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PRZEDMOWA
Niniejszy tom Zeszytów Naukowych Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach zawiera studia i artykuły 14 autorów. Redaktorzy wydzielili w nim grupy tematyczne: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Międzynarodowe stosunki polityczne oraz Samorząd terytorialny i administracja. W porównaniu
do wcześniejszych edycji „Zeszytów…” ograniczamy się do prezentacji studiów z zakresu: ekonomii, politologii i nauki o administracji. Nie jest to wybór przypadkowy.
Uwzględnione tu grupy tematyczne odpowiadają dwóm z kierunków kształcenia, prowadzonych przez naszą Uczelnię. Są nimi Stosunki międzynarodowe (ze specjalnościami m.in. gospodarczą i polityczną) oraz Administracja. Drugi z wymienionych kierunków uruchomiony został w roku akademickim 2010/2011.
W gronie autorów tekstów, zamieszczonych na łamach 3. t. Zeszytów Naukowych
DWSPiT, znaleźli się uczeni o znanych nazwiskach i o wielkim dorobku naukowym
(Grzegorz W. Kołodko, Wiesława Miemiec, Bernadetta Nitschke) jak i młodzi badacze,
przygotowujący rozprawy doktorskie (Jakub Bogucki, Piotr K. Rakowski, Jan Walczak).
Większość artykułów zamieszczonych w trzeciej części tego tomu stanowią poszerzone wersje referatów, wygłoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji z okazji 10-lecia
Powiatu Polkowickiego pt. „Samorząd powiatowy - doświadczenia i perspektywy rozwoju”, która obyła się w Polkowicach (DWSPiT) w dniu 4 września 2009 r.
Marian S. Wolański
Bronisław H. Bladocha
Polkowice, listopad 2010 r.

MIĘDZYNARODOWE
STOSUNKI GOSPODARCZE

STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

Grzegorz W. Kołodko
Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie

Od neoliberalizmu do nowego pragmatyzmu
Rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ wiele dzieje się naraz. To zdanie, powtarzane jak myśl przewodnia, leży u podstaw tego, co określam w książce „Wędrujący
świat” jako koincydencji teorię rozwoju. I choć zasadniczo odnosi się ona do porównawczego i interdyscyplinarnego wyjaśnienia istoty i mechanizmów dziejowego procesu rozwoju społeczno-gospodarczego, teoria ta może być także wielce przydatna przy
innych okazjach. Jak chociażby dla wyjaśnienia przyczyn i mechanizmów wielkiego
kryzysu gospodarczego lat 2008-10. Jest on najczęściej ujmowany w tych właśnie ramach czasowych, choć jego korzenie sięgają lat znacznie wcześniejszych niż 2008 r.,
a konsekwencje będą odczuwane daleko poza rokiem 2010. Mamy bowiem do czynienia z czymś daleko bardziej poważnym niż li tylko z przejściowym - faktycznie bardzo krótkotrwałym - załamaniem poziomu aktywności gospodarczej i spadkiem bezwzględnego poziomu produkcji mierzonej tradycyjnie produktem krajowym brutto,
PKB, od którego to miernika trzeba sukcesywnie odchodzić.
To fakt, że jest to najbardziej rozległy kryzys w okresie powojennym. Jednakże
niedopuszczalnym uproszczeniem jest utożsamianie współczesnego kryzysu z przejściowym spadkiem produkcji. Przy jej uśrednianiu, co z taką lubością czynimy jako
ekonomiści, w zasadzie można by uznać kryzys za sprawę zakończoną, ponieważ już
w IV kwartale 2009 r. światowa produkcja ponownie znalazła się w fazie wzrostu. Niestety, kryzys trwa, gdyż dalece wykracza poza wąsko rozumiany obszar reprodukcji.
Pierwszą dekadę XXI w. rozpoczęliśmy w warunkach poprawiającej się koniunktury
i w miarę przyzwoitego tempa wzrostu gospodarczego. To przyspieszenie widoczne było
także w następnym okresie, w szczególności w trzyleciu poprzedzającym okres kryzysu.
I tak w latach 2005-07 PŚB zwiększa się aż o 15,5 proc., czyli średnio rocznie o ponad
4,9 proc. W przeliczeniu na mieszkańca Ziemi jest to najwyższe tempo w notowanych
statystycznie dziejach ludzkości. Potem dochodzi do spowolnienia i kryzysowego załamania w trzyleciu 2008-10, kiedy to PŚB zwiększa się zaledwie o około 4,9 proc., to jest śred-
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nio rocznie o 1,6 proc. To tyle, co w jednym poprzedzającym kryzys roku. Taki wskaźnik
oznacza wzrost produkcji na głowę zaledwie o stagnacyjne 0,5 proc. rocznie.
Ktoś, patrząc z boku, mógłby zapytać: tyle zgiełku o to, że w jednym jedynym
2009 r. poziom produkcji spada o jeden procent? Na tle całej dekady, podczas której
w sumie zwiększa się on aż o 40 proc., wydaje się to być zmianą śladową. Ktoś inny podkreśla, że jest niby po kryzysie, bo znowu rosną notowania giełdowe. A jednak tak nie
jest. Dlaczego?
Po pierwsze, przytoczone wskaźniki dotyczą dynamiki PŚB, ujmowanej w przedziałach rocznych, średnio dla całego świata. A ten - jak wiemy - jest niebywale zróżnicowany. O ile produkcja światowa rosła w pierwszym trzyleciu dekady średnio rocznie
o 3,1 proc., to dla grupy krajów bogatych wskaźnik ten wynosił tylko 1,6 proc. W przypadku zaś „krajów rozwijających się”, w których żyje aż 5,8 mld ludzi, już o 4,3 proc.
W trzyleciu 2005-07 te wskaźniki dynamiki wynoszą odpowiednio 2,8 i 7,7 proc.,
a w okresie kryzysu 2008-10 nożyce rozwierają się jeszcze bardziej: w pierwszym przypadku dynamika produkcji globalnej oscyluje wokół minus 0,5 proc., podczas gdy
w drugim jest to aż 4,3 proc. na plusie. Zmienia się zatem światowy układ gospodarczy,
maleją bowiem olbrzymie różnice pomiędzy poziomem produkcji i życia w krajach wysoko rozwiniętych i względnie zacofanych. Kryzys przyspiesza ten proces.
Po drugie, współczesny kryzys jest bardziej kryzysem redystrybucji niż produkcji.
Zdecydowanie bardziej głębokie niż samego PKB są wahnięcia, w tym spadki absolutne, wielkości konsumpcji, a zwłaszcza inwestycji. Olbrzymie są także różnice regionalne i branżowe. Bardziej zaburzeniami dotknięta została Europa Zachodnia niż Ameryka Północna, a Europa Wschodnia z kolei ucierpiała bardziej niż Zachodnia. Odnosząc perturbacje w sferze podziału do gospodarki amerykańskiej (choć nie tylko) dużo
bardziej dotkliwy jest tym razem kryzys dla sektora finansowego, a nie dla salariatu.
Zdecydowanie mocniej kryzys uderza w przemysł motoryzacyjny niż w przetwórstwo
żywności. Efekty redystrybucyjne - na zaiste ogromną skalę - są bardzo zróżnicowane.
Po trzecie, tendencje występujące na rynkach finansowych bynajmniej automatycznie nie są oznaką powrotu gospodarki do „normalności” (przyjmując, że takowy
stan istnieje). Bywa wręcz odwrotnie, że spekulacje na tychże rynkach są przejawem
irracjonalności i w istocie bywają niekiedy przejawem albo nawet jedną z przyczyn kryzysów produkcji.
Po czwarte, perturbacjom w sferze produkcji i obrotu towarzyszy spadek zatrudnienia, któremu w zasadzie automatycznie towarzyszy wzrost bezrobocia. Powiększa
się ono nadal, również w fazie wydobywania się światowej gospodarki z recesji. Można szacować, że na przełomie lat 2009 i 2010 bezrobotnych na świecie jest o około 6080 mln więcej niż półtora roku wcześniej. Tak więc bezrobocie rośnie zarówno w USA
oraz Niemczech, jak i w Chinach oraz Indiach. Stopa bezrobocia w USA jest najwyższa
od ćwierćwiecza i, podobnie jak w Unii Europejskiej, ociera się o psychologiczny próg
10 proc. W porównaniu z początkiem 2008 r. bezrobocie jest też o blisko ćwierć miliona wyższe w Polsce. Także na rynku siły roboczej dokonuje się przeto głęboka redystrybucja, co ma swoje konsekwencje nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne.
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Po piąte - i, jak sądzę, najważniejsze - obecny kryzys to kryzys fundamentalny.
To systemowy kryzys współczesnego kapitalizmu, a dokładniej jego neoliberalnej mutacji, która wzięła w trakcie ostatniego pokolenia górę w znacznej części świata. A jeśli
tak jest, to samo odwrócenie się negatywnych tendencji w sferze produkcji bynajmniej
nie starcza, by mówić o zakończeniu się kryzysu.
Korzenie kryzysu tkwią głęboko w neoliberalnym kapitalizmie. Nie mógł on zrodzić się w krajach ze społeczną gospodarką rynkową, jak w przypadku Skandynawii, ale tylko w warunkach neoliberalnego modelu anglo-amerykańskiego. Tak ostry
wstrząs bowiem mógł nastąpić jedynie wskutek zbiegu wielu politycznych, społecznych
i gospodarczych a także technologicznych okoliczności. Nałożenie się tych uwarunkowań w sposób nawarstwiający kryzysogenne zjawiska i procesy, możliwe było wyłącznie w przypadku typowej dla neoliberalizmu kombinacji wartości, instytucji i polityki.
Wartości te zdecydowanie przeceniają indywidualizm i niepotrzebnie hołubią chciwość, wynosząc tę przywarę do rangi cnoty napędzającej gospodarką, a także lekceważą społeczne aspekty gospodarowania i nie postrzegają człowieka jako centrum procesu reprodukcji. W sferze wartości neoliberalizm prowadzi do ufinansowienia bez mała
wszystkiego, gdyż zgodnie z tą doktryną handlować można i warto wszystkim, co może
przynosić zyski, także oczekiwaniami.
Od strony instytucjonalnej neoliberalizm uczynił Państwo i jego regulacje swoistym wrogiem publicznym numer jeden. Posługując się - i to znakomicie - medialną manipulacją opinią publiczną i, niestety, opiniotwórczym wykorzystywaniem części
środowiska naukowego, zwłaszcza ekonomistów, narzuca koncepcję małego (czyt. słabego) Państwa i minimalizacji jego interwencji w spontaniczne procesy rynkowe, podczas gdy to właśnie Państwo jest fundamentalną, obok rynku, superinstytucją współczesnej gospodarki. Jedynie inteligentna synergia potęgi niewidzialnej ręki rynku z widzialną głową Państwa stwarza szanse na dalekosiężny sukces gospodarczy. Zwłaszcza
w krajach wyłaniających się rynków, w tym szczególnie w gospodarkach posocjalistycznej transformacji. Interwencjonizm instytucjonalny jest koniecznością współczesnego
kapitalizmu, czego neoliberalizm nie akceptuje.
Neoliberalna polityka myli cele ze środkami. Celem polityki ekonomicznej jest
zrównoważony - nie tylko ekonomicznie, ale również społecznie i ekologicznie - długofalowy rozwój. Nie można wskaźnikom ilustrującym zjawiska i procesy, takim jak
niska inflacja, pozytywne stopy procentowe, zrównoważony budżet, szybka prywatyzacja, raz to płynny, innym razem sztywny kurs walutowy, notowania giełdowe, podatki
(niskie, oczywiście) podporządkowywać strategii i polityki ekonomicznej. W uprawianej polityce neoliberalizm, w celu poprawy sytuacji materialnej wąskich elit kosztem
większości społeczeństwa, posługuje się tak nośnymi ideami liberalizmu, za którymi
skądinąd trzeba się opowiadać, jak wolność i demokracja, prywatna własność i przedsiębiorczość, konkurencja i swoboda gospodarcza. Jednakże opowiadać się za nimi pro
publico bono, a eksploatować na korzyść mniejszości kosztem większości – to dwa zgoła
odmienne oblicza polityki.
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Obecne zaburzenia w światowej gospodarce to nie jest jedynie kryzys finansowogospodarczy. Perturbacje rozpoczęły się od poważnego kryzysu finansowego, który
szybko przeniósł się do sfery wytwórczości, której dynamika się załamała i w wielu krajach weszła w fazę zapaści. Teraz z kolei kryzys przelewa się szerokim frontem na sferę
społeczną, z której przechodzi stopniowo do sfery politycznej. Na to wszystko dopiero
powoli zaczyna nakładać się kryzys w piątej sferze - wartości i ideologii. Kryzys przetacza się zatem w pięciu zwrotnie powiązanych ze sobą przekrojach: sferą finansową, sferą produkcji, sferą społeczną, sferą polityczną, sferą ideologii.
Nie jest to wszakże ogólny kryzys kapitalizmu, gdyż ustrój ten dysponuje wyjątkowymi zdolnościami dostosowawczymi, co wykazał w dziejach. Ale jest to z pewnością
fundamentalne załamanie się modelu neoliberalnego. Do czasu otwartego kryzysu udawało mu się, niekiedy znakomicie, manipulować opinią publiczną i realizowaną polityką. Obecnie gra idzie o to, aby nie udało się doktrynie neoliberalnej, po kosmetycznych zmianach i nieznaczących dostosowaniach, raz jeszcze narzucić głównej trajektorii światowej gospodarce.
Neoliberalizm sprzyjał tworzeniu swoistej „gospodarki kasyna”, która polega na
oderwaniu się sektora finansowego od realnej sfery gospodarczej. Proces ten, zapoczątkowany jeszcze w latach 70., szczególnie nasilił się w minionym ćwierćwieczu, doprowadzając do niebywałej wielkości balonu spekulacyjnego. To w celu umożliwienia spekulacji na wielką skalę stworzone zostały instrumenty pochodne, tzw. derywaty, których zagregowaną wartość, którą obracano na światowym rynku finansowym w roku
2007, można szacować na ponad 600 bln dolarów, to jest dziesięciokrotnie więcej, niż
wynosiła wartość planetarnej produkcji (PŚB).
Obecny kryzys zatem nie został spowodowany załamaniem się poniżej standardowego (tzw. subprime) rynku kredytów hipotecznych w USA. Interpretacja polegająca za
zrzucaniu odpowiedzialności za kryzys na tąpniecie amerykańskiego rynku subprime
to albo neoliberalne usiłowania ucieczki od moralnej, politycznej i intelektualnej odpowiedzialności za doprowadzenie do kryzysu, albo też uproszczone poruszanie się po
powierzchni zjawisk. To przecież sukcesywne osłabianie instytucji państwa i niekontrolowana, destruktywna deregulacja prowadziły do narastania irracjonalności w gospodarce światowej, która musiała zaowocować kryzysem.
Przeto nie można było już jemu zapobiec lat temu trzy. Także próby podejmowane
przed trzynastu laty nie były dostatecznie silne i konsekwentne, by zmienić bieg rzeczy.
Ale z pewnością można było go uniknąć lat temu trzydzieści. Z tej, ogólnej wydawałoby
się, obserwacji wynikają wnioski na przyszłość, gdyż nie jest to bynajmniej ostatni wielki kryzys, jaki przetoczy się przez świat. Będą następne.
Na krótka metę, pozytywnie trzeba ocenić sposób odreagowania doraźnej polityki
- i fiskalnej, i monetarnej - na kryzys finansowy. Zwiększenie podaży pieniądza do gospodarki, przy narastających, niewykorzystanych mocach wytwórczych, było słusznym
posunięciem. I, poprzez naoliwienie gospodarek nieinflacyjnym pieniądzem, już daje
to pozytywne skutki - od USA poprzez Europę Zachodnią, po Chiny i Brazylię. Jednakże jest to tylko oddziaływanie na przejawy i skutki kryzysu.
12
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Nie da się usunąć pierwotnych przyczyn kryzysu bez przebudowy systemu wartości, przeorientowania instytucji (w znaczeniu behawioralnym, czyli reguł rynkowej gry
ekonomicznej) oraz zmian sposobów uprawiania polityki.
W szczególności wartości muszą przesuwać się coraz bardziej od „mieć” w stronę
„być” i gospodarowanie musi w rosnącej mierze brać pod uwagę uwarunkowania kulturowe oraz otoczenie społeczne. Redefinicji wymagają cele rozwoju.
Zasadniczo przebudowane muszą być instytucje, w ramach których funkcjonuje
wyłaniająca się wskutek globalizacji coraz bardziej współzależna gospodarka światowa.
Obecny międzynarodowy układ instytucjonalny bardziej sprzyja chaosowi niż ładowi
globalnemu. Gospodarka przyszłego świata wymaga instytucji, umożliwiających koordynację polityki także w skali świata. Inaczej trzeba podejść do sposobów uprawiania
polityki i do jej instrumentacji. Akcenty muszą zdecydowanie przesunąć się na płaszczyznę koordynacji ponadnarodowej.
W przyszłości zatem - jeśli chcemy unikać wielkich kryzysów - trzeba umiejętnie
poruszać się w obszarze swoistego trójkąta - zrównoważonego społecznie, ekologicznie i gospodarczo rozwoju. Jego wierzchołki wyznaczają właśnie wartości, instytucje
i polityka.
Skuteczną może być jedynie strategia rozwoju i polityka gospodarcza, która opiera
się na poprawnej teorii ekonomicznej. Koincydencji teoria rozwoju odpowiada, nieortodoksyjnie i holistycznie, na pytanie, co od czego zależy w długofalowych procesach
rozwojowych. Z kolei nowy pragmatyzm to ujęcie normatywne, pokazujące, jak - opierając się na tej teorii - tworzyć można lepszą przyszłość. Osiem głównych, konstytutywnych cech koincydencji teorii rozwoju to:
1) odejście od wszelkiego dogmatyzmu jako intelektualnego gorsetu i czynnika
zbyt jednostronnie ukierunkowującego poszukiwanie odpowiedzi na konkretne pytania;
2) niepodporządkowywanie się na ślepo żadnej ideologii ani linii politycznej, ale poszukiwanie obiektywnej prawdy, bez ulegania mądrości konwencjonalnej i prawdzie konsensualnej;
3) zaniechanie wszystkoistycznych prób tworzenia uniwersalistycznej teorii wzrostu
gospodarczego poprzez skierowanie uwagi na specyficzne cechy zjawisk i procesów związanych integralnie z reprodukcją makroekonomiczną;
4) ujęcie interdyscyplinarne, nakładające na tok myślenia ekonomicznego rozważania z obszarów innych nauk, w szczególności: historii, studiów o przyszłości, geografii, prawa, socjologii, psychologii, nauk o zarządzaniu, nauki o sieci;
5) szerokie stosowanie porównawczej metody analizy ekonomicznej;
6) poruszanie się w wielowymiarowej przestrzeni, na którą składa się przede wszystkim konkretność historyczna, geograficzna, kulturowa, instytucjonalna, polityczna, społeczna oraz problemowa;
7) odróżnianie celów od środków działania;
8) elastyczność instrumentalna otwarta na różnokierunkowe poszukiwania środków
zaradczych, pasujących do konkretnej, specyficznej sytuacji.
13
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Potrzebny zatem jest pragmatyzm. Jak najmniej ideologii, jak najwięcej pragmatyzmu. Opierać się musi na nowym podejściu, wywodzącym się z zaprezentowanego tu
ujęcia analitycznego i teoretycznego. Nowy również i z tego względu, że kompleksowo
bierze pod uwagę nowe, odmienne niż w poprzednich epokach warunki gospodarowania, które wyłoniły się wskutek globalizacji.
Koincydencji teoria rozwoju, gdy tylko będzie odpowiednio rozwinięta i konkretnie ukierunkowana na poszczególne rodzaje wyzwań rozwojowych, stworzy znakomitą osnowę dla pragmatycznych działań ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych problemów. Nowy pragmatyzm zatem ma charakter postulatywny wobec tej teorii. Chodzi tu w istocie o nieortodoksyjną teorię ekonomii, a nawet szerzej teorię nauk
społecznych, zorientowaną na praktykę, czyli w skali makroekonomicznej i społecznej,
na politykę, na globalną strategię rozwoju sensu largo.
Nowy pragmatyzm jest przy tym wszystkim logiczną konsekwencją prezentowanej
linii rozumowania, dowodzącą, że potrzebne jest także nowe podejście do interwencjonizmu państwowego. Nie może ono polegać na ingerowaniu w procesy produkcji, lecz
musi się sprowadzać do inteligentnego manipulowania ich rozpoznanymi uwarunkowaniami. Musi to być także nowoczesny interwencjonizm instytucjonalny, a nie koniunkturalny. Stąd też nie wyodrębniam nowego interwencjonizmu jako osobnej cechy,
gdyż musi on konsekwentnie opierać się na ośmiu przytoczonych cechach.
I to jest zasadnicza alternatywa dla nurtu neoliberalnego, który tak się kompromituje przy okazji współczesnego kryzysu. By jednak znalazł się do końca w lamusie
historii - bo tam jego miejsce - trzeba zamiast niego zaproponować coś lepszego - teoretycznie i praktycznie. I temu właśnie służy koincydencji teoria rozwoju oraz nowy
pragmatyzm.

Summary
From Neoliberalism to New Pragmatism
Due to the interdependence of the contemporary world economy, the great
American crisis of 2008-10 rapidly has become the global crisis. However, it is not
just another, only larger than before crisis reflected in the short lasting recession and
serious redistribution of income and wealth. It is a fundamental crisis of the capitalist market economy based on the neoliberalism. Overcoming the resulting challenges calls not just for managing the deep financial and structural imbalances, which
were the direct causes of recession, but requires deep changes in the underlying values, institutions and polices. These changes must be based on the coincidence theory
of development and new pragmatism.
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Światowy kryzys gospodarczy
a zachowania polskich menedżerów
Początek nowego tysiąclecia to doskonały przykład hossy gospodarczej, okresu wysokiego wzrostu gospodarczego oraz wysokiej przewidywalności rynków i procesów.
W sferze gospodarki wzrost w rozwiniętych krajach postępował w tych latach zgodnie
z wcześniej wytyczonymi kierunkami, okresowo (np. w latach 2002-2007) nawet powyżej wzrostu potencjalnego1. Powszechnie wychwalano i dawano świadectwa cnotom
gospodarki otwartej. Bezsprzecznie określano ją „grą o sumie dodatniej”, przynoszącej
korzyści wszystkim2. Neoliberalizm wprowadzony do polityki miał zapewnić dobrobyt obywatelom poprzez samo regulowanie się rynków i ograniczenie interwencjalizmu państwowego. Jednak ten okres prosperity zakończył się nagle i niespodziewanie.
Rozpoczęte w USA we wrześniu 2008 roku gwałtowne zmiany wywołane załamaniem
rynków finansowych, można porównać do „czasów burzliwych” końca lat 70., które
zdaniem Petera Druckera z samej definicji są nieregularne, nieliniowe i nieobliczalne.
„Czas burzliwy jest czasem niebezpiecznym, ale największe jego niebezpieczeństwo polega na pokusie odwrócenia się od rzeczywistości. Nowe realia nie pasują ani do założeń Lewicy, ani Prawicy. Nie pokrywają się ogólnie z tym, co wszyscy wiedzą”.3
Kryzys wstrząsnął fundamentami nie tylko wielu firm i instytucji, ale także organizacji międzynarodowych oraz państw. Świat stanął przed poważnymi problemami i decyzjami. Pojawiały się sprzeczne oczekiwania i plany wyjścia z kryzysu. Niepewność
jutra oraz nieprzewidywalność zachowań podmiotów na rynkach wywołały panikę potęgującą poczucie strachu i zagrożenia we wszystkich grupach społecznych. Z drugiej

1
2
3

R. Wilczyński, Międzynarodowy wymiar kryzysu finansowego, [w:] W. Małecki (red.), Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, Warszawa 2009, s. 83.
J. Kulig, Współzależności globalne w przebiegu kryzysu finansowego, [w:] W. Małecki (red.), Globalny
kryzys..., s. 37.
P. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych, 1995, s. 12.
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jednak strony, czasy burzliwe to również okres wielkich szans dla tych, którzy potrafią
te nowe realia zrozumieć, zaakceptować i wykorzystać. Jest to przede wszystkim czas
na przywództwo i poszukiwanie nowych rozwiązań. Czasy kryzysu to czasy menedżerów4, gdyż to na nich spoczywa obowiązek podejmowania decyzji, dotyczących biznesu przyszłości. Do nich należy przygotowanie dzisiejszego biznesu do wymagań
i warunków jutra. Temu problemowi właśnie poświęcony został niniejszy artykuł. Na
początku przybliżone zostaną przyczyny wybuchu kryzysu w 2008 r. w Stanach Zjednoczonych oraz warunki sprzyjające rozprzestrzenieniu się kryzysu na kraje europejskie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Następnie, poprzez analizę przeprowadzonych badań, omówię postawy polskich menedżerów wobec sytuacji kryzysowej
w Polsce i na świecie.
Kryzys
Obecny kryzys finansowy5 można zdefiniować jako sytuację, w której znaczna grupa instytucji finansowych posiada aktywa o wartości rynkowej niższej od ich zobowiązań. Co prowadzi dalej do runu lub przesunięć w ich portfelach, upadku niektórych
instytucji finansowych oraz interwencji rządu. Z drugiej jednak strony można spojrzeć
na kryzys z perspektywy przedsiębiorstwa i opisać go jako różnego rodzaju trudności
ekonomiczne, społeczne i technologiczne, sprawiające, że menedżerowie i pracownicy
przedsiębiorstwa muszą liczyć się z ryzykiem jego wystąpienia. „Kryzys ekonomiczny
to większa kumulacja trudności, która najczęściej występuje z przyczyn niezależnych
od danego przedsiębiorcy. Jest to tym bardziej trudne, że spada na przedsiębiorstwo nagle, niezależnie od otoczenia i zmian zachodzących w firmie oraz poza nią”6.
Rozpoczęty w Stanach Zjednoczonych kryzys jest wynikiem źle funkcjonującego
systemu bankowego i zbyt ryzykownej polityki inwestycyjnej. Amerykańska gospodarka, sztucznie windując ceny, nieruchomości i udzielając pod nie kredytów, nadmuchała się jak „bańka mydlana”, której pęknięcie zachwiało instytucjami finansowymi
i zatrzymało ją. Brak odpowiedniego nadzoru finansowego nad bankami komercyjnymi oraz sprzyjająca polityka finansowa rządu (utrzymywanie niskich stóp procentowych) pozwoliły na pojawienie się nowych instrumentów finansowych (np. kredytów
subprime)7. Te instrumenty sprzedawane pomiędzy bankami oraz różnymi instytucjami finansowymi zatracały swoją rzeczywistą wartość w realnym rynku. Kiedy załamał
się rynek nieruchomości (kredyty hipoteczne dostępne dla wszystkich niezależnie od
dochodu) stały się one toksycznymi aktywami. Na ten proces nałożył się jeszcze jeden
jednocześnie zachodzący - spowolnienie gospodarcze, które następuje zawsze po kilku

4
5
6
7
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P. Drucker, op. cit., s. 12.
R. Kusy, Toksyczne instrumenty finansowe jako przyczyna kryzysu finansowego, [w:] W. Małecki (red.),
Globalny kryzys..., s. 107.
M. Godlewska, K. Kolterman, E. Weiss Strategia a cykl życia przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] W. Małecki (red.), Globalny kryzys finansowy..., s. 137.
R. Kusy, op. cit., s. 105.
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latach szybkiego rozwoju. Ponieważ teraz oba zjawiska występują równocześnie, a ich
negatywne skutki nakładają się na siebie, kryzys dotknął wszystkie dziedziny życia.
Zdaniem badaczy, wszystko rozpoczęło się 15 września 2008 r., kiedy Lehman
Brothers - jeden z pięciu największych banków inwestycyjnych na Wall Street ogłosił,
że jest bankrutem. Jak tłumaczy W. M. Orłowski: „W ciągu miesiąca indeksy światowych giełd spadły o około 40 proc. w miarę tego, jak przerażeni inwestorzy wyprzedawali akcje. Globalny rynek finansowy w praktyce zamarł, a liczne wielkie instytucje finansowe zastukały do drzwi rządów, grożąc, że jeśli natychmiast nie uzyskają pomocy,
zbankrutują, pociągając za sobą w przepaść całą gospodarkę”8.
Czy upadek jednego z największych banków oraz olbrzymie problemy finansowe
pozostałych rzeczywiście były tak dużym zaskoczeniem i nie dały się przewidzieć? Niekoniecznie. Jak pokazują analizy medialne, już w 2007 r. kilku amerykańskich ekonomistów z Peterem Schifftem na czele przewidywało nadejście kryzysu finansowego, który przeniesie się na pozostałe sfery życia społecznego9. Jako przyczyny zbliżającego się
załamania, Schiff wskazywał niskie stopy procentowe, zbyt dużą dostępność kredytów
hipotecznych oraz bardzo niski poziom oszczędności amerykańskich obywateli, przy
równoczesnym rekordowym w historii stopniu zadłużenia. P. Schiff zwracał również
uwagę na postępujący spadek wartości dolara, spowodowany odejściem od standardu
złota i zwiększaniem podaży tzw. pustego pieniądza, a także na zwiększający się deficyt
budżetowy. Jednakże był on wtedy w głębokiej opozycji do większości amerykańskich
ekonomistów (np. Arthurem Lafferem, doradcą prezydenta Reagana), uznających kondycję amerykańskiej gospodarki za znakomitą.
Zdaniem Ryszard Wilczyńskiego10 przyczyny obecnego, przewlekłego kryzysu można podzielić na następujące kategorie:
 polityka makroekonomiczna, która sprzyjała przegrzaniu gospodarki i przekroczeniu górnej granicy korytarza rozwojowego. A także rynek aktywów, który spowodował poważne zaburzenia w gospodarce, pozostający poza zasięgiem polityki
monetarnej Zarządu Rezerwy Federalnej;
 niedoszacowanie ryzyka na rynkach finansowych i w gospodarce;
 niedostateczna regulacja i nadzór finansowy. Spod nadzoru wyjęte były niektóre
segmenty systemu finansów, np. agencje ratingowe, banki inwestycyjne czy pozabilansowe operacje banków, co pozwoliło na zadłużanie się bez baczenia na normy
adekwatności kapitałowej;
 przyczyny systemowo-strukturalne związane z zawodnością rynków finansowych.
Zarządzający funduszami nastawieni są na szybki zysk osiągany dzięki wahaniom
wskaźników rynkowych, a nie dzięki ich stopniowej, trwałej poprawie.

8 W. M. Orłowski, Pierwsze urodziny kryzysu, „Polityka”, 9.10.2009.
9 http://www.globtrex.com/Wiadomosci/show/9087-Czlowiek+ktory+przewidzial+kryzys (pobrano dn. 12.06.10)
10 R. Wilczyński, s. 89.
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Zdaniem Dariusza Rosatiego11 przyczynami kryzysu finansowego w Stanach
Zjednoczonych są:
 słabość nadzoru finansowego;
 niedostosowanie regulacji ostrożnościowych i metod wyceny ryzyka do nowych
instrumentów finansowych;
 sekurytyzacja i związane z nią upowszechnienie się „pokusy nadużycia”;
 ekspansywna polityka pieniężna Urzędu Rezerwy Federalnej, która doprowadziła
do silnego spadku stóp procentowych i dużej podaży płynności na rynkach pieniężnych;
 spekulacja na rynku nieruchomości i wzrost cen nieruchomości, mający charakter
bańki spekulacyjnej;
 nieformalne gwarancje rządowe dla instytucji pośrednictwa kredytowego, które
umacniały fałszywe poczucie bezpieczeństwa, zarówno w bankach hipotecznych
jak i inwestycyjnych;
 procykliczne metody wyceny aktywów, które przyczyniły się do spotęgowania
trudności banków;
 słabość nadzoru właścicielskiego i wadliwy system powiązania wynagrodzeń zarządów instytucji finansowych z krótkookresowymi wskaźnikami finansowymi
tych instytucji, który skłaniał do nadmiernego ryzyka i skrócenia okresu inwestowania;
 specyfika rynków finansowych, które cechują się asymetrią informacji, dużą niepewnością i ryzykiem kontrahenta, zachowaniami stadnymi i skłonnością do paniki.
Jednak nie brakuje opinii całkowicie przeciwnych, w których winę za obecny kryzys gospodarczy ponoszą zbyt rozbudowane metody interwencjonalizmu państwowego w sektorze państwowym12. Zwolennicy tego poglądu jako przyczyny kryzysu wskazują sztywne ograniczenia nałożone na banki komercyjne przez banki centralne oraz
głębokie interwencje rządu w funkcjonowanie sektora bankowego. Argumentują, że
obecny kryzys jest wynikiem dążenia USA do interwencyjnego pobudzenia popytu
(inspirowanego teorią Keynsa), aby nie pojawił się kryzys nadprodukcji, a także dążenia do zneutralizowania dwóch kryzysów naftowych, powodujących wzrost cen paliwa
i zmniejszenie popytu na inne towary13. Wolny rynek nie może więc samodzielnie się
„oczyszczać” z podmiotów kryzysogennych, ani dążyć do równowagi. Jednakże zdaniem D. Rosati „pogląd, że za niemal każdym kryzysem stoi niefortunna interwencja
państwa, nie da się obronić ani na podstawie logiki ekonomicznej, ani na podstawie da-

11 D. Rosati Geneza i mechanizmy kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych, [w:] P. Bożyk (red.), Światowy kryzys finansowy, Warszawa 2009, s. 31.
12 P. Bożyk, Systemowe przyczyny światowego kryzysu finansowego, [w:] P. Bożyk (red.), Światowy kryzys...,
s. 56.
13 M. Guzek, Potrzeba zapewnienia komplementarności funkcji państwa z funkcjami rynku, [w:] P. Bożyk
(red.), Światowy kryzys..., s. 177.
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nych historycznych”14. A pomimo że interwencja państwa może być przyczyną różnych
zakłóceń w działaniu rynków, to nieostrożność zachowań prywatnych banków inwestycyjnych wymusza konieczność pewnych form nadzoru ze strony władz państwowych.
Kryzys rozpoczęty przez instytucje finansowe i banki szybko doprowadził na skraj
bankructwa również kilka państw. Jako pierwsza płynność finansową utraciła Islandia,
która zmuszona była zwrócić się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kryzys jak domino rozsypał się na wszystkie dziedziny gospodarki, gdyż zajęte
ratowaniem własnego istnienia banki przestały udzielać kredytu firmom, co tylko pogłębiało zjawiska recesyjne.
Co zrobić, aby zakończyć kryzys jak najszybciej? To pytanie stawiali sobie wszyscy
politycy i ekonomiści na całym świecie. Panujący w czasach hossy paradygmat zakazujący interwencji państwowych w rynek i procesy gospodarcze, szybko został porzucony
i zapomniany. Pod wpływem nastrojów społecznych oraz roszczeń instytucji finansowych rządy na całym świecie wpompowały miliardy dolarów w osłabione rynki. Są to
jednak działania prowadzone kosztem rosnącego długu społecznego, który musi zostać
spłacony w przyszłości. Stąd zdaniem większości ekonomistów działania te tylko zbliżają nas bardziej do prawdziwego kryzysu, ale także go przedłużają i pogłębiają15. Gospodarka się nie poprawi. Będzie coraz gorzej, w związku z czym należy poszukać nowych
sposobów na zakończenie globalnego kryzysu.
Przyglądając się dyskusji na temat przeciwdziałania kryzysowi, można wyróżnić trzy rozwiązania16: krótkookresowe, średniookresowe, długookresowe. Rozwiązanie krótkoterminowe zmierza do usunięcia wyłącznie objawów kryzysu finansowego,
a opiera się w pierwszej kolejności na wyeliminowaniu z obiegu toksycznych papierów wartościowych. Są przede wszystkim oczekiwania banków w stosunku do państwa,
gdyż bez jego pomocy utraciłyby one płynność finansową, co w konsekwencji mogłoby
doprowadzić do bankructwa. Działaniem krótkookresowym, zapobiegającym w przyszłości powstawaniu kryzysów finansowych, ma być obniżka dochodów rad nadzorczych banków oraz członków zarządów. Ich zarobki mają być wolne od sztucznie kreowanych przychodów bankowych, jak to miało miejsce do tej pory. Przeciwdziałanie
kryzysowi w średnim okresie skupi się na dwóch podstawowych kierunkach. Po pierwsze, wyeliminowaniu patologicznych zjawisk w funkcjonowaniu wolnego rynku, a mianowicie uznanie nadrzędnej roli państwa w relacji: wolny rynek – państwo. Po drugie,
zapobieganie błędom popełnianym przez państwo w procesie oddziaływania na obrót
finansowy. Polityka państwa wobec sektora finansowego powinna być planowana długofalowo, aby uniknąć nagłych, zaskakujących dla banków i ich klientów decyzji. Do
działań długookresowych, przeciwdziałających kryzysom finansowym należy gruntowna przebudowa systemu finansowego, polegająca na bliższym powiązaniu go ze strefą
realną i podporządkowaniu preferencjom państwa jako całości. Podstawą tych działań
14 D. Rosati, op. cit., s. 16.
15 R. Wilczyński, op. cit., s. 90.
16 P. Bożyk, op. cit., s.53.
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ma być wyegzekwowanie podporządkowania banków komercyjnych obowiązującym
regułom oddziaływania rządu, banków centralnych i instytucji nadzoru finansowego.
Jednocześnie rząd nie powinien wspierać finansowo (z pieniędzy podatników) upadających banków komercyjnych, ale zezwalać na bankructwa i nacjonalizację źle funkcjonujących.
Poszukując metody przeciwdziałania kryzysowi można wskazać na potrzebę poszukiwania jakiegoś połączenia zasad wolności gospodarczej z pragmatyczną, wynikającą z zasad racjonalizmu, rolą państwa i właściwym zakresem sektora publicznego. „Gospodarka potrzebuje swobody, wolność i brak krępowania przez administrację
mają podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarek, niemniej należy umiejętnie oddać bożkowi rynku to, co trzeba, by prawidłowo się rozwijał, ale zarazem cesarzowi sektorowi publicznemu - to, co mu się należy, by mógł efektywnie i skutecznie działać
pro publico bono”17.
Kryzys w Europie i Polsce
Kryzys finansowy rozpoczęty w Stanach Zjednoczonych poprzez powiązania gospodarcze, przeniósł się także do Europy. „Przecież do Europy Ameryka eksportowała
swoje toksyczne kredyty mieszkaniowe. W Stanach jesteśmy wdzięczni, że kupiliście
ich tak dużo. Gdybyście tego nie zrobili, nasz spadek koniunktury byłby dużo gorszy.
W pewnym sensie wyeksportowaliśmy i dekoniunkturę” twierdzi J. Stiglitz18.
Europa Środkowa, zdaniem ekspertów, na razie wydaje się oazą spokoju, wiadomo
jednak, że wzrost gospodarczy będzie tutaj znacznie wolniejszy niż zakładano. Ekonomiści są zdania, że kraje Europy Środkowej, pomimo spowolnienia poszczególnych
gospodarek, w większym stopniu powinny oprzeć się kryzysowi. Znacznie gorzej wyglądają prognozy, dotyczące Europy Zachodniej. Wiadomo już, że rządy: Irlandii, Danii
i Hiszpanii mówią o recesji. Na jej skraju znalazły się najważniejsze kraje Starego Kontynentu: Francja, Włochy i Niemcy. Nie w pełni potwierdzają to badania przeprowadzone w kwietniu 2009 r. przez CBOS19, które wykazały, że państwa Europy Środkowej
(Polska, Czech, Węgry, Słowacja) już są dotknięte poważnym kryzysem. Zdaniem większości respondentów z tych państw, konsekwencje kryzysu dla gospodarek w ich krajach
są już odczuwalne. W negatywnych opiniach przeważali Węgrzy, wśród których opinię
taką wyraziło aż 93 proc. badanych. Następnie negatywne oceny przeważały u Słowaków
66 proc., Czechów 59 proc. oraz Polaków 57 proc. Drugą, co do wielkości grupę respondentów we wszystkich krajach stanowią oczekujący skutków kryzysu w przyszłości (Węgrzy 6 proc., Słowacy 27 proc., Czesi 36 proc., Polacy 35 proc.), a jedynie nieliczni są
przekonani, że nic złego się nie wydarzy. Zdaniem autora komunikatu Michała Weznela:
„Węgrzy zdecydowanie częściej niż Słowacy, Polacy i Czesi dostrzegają skutki spowolnie17 J. Żyrzyński, Systemowe przyczyny światowego kryzysu finansowego, [w:] P. Bożyk (red.), Światowy kryzys..., s.74.
18 J. Stiglitz, „Punkt widzenia”, 2008, nr 11.
19 CBOS, Skutki kryzysu. Opinie Polaków, Czechów, Węgrów i Słowaków, Komunikat z Badań BS/56/2009.

20

STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

nia gospodarczego - prawie wszyscy mieszkańcy Węgier już zauważyli jego wpływ na sytuację gospodarki. Opinie Słowaków są gorsze niż Polaków i Czechów. Dzieje się tak, chociaż - zdaniem ekspertów - Słowacja, podobnie jak Polska, należy do nielicznych krajów
UE, które w tym roku nie odnotują recesji”20.
Zdaniem analityków PricewaterhouseCoopers21, polska gospodarka odnotowuje
jedne z najlepszych wyników gospodarczych w regionie. Składają się na to następujące
elementy:
 skala spadku eksportu jest w Polsce mniejsza od obserwowanej w większości krajów EŚW (spadek eksportu wyniósł w I kwartale 2009 r. jedynie – 9 proc.), jednocześnie nadal rośnie popyt krajowy, choć już w znacznie wolniejszym tempie.
 stopień uzależnienia gospodarki polskiej od eksportu jest znacznie mniejszy niż
przeciętnie w regionie, a zwłaszcza wśród krajów środkowoeuropejskich.
 Polska jest krajem o dużym rynku wewnętrznym.
 polska gospodarka charakteryzuje się stosunkowo umiarkowanym stopniem zależności od finansowania zewnętrznego. Jest to rezultatem dość niskich stóp inwestycji, przy umiarkowanych stopach oszczędności.
Podobnego zdania jest Rafał Kusy22, w którego opinii Polska, tak samo jak cały
świat, została dotknięta kryzysem gospodarczym. Jednak niskie zaawansowanie rozwoju rynku, strukturyzowanych instrumentów finansowych na rynku nieruchomości
w Polsce, nie spowodowało aż tak dużych perturbacji jak w innych krajach (Islandia,
Łotwa, Ukraina). Autor podkreśla, że w Polsce problem toksycznych instrumentów finansowych (będących główną przyczyną kryzysu) w głównej mierze ograniczył się do
wybranych instrumentów pochodnych (opcji walutowych, CIRS), na których w dużej
mierze stracili eksporterzy.
Potwierdzają to także wyniki badań, według których od rozpoczęcia kryzysu Polska miała najwyższe (dodatnie) PKB w Europie. Według obliczeń Głównego Urzędu
Statystycznego23 w IV kwartale 2009 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych
przy roku odniesienia 2000) wzrósł realnie o 1,2 proc., w porównaniu z poprzednim
kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,8 proc. (w III kwartale wzrost odpowiednio o 0,6 proc., w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 1,3 proc. w skali roku).
Jak jednak sam kryzys jest odczuwany przez polskie społeczeństwo? Czy i jak odczuwa ono zmiany gospodarcze wywołane bessą gospodarczą?
Dane opublikowane w „Diagnozie społecznej 2009”24 pokazują, że sytuacja ekonomiczna Polaków nie uległa pogorszeniu. Świadczyć może o tym fakt, że Polacy nie
20 CBOS, Skutki kryzysu. Opinie Polaków, Czechów, Węgrów i Słowaków, Komunikat z Badań BS/56/2009, s. 3.
21 PricewaterhouseCoopers, Raport z transformacji Twarde lądowanie, http://www.pwc.com/pl/pl/index.jhtml
(pobrano dn. 12.05.2010).
22 R. Kusy, op. cit. s.131.
23 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1338_PLK_HTML.htm (pobrano dn. 12.05.2010).
24 Diagnoza społeczna: Warunki i jakość życia Polaków 2009, s.16. Zob: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/
gus/PTS_diagnoza_spoleczna_2009_konferencja_150709.pdf (pobrano dn. 12.05.2010).
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mają większych kłopotów ze spłatą kredytu mieszkaniowego. Spośród 14 proc. posiadających taki kredyt, ponad 97 proc. spłaca go w terminie, a zaledwie 1,4 proc. zalega ze
spłatą powyżej dwóch miesięcy. Analizy porównawcze pokazały, że jest to wynik lepszy
niż dwa lata wcześniej, gdy kłopot z terminowym regulowaniem spłaty kredytu miało 4, 7 proc. zadłużonych gospodarstw, a 2,6 proc. zalegało ze spłatą kredytu powyżej
dwóch miesięcy. Według raportu szybko poprawia się dobre samopoczucie psychiczne
Polaków. W ostatnich dwóch latach wzrósł odsetek jednostek, oceniających swoje całe
dotychczasowe życie, jako wspaniałe lub przynajmniej udane. Z drugiej jednak strony
w stosunku do 2007 r. spada zaufanie Polaków do instytucji finansowych, takich jak:
banki, fundusze inwestycyjne oraz fundusze emerytalne.
Potwierdzają to także wyniki badań CBOS z sierpnia 2009 r.25, pokazujące pozytywne zmiany w nastrojach społecznych. Aż 40 proc. badanych jest zdania, że sytuacja
materialna jego rodziny jest dobra, 45 proc. uważa, że przeciętna. Jedynie 15 proc.
uznało, że sytuacja jest zła. I jest to wynik wskazujący na niewielką poprawę w stosunku do roku ubiegłego. Porównując jednak pomiary z zeszłego roku, obserwujemy pogorszenie niektórych opinii. Wskazuje na to wzrost odsetka osób (z 23 proc.
do 35 proc.) obawiających się utraty zatrudnienia z powodu zwolnienia, bankructwa,
likwidacji zakładu. Podsumowując raport z badań, autorka Bogna Wciórka pisze:
„Gorsze niż rok temu są także oceny sytuacji gospodarczej oraz kondycji zakładów
pracy respondentów. Natomiast w ciągu ostatniego roku nie uległy pogorszeniu, a nawet nieco się poprawiły, opinie o materialnym wymiarze życia respondentów i ich
rodzin. W sytuacji spowolnienia gospodarczego i wzrostu bezrobocia w kraju stanowią one najbardziej stabilny i jeden z najbardziej pozytywnych wymiarów nastrojów
społecznych”26.
Zdaniem badaczy27 różnice między Polską a krajami rozwiniętymi w skutkach kryzysu finansowego w sferze realnej (sektor niefinansowy) są wynikiem relatywnie dobrej kondycji sektora finansowego oraz dość niskiego zadłużenia firm i gospodarstw
domowych w sektorze bankowym. Ta stosunkowo dobra kondycja polskiego sektora
bankowego jest wynikiem ograniczonej roli instrumentów pochodnych oraz wysokich
standardów wymaganych przez nadzór bankowych (toksyczne aktywa), które były podstawowymi przyczynami funkcjonującego kryzysu finansowego. Także poprzedzające
kryzys lata hossy gospodarczej, przyczyniającej się do podniesienia zarobków, zmniejszenia bezrobocia oraz podniesienia dynamiki inwestycji, powinny przyczynić się do
stopniowego spowolnienia dynamiki wzrostu, nie dopuszczając do nagłego załamania
gospodarki. Podsumowując powyższe wyniki, można powiedzieć o dwóch światach
w świadomości Polaków. Pierwszy dotyczy rzeczywistości medialnej, pełnej wiadomości o kryzysie, katastrofie finansowej, bankructwach i załamaniu gospodarki. Z drugiej
25 CBOS, Nastroje społeczne w sierpniu BS/115/2009.
26 CBOS, Nastroje społeczne w sierpniu BS/115/2009, s.16.
27 S. Gomułka, Skutki światowego kryzysu finansowego: różnice między krajami wysoko rozwiniętymi a Polską, [w:] P. Bożyk (red.), Światowy kryzys..., s. 127.
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strony, w kryzysowych rankingach Polska wypada nieźle i to jest zgodne z tym drugim
światem - codziennego doświadczenia, w którym drastyczne zmiany na gorsze nie występują.
Menedżerowie czasów kryzysu
W czasach burzliwych zmian, załamywania się rynków, przedsiębiorstwem trzeba
kierować tak, aby wytrzymać nagłe ciosy i zarazem wykorzystywać nagłe, nieoczekiwane szanse. Zadanie to zostało złożone na ręce menedżerów, którzy w imieniu właścicieli przedsiębiorstw kierują firmami. W zarządzaniu przedsiębiorstwem istotną rolę odgrywa więc nie tylko wiedza i umiejętności, ale także wartości i postawy menedżerów.
Działanie w czasach kryzysu nie jest łatwe, a nieliczne drogi do sukcesu są wąskie i kręte. Bardzo często, ze względu na brak należytego przygotowania kadry zarządzającej,
dochodzi do chaosu w zarządzaniu, podejmowania nieprzemyślanych decyzji, które nie
mają nic wspólnego z działaniami, służącymi rozpoznaniu przyczyn kryzysu i jego likwidacji28.
Zdaniem wielu autorów kryzysy w przedsiębiorstwach są zjawiskiem powszechnym, więc i umiejętności radzenia sobie z ich skutkami nie powinny być „wiedzą tajemną” dla większości menedżerów. Podstawą przeciwdziałania jest zapoznanie się z kilkoma zasadami postępowania przed pojawieniem się kryzysu (prewencja) i w jego trakcie,
aby kryzys nie okazał się totalną katastrofą, a nawet mógł przyczynić się do dalszego
rozwoju przedsiębiorstwa29. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Jak polscy menedżerowie radzą sobie w czasie kryzysu? Czy byli do niego należycie przygotowani? Jakie wyzwania przed nimi postawił kryzys? Jak wpłynął on na ich karierę zawodową i sytuację
przedsiębiorstwa, którym zarządzają? To pytania, jakie postawione zostały w programie badawczym TalentClub30. Program wykorzystujący platformę internetową powołany został w celu zachęcenia menedżerów do rozwijania swoich talentów, umiejętności
i pogłębiania wiedzy przy wykorzystaniu specjalnych testów, a także przeprowadzeniu
badań wśród kadry menedżerskiej. Ze względu na specyfikę badań internetowych narzędzie badawcze zostało podzielone na zagadnienia, zamieszczane na stronie w formie
ankiet. Menedżerom działającym w czasie kryzysu, poświęcone zostały dwa ostatnie
obszary badawcze: zarobki w czasach kryzysu (171 respondentów) i wyzwania czasów
kryzysu (115 respondentów).
Zarobki menedżerów w czasach kryzysu
Uczestnikami badań są menedżerowie różnych szczebli zarządzania, a więc osoby zajmujące najwyższe stanowiska w firmie (prezesi, właściciele, członkowie rad nadzorczych) oraz średni szczebel kierowniczy (specjaliści, kierownicy działów). Tak więc,
w projekcie menedżerami określane są osoby funkcjonujące na rynku, działające w biz28 M. Godlewska, K. Kolterman, E. Weiss, op. cit., s. 137.
29 Ibidem, s. 148.
30 A. Wilk, ekspert programu TalentClub, www.talentclub.pl.
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nesie prywatnym, jak i w instytucjach państwowych, jednocześnie nie zawsze będące
właścicielami przedsiębiorstw. Osoby te posiadają cechy i umiejętności, pozwalające na
zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zbierane od marca do września 2009 r.31 wyniki badań pokazują, że burzliwe czasy kryzysów dotknęły także osoby zarządzające przedsiębiorstwami. Niepewność rynku oraz spowolnienie gospodarcze powodują, że wśród przebadanych menedżerów aż
46 proc. obawia się utraty pracy, w tym 36 proc. to osoby zakładające całkowitą utratę
pracy, aż 10 proc. badanych obawia się częściowej utraty pracy. Szczegółowe analizy pokazują, że w poszczególnych grupach stanowiskowych najwięcej osób obawiających się
utraty pracy jest wśród prezesów i kierowników działów.
Obawa przed całkowitą utratą pracy przez respondentów pokrywa się z ich obawami w zakresie otrzymywanych dochodów. Wśród badanych menedżerów 38 proc.
przyznało, że sytuacja kryzysowa panująca w Polsce, przyczyni się do obniżenia ich zarobków. Jedynie 13 proc. osób w spowolnieniu gospodarki dostrzega szansę na podniesienie poziomu swoich dochodów. Niespełna połowa (49 proc.) respondentów uważa,
że kryzys nie wpłynie w żaden sposób na poziom ich zarobków. Szczegółowe analizy
wskazały, że mężczyźni (różnicą 6 punktów proc.) w kryzysie i załamaniu rynków finansowych częściej dostrzegają szansę na podniesienie swoich zarobków niż kobiety.

JakkryzyswpųynienaTwojezarobki?

Zarobkinie
ulegnČzmianie
49%

ZarobkiobniǏČsiħ
38%

ZarobkiwzrosnČ
13%


Wykres 1. Jak kryzys wpłynie na Twoje zarobki? Badania własne

Menedżerowie, przewidujący w najbliższym czasie obniżenie swoich zarobków,
najczęściej (60 proc.) obawiają się obniżek pensji na poziomie 10-20 proc. w stosunku do obecnych dochodów. Co dziesiąta z tych osób (11 proc.) zakłada spadek wynagrodzenia nawet o 40 proc. Wśród menedżerów, oczekujących podniesienia zarobków
w najbliższej przyszłości, przeważają jednostki (38 proc.) oczekujące 10-20 proc. pod31 A. Wilk, Zarobki w czasach kryzysu. Badania własne.
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wyżek. Drugą pod względem liczebności grupę, wynoszącą 29 proc. stanowią osoby
zakładające podniesienie poziomu swoich zarobków o 40 proc. Zarówno wśród menedżerów oczekujących podwyżek, jaki i obniżenia zarobków, znalazły się jednostki zaznaczające 0 proc. Sądzę, że wynik ten jest konsekwencją niepewności osób co do przyszłości. Menedżerowie obawiają się obniżenia zarobków lub oczekują prowizji, jednak
nie potrafią oszacować ich poziomu.
Z drugiej strony wyniki pokazują, że menedżerowie mimo kryzysu mają bardzo
niską efektywność w pracy. Jedynie 23 proc. badanych określiło swoją efektywność na
poziomie 100 proc., a 15 proc. przepracowuje się wykonując ponad 100 proc. swoich
możliwości i obowiązków. Ponad połowa badanych (51 proc.) określiło swoją efektywność na poziomie 60-70 proc. Aż 11 proc. menedżerów nie wypełnia wszystkich swoich
obowiązków, a ich efektywność w pracy nie przekracza 50 proc. Jednakże sami badani
podkreślają, że są skłonni do bardziej wytężonej pracy, gdyby ich działania miały przysłużyć się niwelowaniu zagrożeń ograniczających działalność firmy w czasie kryzysu.
Taką deklarację złożyło aż 82 proc. respondentów, w tym 45 proc. zdecydowanie tak,
a 37 proc. raczej tak. Jedynie dla 6 proc. badanych (1 proc. zdecydowanie nie, 5 proc.
raczej nie) los firmy, w której pracują jest obojętny i nie zmobilizuje ich do intensywniejszej pracy.

CzyzwiħkszyųbyƑswojČefektywnoƑđwpracyabyzniwelowađ
zagroǏeniaograniczajČcedziaųalnoƑđfirmywczasiekryzysu
Raczejtak
37%
Anitak,aninie
12%
Zdecydowanietak
45%
Raczejnie
5%
Zdecydowanienie
1%



Wykres 2. Czy zwiększyłbyś swoją efektywność w pracy, aby zniwelować zagrożenia
ograniczające działalność firmy w czasie kryzysu? Badania własne

Niska efektywność wykonywanej pracy z jednej strony oraz wysoki poziom deklaracji w jej zwiększeniu z drugiej strony, tylko pozornie stoją w sprzeczności. Efektem
tak wielkich rozbieżności może być niedoinformowanie badanych o wpływie ich pracy
na działalność całego przedsiębiorstwa, w konsekwencji na szanse w przezwyciężeniu
kryzysu. Drugim możliwym wyjaśnieniem powyższych wyników może być brak jasno
sprecyzowanych celów na poszczególnych stanowiskach, które składałyby się na cało25
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ściowy plan wyjścia z kryzysu obronną ręką i tym samym pokazywały celowość zwiększonego wysiłku.
Wyzwania czasów kryzysu
Poprzedzające okres kryzysu lata hossy gospodarczej pozwoliły, z jednej strony,
przygotować się na okres spowolnienia gospodarczego, z drugiej strony zmniejszały potrzebę reorganizacji i optymalizacji pracy przedsiębiorstw. Czy polskie firmy w czasach
hossy gospodarczej przewidywały jej zakończenie i podjęły działania przygotowujące
przedsiębiorstwa do bessy i załamania się rynku? Przeprowadzone wyniki badań menedżerów32 pokazują, że jednynie 20 proc. badanych uznało ich organizacje za przygotowane na kryzys i jego skutki. Aż 35 proc. respondentów stwierdziło, że ich firma nie podjęła żadnych działań mających wspomóc i zabezpieczyć przedsiębiorstwo
w okresie spowolnienia gospodarczego. Zdecydowanie największą grupę respondentów (45 proc.) stanowią jednostki, które nie były w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Świadczy to, moim zdaniem, z jednej strony o braku jasnych, precyzyjnych planów
przygotowywanych na wypadek sytuacji kryzysowej, z drugiej strony, o szybkiej reakcji
przedsiębiorstwa na zmianę otoczenia gospodarczego lub nieodczuwaniu przez przedsiębiorstwo spowolnienia gospodarczego. Te dwie przeciwstawne siły mogą wywoływać
u respondentów niepewność, co do tego czy firma rzeczywiście była przygotowana do
kryzysu, czy tylko szybko i skutecznie na niego zareagowała.
Sami respondenci wymienili szereg działań przygotowawczych, które ich firmy
podjeły przed rzeczywistym rozpoczęciem się kryzysu w Polsce. Należą do nich przede
wszystkim:
 zwolnienia pracowników,
 realizacja sprzedaży poprzez nadzór nad kosztami,
 obniżka kosztów,
 analiza kosztów: wynagrodzeń, umów z kontrahentami pod względem opłacalności,
 kontrola zatrudnienia, pełniejsze wykorzystanie zapasów, zwiększenie wydajności
lub, przy ograniczeniu produkowanego asortymentu, zmniejszenie kosztów jego
wykonania,
 oszczędności w wydatkach, brak nowych inwestycji,
 stała kontrola ponoszonych kosztów, sprecyzowany plan działania na przyszłość,
 opracowana strategia, wprowadzony system jakości, wspólna polityka marketingowa i sprzedażowa, motywacyjny system płac,
 przewidziano obowiązkowe rządowe podwyżki dla pracownikow, w związku z czym
zredukowano nadgodziny, co pozwoliło na zaoszczędzenie pieniądzy, przygotowanie się na ewentualne straty,
 reorganizacja działów w celu zwiększenie efektywności, wstrzymanie rekrutacji,
pozyskanie dodatkowych klientów,
 weryfikacja warunków usług.
32 A. Wilk, Wyzwania czasów kryzysu. Badania własne.

26

STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

Sami menedżerowie pomimo międzynarodowego kryzysu gospdarczego i załamania wielu rynków wewnętrznych widzą sytuację swoich przedsiębiorstw jako dobrą. Niespełna połowa badanych (48 proc.) twierdzi, że ich przedsiębiorstwo działa
w czasach kryzysu dobrze albo jeszcze lepiej. O doskonałej kondycji swojego przedsiębiorstwa przekonanych jest 11 proc. badanych, o dobrej 37 proc. Jedynie 17 proc.
badanych przyznało, że ich firma znajduje się w złej (12 proc.) lub bardzo złej (5 proc.)
sytuacji gospodarczej. Aż 34 proc. respondentów nie była w pełni zadowolona z funkcjonowania ich przedsiębiorstwa na rynku w czasie kryzysu i określiła je jako przeciętne.

Sytuacjagospodarczafirmyrespondenta
Zųa
12%
Przeciħtna
34%

Dobra
37%

Bardzozųa
5%
Trudno
powiedzieđ
1%
Bardzodobra
11%



Wykres 3. Sytuacja gospodarcza firmy respondenta. Badania własne

Niezależnie od sytuacji gospodarczej danego przedsiębiorstwa zdecydowania większość (72 proc.) menedżerów przyznała, że podjęte zostały działania obniżające koszty
działalności. Kryzys i coraz trudniejsze otoczenie gospodarcze wymuszają na firmach
wdrożenie procedur, pozwalających ograniczyć wydatki na działania i obszary działalności, które bezpośrednio nie przynoszą zysku firmie. Co piąty badany (20 proc.) przyznał jednak, że w ich firmach niepodjęte zostały żadne działania obniżające takie koszty.
Szczegółowe analizy pokazują, że tylko niewiele ponad połowa tych respondentów pracowała w firmach, znajdujących się w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji gospodarczej.
A jakie dokładnie działania zostały wprowadzone w przedsiębiorstwach? Wypowiedzi
menedżerów pokazują, że wachlarz takich działań jest bardzo szeroki. Wskazywali oni
najczęściej (29 proc.) na poszukiwanie oszczędności wewnątrz firmy. Co czwarty badany (19 proc.) przyznał, że jego przedsiębiorstwo zmniejszyło planowane wcześniej
inwestycje lub też zwolniło pracowników (18 proc.). Wiele przedsiębiorstw (16 proc.)
zdecydowało się na obcięcie premii i prowizji pracownikom. Do innych podjętych
przez firmy działań należały: zmniejszenie wynagrodzeń (7 proc.), wyznaczenie premii
za zdobycie nowych zleceń (5 proc.) oraz bezpłatne, obowiązkowe urlopy pracowni27
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ków (4 proc.). Sami respondenci wskazywali także na inne działania: szersza reklama,
zmniejszenie kosztów produkcji, łączenie stanowisk pracy, czy nawet wymiana żarówek
na energooszczędne.
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Wykres 4 Działania podjęte przez firmę w czasie kryzysu. Badania własne

Istotnym wydaje się także pytanie, jak sami menedżerowie postrzegają swoją pracę i przygotowanie do wypełniania swoich obowiązków w trudnych czasach.
Niewiele ponad połowa badanych (53 proc.) uważa, że jest wystarczająco przygotowana do swojej funkcji i zakresu obowiązków. Jedynie 16 proc. menedżerów stwierdziło, że nie są należycie przygotowani do pełnienia swojej funkcji w okresie spowolnienia gospodarki. Spora grupa badanych (31 proc.) nie potrafiła sama ocenić
swojego przygotowania lub też nie była pewna oceny, jaką za jej działania wystawiliby współpracownicy. Co jednak zdaniem menedżerów wpływa na ich dobre przygotowanie do działania w czasach kryzysu? W przygotowanej kafeterii odpowiedzi badani najczęściej wskazywali na wcześniej zdobyte doświadczenie (29 proc.).
Na drugim miejscu znalazły się takie cechy jak intuicja i zaradność, na które wskazało 19 proc. menedżerów. Analiza pokazała bardzo niską ocenę wykształcenia formalnego jako źródła wiedzy i umiejętności niezbędnych do działania w czasach
kryzysu (5 proc. badanych).
A jakie wyzwania przed samymi menedżerami stawia kryzys? Zdaniem największej
liczby badanych (37 proc.) wyzwaniem, z jakim muszą się zmierzyć, jest zwiększenie
efektywności pracy przy takich samych nakładach zarówno finansowych, czasowych
jak i personalnych. Dla drugiej grupy menedżerów największym wyzwaniem niespokojnych czasów i niepewnego rynku jest zdobycie nowych zleceń (28 proc.). Niespełna co piąty menedżer (18 proc.) otrzymał zadanie znalezienia oszczędności wewnątrz
samego przedsiębiorstwa. Kolejnymi wyzwaniami przed jakimi stanęli menedżerowie
są utrzymanie zatrudnienia na poziomie sprzed załamania się gospodarki (11 proc.)
lub zmniejszenie załogi poprzez redukcję zatrudnienia (3 proc.). Respondenci wska28
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zywali także na inne wyzwania czasów kryzysu, takie jak: zwiększenie udziału w rynku
oraz znalezienie nowych rynków zbytu.
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Wykres 5. Jakie wyzwania stawia przed Tobą kryzys? Badania własne

Czy spowolnienie gospodarcze, załamanie się części rynków i niepewny rynek wymagają od menedżerów specyficznych cech niezbędnych do działania w trudnych czasach? Za najważniejsze cechy menedżera czasów kryzysu badani uznali elastyczność
w podejściu do problemu oraz umiejętność zarządzania ludźmi. U skutecznego menedżera niezbędne są także kreatywność, doświadczenie oraz umiejętność podejmowania
ryzyka. Wyniki ankiet wskazują, że mimo funkcjonowania w trudnych czasach, gdzie
tylko najsilniejsi przetrwają, menedżer nie powinien działać bezpardonowo, manipulować, autorytarnie rozwiązywać problemów, ani bezwzględnie dążyć do celu.
Menedżerowie czasów kryzysu dostrzegają niebezpieczeństwa związane ze spowolnieniem gospodarczym oraz załamywaniem się instytucji finansowych. Obawiają
się oni wpływu kryzysu na ich sytuację zawodową: częściową lub całkowitą utratę pracy, a także obniżenie poziomu zarobków. Czasy wielkich zmian nie zawsze oznaczają
dla nich ciężką pracę. Z drugiej jednak strony menedżerowie są skłoni do poświęceń
i bardziej wytężonej pracy, gdyby ich działania miały posłużyć do niwelowania różnych zagrożeń, ograniczających działalność firm lub będących dla nich zagrożeniem.
Same przedsiębiorstwa, zdaniem menedżerów, znajdują się z dobrej sytuacji gospodarczej i niepewność jutra wymusza na nich dalsze przygotowania do niepewnych czasów,
a oni jako osoby nimi zarządzające, posiadają szereg cech, pomagających im w sprawnym działaniu. Współcześni menedżerowie charakteryzują się aktywną postawą i chęcią działania wobec wyzwań, jakie zostały przed nimi postawione, a są to przecież wyzwania niełatwe, wymagające dużych zdolności i ciężkiej pracy. Tak więc menedżerowie czasów kryzysu, pomimo braku należytego przygotowania, działając spontanicznie
i intuicyjnie, sprawnie zarządzają przedsiębiorstwami.
29
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Streszczenie
Celem artykułu jest analiza problemów, wynikających ze światowego kryzysu
ekonomicznego (2008-2010) i jego wpływu na zachowania polskich menedżerów.
Omówione zostały przyczyny wybuchu kryzysu w 2008 r. w Stanach Zjednoczonych oraz warunki sprzyjające rozprzestrzenieniu się kryzysu na kraje europejskie,
ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Analityczna część artykułu poświęcona została menedżerom czasów kryzysu, ich działaniom i postawom wobec wyzwań, wynikających z załamania ekonomicznego światowej gospodarki.

Summary
The global economic crisis and the behavior of Polish managers
The purpose of the article is analyzing the problems arising from global crisis
(2008-2010) and its influence on behavior of Polish managers. Discusses the reasons
of the crisis in 2008 in the United States and conditions that favor the spread of the
crisis in the European countries, with particular emphasis on Polish. The analytical
part of the article is dedicated to the managers of the times of crisis, their actions
and attitudes towards the challenges arising from the economic collapse of the global economy.
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Zbigniew Piskorz
Dolnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Społeczna psychologia przedsiębiorczości
Koniec XX i początek XXI w. to czas intensywnych badań nad wyznacznikami sukcesu przedsiębiorczego. Badania te prowadzone są przede wszystkim przez ekonomistów i psychologów. Poszukiwania przez psychologów czynników sukcesu koncentrują
się na trzech podstawowych obszarach: cechach osobowości, właściwościach procesów
poznawczych oraz na kompetencjach społecznych. Syntezy dotychczasowych badań
wskazują, że sukces przedsiębiorczy uwarunkowany jest poprzez szereg cech osobowościowych. Przeprowadzone metaanalizy dowodzą, że przedsiębiorcy odróżniają się
od nieprzedsiębiorców wyższą skłonnością do ryzyka, wyższym poziomem kreatywności, dużą potrzebą osiągnięć1. Badania nad mechanizmami poznawczymi także wskazują na specyfikę poznawczego funkcjonowania przedsiębiorców. Przedsiębiorcy w porównaniu do innych, a w szczególności menedżerów dużych korporacji, charakteryzują
się bardziej heurystycznym sposobem myślenia2. W dalszej części tekstu uwagę swoją
skoncentrujemy na prezentacji wybranych badań, ilustrujących rolę i mechanizmy oddziaływania umiejętności społecznych na sukces przedsiębiorczy.
Prezentowane zagadnienia obejmować będą dwa ważne obszary badań społecznej psychologii przedsiębiorczości. Pierwszy z nich to wpływ podstawowych umiejętności społeczny na osiągane rezultaty osób zakładających i kierujących firmami, drugi
to znaczenie atrakcyjności fizycznej jako determinanty sukcesów zawodowych. Trzecie
omawiane zagadnienie dotyczy kapitału społecznego, ważnej problematyki z pogranicza socjologii i psychologii społecznej. Kapitał społeczny traktowany jest jako istotny
wyznacznik poziomu efektywności społeczeństw, organizacji i jednostek.
1

2

Dokładny opis cech osobowości związanych z sukcesem przedsiębiorczym zawiera tekst: Z. Piskorz, Psychologia przedsiębiorczości - sylwetka psychologiczna przedsiębiorcy, [w:] M. S. Wolański (red.), „Studia z Nauk
Społecznych. Zeszyty Naukowe DWSPiT”, 2009, t. 1, s. 21-40.
Opis funkcjonowania poznawczego przedsiębiorców zawiera tekst Z. Piskorz, Poznawcza psychologia przedsiębiorczości - specyfika myślenia przedsiębiorców [w:] B. Bladocha, M. S. Wolański (red.), „Studia z Nauk
Społecznych. Zeszyty Naukowe DWSPiT”, 2009, t. 2, s. 143-166.
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Kompetencje społeczne a funkcjonowanie zawodowe
Umiejętności społeczne mają istotny wpływ na szeroki zakres ważnych procesów
i rezultatów organizacyjnych. Badania wskazują, że osoby o dużych umiejętnościach
społecznych, w porównaniu do osób o małych umiejętnościach, łatwiej znajdują pracę,
są wyżej oceniane przez przełożonych, osiągają lepsze rezultaty w negocjacjach, szybciej awansują i otrzymują wyższe pensje3. Przykłady podstawowych umiejętności społecznych oraz obszary aktywności, które mogą się wiązać z osiąganiem sukcesu, przedstawione zostały w tabeli 1.
Tab. 1. Charakterystyka podstawowych kompetencji społecznych
Kompetencje
społeczne

Opis

Przykłady potencjalnego
odniesienia do sukcesu

Percepcja
społeczna

Zdolność do dokładnego
spostrzegania emocji, cech,
motywów i intencji innych
osób

Robienie prezentacji, biznesplanów,
ofert dla inwestorów, klientów;
przyciąganie i wybór partnerów,
pracowników;
prowadzenie negocjacji.

Kierowanie
wrażeniem

Taktyki zdobycia sympatii
i korzystnego pierwszego
wrażenia

Pozyskiwanie finansów;
rekrutowanie kluczowych
pracowników;
porozumiewanie się/kontakty
z klientami, dostawcami;

Pozyskiwanie finansów;
Zdolność do zmiany postaw rekrutowanie kluczowych pracowników;
Perswazja
i zachowań innych w pożą- porozumiewanie się/kontakty
i społeczny wpływ
danym kierunku
z klientami, dostawcami;
prowadzenie negocjacji.
Społeczna
adaptacyjność

Zdolność do przystosowania się i czucia komfortowo
w wielu sytuacjach społecznych

Nawiązywanie biznesowych kontaktów
z innymi;
praca z ludźmi o różnym
wykształceniu.

Ekspresyjność

Łatwość ujawniania emocji
i odczuć, szczególnie pozytywnych, przyczyniających
się do wytwarzania entuzjazmu u innych

Przyciąganie parterów biznesowych
i pracowników;
zdobywanie kapitału;
motywowanie współpracowników
i pracowników.

Znaczenie kompetencji społecznych w osiąganiu ważnych rezultatów organizacyjno-zawodowych zilustrowane zostanie wynikami interesującego badania. W bada-

3
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R. Baron, G. Markman, Beyond social capital: how social skills can enhance entrepreneurs’ success, „Academy
of Management Executive”, 2000, nr 1, s. 106 -116.
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niu4 tym postawiono sobie za cel określenie, która z kompetencji pracownika ma większy
wpływ na ocenę jego pracy przez przełożonego i powiązaną z nią wysokość rocznej pensji: umiejętności społeczne czy ogólne zdolności poznawcze5. W badaniu uczestniczyli
inżynierowie informatycy i ich przełożeni. Pomiaru umiejętności społecznych dokonano
metodą kwestionariuszową, a ocena poziomu zdolności poznawczych opierała się na
wynikach wystandaryzowanego testu. Oceny poziomu pracy poszczególnych osób dokonywali przełożeniu, zaś informacje o pensji uzyskano z działu płac. Podstawowe rezultaty analiz statystycznych zebranych danych przedstawiono na wykresie 1. i 2.
4,1
4

ocena poziomu pracy

3,9
3,8

niskie zdolnoĞci
poznawcze

3,7

Ğrednie zdolnoĞci
poznawcze

3,6

wysokie zdolnoĞci
poznawcze

3,5
3,4
3,3
3,2
maáe

duĪe

umiejĊtnoĞci spoáeczne

Wyk. 1. Interakcyjny wpływ umiejętności społecznych i zdolności ogólnych
na ocenę poziomu pracy

Zebrane dane wskazują, że w przypadku małych umiejętności społecznych różnice w zdolnościach ogólnych nie mają wpływu na ocenę pracy badanych informatyków.

4
5

G. Ferris, L. Witt, W. Hochwater, Interaction of social skill and general mental ability on job performance and
salary, „Journal of Applied Psychology”, 2001, s.1080.
Opis kluczowej roli ogólnych zdolności poznawczych zawiera praca: Gottfredson, Why g matters: The complexity of everyday life, „Intelligence”, 1997, nr 24, s. 118-129.
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Związek pozytywności oceny pracy ze zdolnościami ogólnymi ujawnił się w przypadku
wysokich kompetencji społecznych pracowników. Pracownicy sprawniejsi społecznie
bez względu na poziom zdolności poznawczych byli oceniani wyżej niż ci mniej sprawi
społecznie. Najwyższe oceny przełożonych uzyskiwali informatycy o wysokich umiejętnościach społecznych i wysokim poziomie zdolności ogólnych (por. wykres 1.).
Wykres 2. ilustruje ujawnione relacji pomiędzy badanymi kompetencjami a wysokością pensji rocznej informatyków. I w tym przypadku pracownicy o niskich umiejętnościach społecznych, bez względu na różnice w zdolnościach, nieznacznie tylko różnili się wysokością rocznych pensji.
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Wyk. 2. Interakcyjny związek umiejętności społecznych i zdolności ogólnych
z wysokością pensji

Najwyższą pensję osiągali inteligentni programiści o wysokich umiejętnościach
społecznych. Przedstawione rezultaty badań wskazują, że pozytywność oceny pracy
i wysokość pensji pracowników w pewnym stopniu zależy od interakcji dwóch kluczowych kompetencji zawodowych - inteligencji i umiejętności społecznych.
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Umiejętności społeczne a sukces przedsiębiorczy
Baron i Markman6 w jednym z badań podjęli próbę oceny związku umiejętności
społecznych z sukcesem przedsiębiorczym. W badaniu uczestniczyło 230 przedsiębiorców z branży kosmetycznej i high-tech. Pomiaru poziomu umiejętności społecznych dokonano metodą kwestionariuszowo. Pomiar ten obejmował trzy podstawowe
umiejętności społeczne - percepcję społeczną, ekspresyjność emocjonalną i społeczną adaptacyjność. Wskaźnikiem sukcesu finansowego był średni dochód przedsiębiorców w ostatnich czterech latach. Zebrane dane empiryczne poddano analizie regresji.
Współczynniki regresji β pomiędzy poziomem dochodu rocznego a poszczególnymi
umiejętnościami społecznymi przedstawiono na wykresie 3.
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Wyk. 3. Związek trzech umiejętności społecznych z sukcesem finansowym przedsiębiorców

Wartości współczynników regresji w przypadku dwóch umiejętności wskazują
na średnio silny ich związek z sukcesem finansowym przedsiębiorców. Przedsiębiorcy
o wyższym poziomie percepcji społecznej i ekspresyjności emocjonalnej uzyskiwali wyższy dochód roczny w porównaniu z tymi o niższym poziomie analizowanych kompetencji społecznych. Trzecia z badanych umiejętności, tzn. łatwość przystosowania się
do różnorodnych sytuacji społecznych, okazała się być także istotnie powiązana z osiąganym przez przedsiębiorców wynikiem finansowym. Wartość współczynnika regresji
(β=.15) jest jednak niższa niż w przypadku dwóch pozostałych umiejętności społecznych. Te jedne z pierwszych badań nad relacjami kompetencji społecznych i sukcesu

6

R. Baron, G. Markman, Beyond social capital: the role of entrepreneurs social competence in their financial success, „Journal of Business Venturing”, 2003, nr 18, s. 41-60.

35

STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

przedsiębiorczego wydają się wskazywać, że umiejętności społeczne są ważnym wyznacznikiem sukcesu przedsiębiorczego.
Na to, że te trzy zdolności są istotnymi wyznacznikami sukcesu przedsiębiorczego wskazują także inne badania Barona i współpracowników7. W badaniach tych
pracownicy firm konsultingowych oceniali przedsiębiorców w oparciu o film, prezentujący ich pomysły biznesowe. Okazało się, że przedsiębiorcy o wyższym poziomie
społecznej adaptacyjności byli oceniani wyżej niż przedsiębiorcy o niższych poziomie tej umiejętności.
W ostatnich latach Baron z Tangiem8 przeprowadzili pogłębione badania nad relacjami umiejętności społecznych a sukcesem przedsiębiorczym. W badaniach tych
wykorzystali bardziej zobiektywizowane i rozbudowane wskaźniki sukcesu przedsiębiorstwa: wzrost sprzedaży, wzrost zysku, wzrost liczby zatrudnionych. Wskaźniki te
powszechnie wykorzystywane są w badaniach nad efektywnością przedsiębiorstw. Kolejnym istotnym novum tych badań było uwzględnienie odmiennego kontekstu kulturowego w porównaniu z poprzednimi badaniami. Omawiane badania przeprowadzone
zostały z udziałem przedsiębiorców chińskich. W badaniach uczestniczyło 130 założycieli przedsiębiorstw, kierujących firmami zatrudniającymi do 500 osób i funkcjonujących w różnych branżach.
Pomiaru umiejętności społecznych dokonano metodą kwestionariuszową, wykorzystaną w poprzednich badaniach, wzbogaconą o skalę do pomiaru ingracjacji jednej
z technik wpływu społecznego. Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego w trzech wskazanych wcześniej obszarach miały postać średnich wskaźników wzrostu w okresie czterech ostatnich lat poprzedzających badania. Dane liczbowe ilustrujące ujawnione w badaniu siły związku między wskaźnikami sukcesu i umiejętnościami społecznymi zawiera tabela 2.
Dwie z analizowanych umiejętności społecznych powiązane są najsilniej z sukcesem przedsiębiorczym. Przedsiębiorcy o wysokim poziomie społecznej percepcji osiągają wyższy wzrost w zakresie każdego z trzech analizowanych wskaźników. Z kolei
wysokiemu poziomowi ekspresyjności towarzyszy istotnie większy wzrost sprzedaży
i zysku w porównaniu z przedsiębiorcami o niższym poziomie tej umiejętności. Pozostałe dwie właściwości społeczne powiązane są tylko z jednym wskaźnikiem sukcesu.
Zarówno przedsiębiorcy o wyższym poziomie adaptacyjności społecznej, jaki i ingracjacji w porównaniu z tymi o niższym natężeniu tych umiejętności charakteryzowali się
wyższym wzrostem zatrudnienia w swoich firmach.

7
8
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Tab. 2. Współczynniki korelacji pomiędzy umiejętnościami społecznymi
a wskaźnikami sukcesu przedsiębiorczego
Percepcja społeczna
Ekspresyjność
Adaptacyjność społeczna
Ingracjacja

Wzrost sprzedaży
27**
27**

Wzrost zysku
25*
36**

Wzrost zatrudnienia
23*
21*
22*

Różnice istotne statystycznie: * p<.05; **p<.01

Baron i Tang9 w przeprowadzonych badaniach podjęli ponadto próbę określenia mechanizmu wpływu kompetencji społecznych na sukces przedsiębiorczy. Według nich wysoki poziom kompetencji społeczny ma pozytywny związek z sukcesem przedsiębiorczym dzięki dwóm mechanizmom. Po pierwsze, wysokie kompetencje społeczne mogą
ułatwiać dostęp przedsiębiorcy do ważnych informacji, po drugie, ułatwiają one dostęp
do różnych zasobów, np. finansowych, materiałowych. Rezultaty liczbowe weryfikujące
czy rzeczywiście działają takie mechanizmy, jakie przedstawiono w tabeli 3.
Zebrane dane wskazują, że wysoki poziom percepcji społecznej, adaptacyjności
społecznej i ingracjacji jest istotnie powiązany z większym dostępem przedsiębiorców
do informacji. Przedsiębiorcy trafnie potrafiący odczytać motywacje i intencje innych,
ławo adaptujący się do nowych sytuacji społecznych oraz potrafiący wprowadzać innych w dobry nastrój, mają dostęp do większej ilości ważnych dla powodzenia informacji. Z kolei łatwiejszy dostęp do istotnych zasobów wiąże się z łatwością dostosowania
się do rożnych sytuacji społecznych i umiejętność wprawiania innych w dobry nastrój.
Tab. 3. Współczynniki korelacji pomiędzy umiejętnościami społecznymi
a dostępem do informacji i zasobów
Dostęp do informacji Dostęp do zasobów
Percepcja społeczna
28**
Adaptacyjność społeczna
33**
19*
Ingracjacja
28**
24**
Różnice istotne statystycznie: * p<.05; **p<.01

Przedstawione powyżej rezultaty badań w sposób wyrazisty wskazują, że umiejętności społeczne są istotnymi wyznacznikami sukcesu społecznego. Wysoki poziom
umiejętności społecznych przyczynia się do sukcesu przedsiębiorcy poprzez to, że m.in.
ułatwia dostęp do ważnych informacji istotnych zasobów. Podobne kierunki zależności, ujawnione w badaniach przedsiębiorców z tak różnych kultur jak amerykańska
i chińska, wskazują na uniwersalny charakter tego typu związku.

9

ibidem, s. 282-306.
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Atrakcyjność fizyczna a ocena przedsiębiorcy
Ważnym obszarem badań w psychologii społecznej są pytania o znaczenie atrakcyjności fizycznej w funkcjonowaniu ludzi. Atrybut ten związany jest przede wszystkim
z funkcjonowaniem w sytuacjach bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Langlois i współpracownicy10 w obszernym przeglądzie badań wykazali, że poziom fizycznej
atrakcyjności jednostki wpływa na:
a) spostrzeganie i ocenę jej przez innych - atrakcyjne osoby postrzegane i oceniane są
bardziej pozytywnie;
b) traktowanie ich przez innych - atrakcyjne osoby traktowane są bardziej pozytywnie niż te, mniej atrakcyjne;
c) ich zachowanie - atrakcyjne osoby są bardziej pewne siebie i są bardziej sprawne
społecznie niż jednostki mniej atrakcyjne;
d) spostrzeganie samego siebie - atrakcyjne osoby wykazują bardziej pozytywną samoocenę niż te, mniej atrakcyjne.
Badania prowadzone w środowisku pracy wskazują, że także w tym obszarze atrakcyjność fizyczna jest istotnym atrybutem. Rezultaty 55 badań z 62 ujawniły pozytywny
związek atrakcyjności fizycznej z rezultatami funkcjonowania w różnych kontekstach
organizacyjno-zawodowych. Osoby atrakcyjne fizycznie mają większe szanse osiągnąć
sukces zawodowy, oferuje się im wyższa płacę na początek, otrzymują wyższe oceny
swojej pracy, przedstawia się im korzystniejsze oferty w negocjacjach, częściej wybierani są jako partnerzy w biznesie11.
Powyższe dane zasadnym czynią przewidywanie, że także w przypadku przedsiębiorców atrakcyjność fizyczna może mieć istotny wpływ na osiągane rezultaty. Poniżej
omówione zostaną badania dotyczące tej problematyki.
Wspominany już wcześniej Baron z Markmanem przeprowadzili złożone badania, mające na celu analizę wpływu atrakcyjności fizycznej na ocenę różnych atrybutów
przedsiębiorców12. Osoby uczestniczące w badaniach (studenci MBA) miały za zadanie
ocenę różnych aspektów dotyczących atrakcyjnych i nieatrakcyjnych przedsiębiorców.
W różnych wersjach badania dostawali czarno-białe zdjęcia atrakcyjnych i nieatrakcyjnych przedsiębiorców kobiet i mężczyzn lub oglądali film z prezentacji biznesplanu
przez atrakcyjnych i nieatrakcyjnych przedsiębiorców. Badani mieli za zadanie ocenić
jakość pomysłu na nowy produkt (jego praktyczność, oryginalność, szanse na zdobycie
funduszy), poziom umiejętności społecznych, dokonać oceny różnych cech przedsiębiorcy (asertywność, ambicje, decyzyjność) oraz źródeł ich sukcesu (wytrwałość, umie10 J. Langlois et al, Maxims or myths pf beauty? A meta-analytic and theoretical review, „Psychological Bulletin”,
2000, nr 2, s. 390-423.
11 M. Hosoda, E. Stone-Romero, G. Coats, The effects of physical attractiveness on job-related outcomes: A metaanalysis of occupational suitability, „Personnel Psychology”, 2003, nr 2, s. 431-462.
12 R. Baron, G. Markman, M. Bollinger, Exporting social psychology: effects of attractiveness on perception of
entrepreneurs, their ideas for new products, and their financial success, „Journal of Applied Social Psychology”,
2006, nr 2, s. 475.
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jętności, zdolności). Dane liczbowe uzyskane w prezentowanych badaniach zawiera tabela 4.
Rezultaty potwierdzają w pełni pozytywny związek atrakcyjności fizycznej z poziomem ocen różnych aspektów powiązanych z osobą przedsiębiorcy. Bardziej atrakcyjni
przedsiębiorcy oceniani są bardziej pozytywnie niż ci mniej atrakcyjni. Ci pierwsi uważani są za osoby asertywne w swoich zachowaniach i mocno umotywowane. Atrakcyjni
fizycznie przedsiębiorcy oceniani są także jako sprawniejsi społecznie i osiągający sukcesy przede wszystkim dzięki motywacjom wewnętrznym, takim jak wytrwałość, zdolności i umiejętności.
Tab. 4. Atrakcyjność fizyczna a ocena przedsiębiorców
Przedsiębiorcy
Kobiety
Nieatrakcyjne
Atrakcyjne

Mężczyźni
Nieatrakcyjni
Atrakcyjni

Pomysł na nowy biznes
2,55
3,12*
3,00
Społeczne umiejętności
3,06
3,42*
2,78
Cechy przedsiębiorcy
2,69
3,38*
2,85
Wewnętrzne źródła
2,75
3,25*
2,78
zachowania
* różnice statystycznie istotne na poziomie co najmniej p<.05

3,36*
3,91*
3,34*
3,35*

Atrakcyjność fizyczna wpływa pozytywnie nie tylko na ocenę atrybutów danej osoby, ale także przekłada się na pozytywną oceną wytworów takiej osoby. Pomysły atrakcyjnych przedsiębiorców oceniane były wyżej niż tych mniej atrakcyjnych. W tych samych badaniach zebrano dane, wskazujące na silny związek atrakcyjności fizycznej z dochodem finansowym osiąganym przez kierowaną przez nich firmę. Atrakcyjni przedsiębiorcy osiągali istotnie wyższe dochody finansowe. Wszystkie powyższe zależności
występowały bez względu na płeć przedsiębiorców. W jednym z badań stwierdzono,
że 20 proc. najbardziej atrakcyjnych kobiet przedsiębiorców osiągało średnio dochód
roczny wyższy o 53 tys. dolarów niż 20 proc. tych najmniej atrakcyjnych.
Przedstawione powyżej analizy wskazują na powiązanie atrakcyjności z pozytywnością ocen i sukcesami finansowymi przedsiębiorców. Powstaje pytanie, na ile ujawnione rezultaty mogą podlegać generalizacji. Na przykład, czy pozytywny efekt atrakcyjności fizycznej zależeć może od branży, w której funkcjonuje przedsiębiorca. Chcąc
to rozstrzygnąć Baron i Markaman13 przeprowadzili badania we Francji i USA, biorąc
pod uwagę dwie branże - przemysł kosmetyczny i górniczy. Ten pierwszy wydaje się być
mocniej powiązany z atrakcyjnością wyglądu fizycznego niż ten drugi. Podobnie jak
i w poprzednio przedstawionym badaniu, przedsiębiorcy bardziej atrakcyjni zarówno
kobiety jak i mężczyźni, byli oceniani bardziej pozytywnie na szeregu wymiarów, takich
jak inteligencja, asertywność, źródła odnoszonych sukcesów, umiejętności społeczne
13 R. Baron, G. Markman, Effects of entrepreneurs’ appearance on their financial success, 2001 (maszynopis).
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itp. W tabeli 5. przedstawiono syntetyczne wskaźniki oceny przedsiębiorców w zależności od poziomu atrakcyjności fizycznej. Okazało się, że związek atrakcyjności fizycznej z oceną przedsiębiorców, nie jest moderowany przez branżę, w której funkcjonuje
przedsiębiorca.
Tab. 5. Atrakcyjność fizyczna a ocena przedsiębiorców z różnych branż
Przedsiębiorcy
Kobiety
Przemysł
Francja
Kosmetyczny
Górniczy
USA
Kosmetyczny
Górniczy

Niska
atrakcyjność

Wysoka
atrakcyjność

2,73
2,65

3,37*
3,33*

Mężczyźni
Niska
Wysoka
atrakcyjność
atrakcyjność
3,13
3,07

2,68
3,33*
3,13
2,70
3,36*
3,07
* różnice statystycznie istotne na poziomie co najmniej p<.05

3,36*
3,24*
3,20*
3,39*

Atrakcyjność fizyczna jest więc bonusem, zarówno dla przedsiębiorcy z branży kosmetycznej, jak i dla kierującego firmą z branży wydobywczej. Z identycznym kierunkiem analizowanych zależności mamy do czynienia zarówno w przypadku przedsiębiorców z Francji jak i USA. Rezultaty dotychczasowych badań upoważniają do uogólnienia uzyskanych rezultatów i traktowania atrakcyjności fizycznej jako ważnego wyznacznika sukcesu przedsiębiorczego.
Płeć a rola zawodowa
Ważnym obszarem badań psychologii społecznej jest rola płci w funkcjonowaniu
w różnych kontekstach ogólnych a przede wszystkim organizacyjno-zawodowych. Badania te koncentrują się na badaniu stereotypów płciowych i ich wpływie na funkcjonowanie zawodowe kobiet. Wiele badań wskazuje, że kobiety postrzegane są jako mniej
predysponowane do efektywnego pełnienia np. roli menedżera14. Wychodząc z takich
założeń Baron ze współpracownikami15 zrealizowali badania pozwalające porównać
znaczenie płci w funkcjonowaniu w dwóch rolach zawodowych: menedżer i przedsiębiorca. Obie te role realizowane są na bardzo podobnych polach. Jako materiał badawczy wykorzystano dwa zbiory standardowych czarno-białych zdjęć realnych przedsiębiorców - jeden zawierający osoby ocenione w odrębnych badaniach jako atrakcyjne,
a drugi zawierający osoby uznane za mało atrakcyjne. W każdym z tych zbiorów wyodrębniono po dwa podzbiory - kobiety i mężczyzn. Połowie uczestników badań podano
informacje, że osoby są zatrudnione na stanowisku menedżera od 5 lat, a drugiej poło14 A. Eagly, L. Carli, Kobiety górą! Jak przetrwać w labiryncie biznesu. Warszawa, 2007.
15 R. Baron, G. Markman, A. Hirsa, Perceptions of women and men as entrepreneurs: evidence for differential effects of attributional augmenting, „Journal of Applied Psychology”, 2001, nr 5, s. 923-929.
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wie, że są to przedsiębiorcy kierujący swoim przedsiębiorstwem od 5 lat. Następnie poproszono uczestników badań o ocenę różnych atrybutów. Tabela 6. zawiera zestawienia
analizowanych wymiarów oraz ich syntetyczne oceny.
Tab. 6. Płeć a ocena funkcjonowania w roli menedżera i przedsiębiorcy
Atrybuty
Asertywność
Decyzyjność
Ambicje
Męskość-kobiecość
Próżność
Skłonność
do manipulowania

Kobieta
Menedżer
Przedsiębiorca
3,08
3,33*
3,33
3,50*
3,46
3,54
3,58
3,19*
2,86
2,69*
2,85

Mężczyzna
Menedżer
Przedsiębiorca
3,44
3,30
3,40
3,46
3,48
3,48
3,72
3,50

2,90

* różnice statystycznie istotne na poziomie p<.05

W przypadku kobiet funkcjonujących w roli przedsiębiorców ich ocena jest zdecydowanie bardziej pozytywna w porównaniu do kobiet zatrudnionych na stanowisku
menedżerów. W czterech z sześciu wymiarów kobiety–przedsiębiorcy są oceniane bardziej pozytywnie. Oceniający uważają kobiety pełniące tę rolę zawodową, za bardziej
niezależne, łatwo podejmujące decyzje, mniej próżne i bardziej kobiece niż te w funkcjonujące w roli menedżerów. W przypadku mężczyzn rola zawodowa nie jest czynnikiem różnicującym oceny.
W tabeli 7. przedstawiono oceny różnych źródeł sukcesu zawodowego w zależności od płci i roli zawodowej. Kobietom-przedsiębiorcom odniesiony sukces w wyższym
stopniu przypisywany jest ich własnemu wysiłkowi, zaangażowaniu czyli wewnętrznemu źródłu. Kobiety w roli menedżera oceniane są jako odnoszące sukces przede wszystkim dzięki czynnikom zewnętrznym, np. szczęściu. Podobnie jak i w poprzednimi zestawieniu, tak i w tym przypadku rolą zawodowa nie wpływa na postrzegane źródła
sukcesu w odniesieniu do mężczyzn.
Pozytywna ocena kobiet funkcjonujących w roli przedsiębiorców wydaje się być
zaskakująca. Dotychczasowe badania wskazują bowiem, że kobiety są spostrzegane
jako nie w pełni dopasowane do roli menedżera, a jak już wspomniano, funkcjonowanie w roli przedsiębiorcy obejmuje te same wymagania, dodatkowo realizowane w jeszcze trudniejszych uwarunkowaniach.
Tab. 7. Percepcja źródeł sukcesu zawodowego w zależności od roli zawodowej i płci
Źródła sukcesu
Zdolności
Wysiłek
Szczęście

Kobieta
Mężczyzna
Menedżer
Przedsiębiorca
Menedżer
Przedsiębiorca
3,33
3,40
3,41
3,49
3,23
3,62*
3,65
3,75
3,07
2,73*
3,06
2,89
* różnice statystycznie istotne na poziomie p<.05
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Ten intrygujący rezultat może być wyjaśniony hipotezą wzmocnienia. Zgodnie
z nią jeśli jednostka odnosi sukces w aktywności stereotypowo niedopasowanej do jej
kompetencji, to mamy skłonność do wyższej oceny kompetencji związanych z tą aktywnością.
Kapitał społeczny
Badania nad rola i znaczeniem kapitału społecznego to obszar, na którym poszukuje się czynników sukcesu w funkcjonowaniu społeczeństw, organizacji oraz jednostek. Kapitał społeczny nie ma jednej powszechnie akceptowanej definicji. Najczęściej
wykorzystywane są propozycje dwóch autorów P. Bourdieu i R. Putnama.
W ujęciu P. Bourdieu, kapitał społeczny to „suma aktualnych i potencjalnych zasobów, łącznie z istnieniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych znajomości”16. Podobnie pojęcie to definiuje R. Putnam, według którego kapitał społeczny „to
te cechy organizacji społecznych, takich jak sieci jednostek lub gospodarstw domowych
oraz powiązanych z nimi wartości, które kreują efekty zewnętrzne dla całej wspólnoty”17.
Nie wdając się w szczegółowe analizy można stwierdzić, że kapitał społeczny określony jest przez sieć relacji społecznych, normy współżycia społecznego, wśród których specjalne znaczenie ma norma wzajemności oraz poziom zaufania. Na szczególne znaczenie
zaufania jako czynnika kapitału społecznego wskazuje między innymi F. Fukuyama18.
Badacze wyróżniają różne rodzaje kapitału społecznego. R. Pulman mówi o kapitale wiążącym i pomostowym. Ten pierwszy odnosi się do członków rodziny, krewnych,
członków tego samego klanu. Drugi rodzaj kapitału określany jest przez więzi z przyjaciółmi i znajomymi z różnych środowisk. Z kolei M. Granovetter rozróżnia sieci silne, dotyczące rodziny i bliskich przyjaciół, mające charakter nieformalny, zabarwiony
emocjonalnie oraz sieci słabe, bardziej formalne, charakteryzujące się rzadszymi kontaktami, np. różnego typu kontakty biznesowe19.
Kapitał społeczny w świetle licznych badań wiąże się z funkcjonowaniem grup, organizacji oraz jednostek. Z tych też powodów jest on również przedmiotem zainteresowania społecznej psychologii przedsiębiorczości. W dalszej części omówimy rezultaty
wybranych badań nad rolą kapitału społecznego w funkcjonowaniu przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy w oczach młodzieży - badania własne
Podstawowym celem badań własnych zrealizowanych w 2008 r. było określenie,
jaki obraz przedsiębiorców dominuje wśród młodzież ostatnich klas gimnazjum i liceum. W oparciu o analizę literatury przedmiotu wyodrębniono osiem właściwości po-

16 P. Bourdieu, The forms of capital,[w:] J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory of Research for the Sociology
of Education, New York, 1985, s. 248.
17 R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, PWN, Warszawa,
1995, s. 5.
18 F. Fukuyama , Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa,1997.
19 M. Granovetter, The Strength of Weak Ties, „American Journal of Sociology”, wyd. 6., 1973, s. 1360-1380.
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wiązanych z przedsiębiorcami. Sześć z nich miało zabarwienie pozytywne, a dwie negatywne. Uczniowie uczestniczący w badaniu proszeniu byli o określenie, w jakim stopniu przedsiębiorcy charakteryzują się każdym z ośmiu atrybutów. Swoich ocen młodzież
udzielała, korzystając z pięciostopniowej skali (1 - zdecydowanie nie, do 5 - zdecydowanie tak). W badaniu wzięły udział 194 osoby. Wiek osób biorących udział w badaniu
wahał się pomiędzy 14-20 lat. Dodatkowym celem przeprowadzonych badań było określenie czynników wpływających na oceny przedsiębiorców, formułowane przez młodzież. Analizując zebrany materiał, wzięto pod uwagę następujące czynniki mogące
mieć wpływ na pozytywność ocen przedsiębiorców: płeć, wiek, tradycje przedsiębiorcze w rodzinie oraz ujawniane intencje przedsiębiorcze.
Syntetyczne wskaźniki oceny przedsiębiorców przedstawione zostały na wykresie 4.
Wyłaniający się obraz przedsiębiorców w ocenie młodzieży jest ambiwalentny. Z jednej
strony przypisują oni osobom prowadzącym swoje firmy wysokie oceny cech pozytywnych, z drugiej strony zaś przypisują im także relatywnie wysokie oceny, odnoszące się
do właściwości negatywnych. W oczach badanej młodzieży przedsiębiorcy są osobami
pomysłowymi, ambitnymi i zaradnymi - te trzy właściwości zostały najwyżej ocenione.
Oceny negatywnych cech przekraczają poziom przeciętny. Poważną rysą na obrazie
przedsiębiorców jest niska ocena ich uczciwości. Wartość liczbowa wskazuje, że w ocenie młodzieży przedsiębiorcy raczej nie charakteryzują się uczciwością. Mamy więc do
czynienia z dość pozytywnym obrazem przedsiębiorców, z poważną jednak rysą. Cecha
uczciwości jest ważnym czynnikiem budowania zaufania wobec jednostek. Jeśli kogoś
nie cenimy za uczciwość, to równocześnie niezbyt takiej osobie ufamy. Uzyskane rezultaty wskazują, że kapitał społeczny przedsiębiorców nie jest najwyższy. Zaufanie jest
bowiem jednym z fundamentalnych aspektów kapitału społecznego20.
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Wyk. 4. Przedsiębiorcy w ocenie młodzieży
20 F. Fukuyama, op. cit.
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Analiza czynników mających wpływ na percepcję, przedsiębiorców wykazała, że
ani wiek, ani płeć nie są czynnikami różnicującymi. Oceny formułowane przez dziewczęta były bardzo zbliżone do tych, formułowanych przez chłopców. Także uczniowie
gimnazjum i liceum nie różnili się w swoich ocenach przedsiębiorców. W przypadku
dwóch pozostałych czynników ujawnił się ich wpływ. Na wykresie 5. przedstawione są
dane porównawcze dla młodzieży pochodzącej z rodzin o tradycjach przedsiębiorczych
i tej bez takich tradycji.
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Wyk. 5. Ocena przedsiębiorców przez młodzież z rodzin z tradycjami przedsiębiorczymi
i bez takich tradycji

Porównanie młodzieży z rodzin o tradycjach przedsiębiorczych i z rodzin bez takich tradycji wskazuje, że ci pierwsi wyżej oceniają pozytywne cechy przedsiębiorców
(np. ich pomysłowość, ambicje i zaradność, pracowitość). Jeśli chodzi o cechy o zabarwieniu negatywnym, młodzież z rodzin o tradycjach przedsiębiorczych ujawnia niższe oceny. Oznacza to, że oceniają oni osoby prowadzące działalność gospodarczą jako
mniejszych egoistów, skłonnych do omijania prawa niż młodzież z rodzin o braku tradycji przedsiębiorczych.
Dane liczbowe ilustrujące rozkład ocen przedsiębiorców w dwóch kolejnych grupach porównawczych zawiera wykres 6. Wykres wskazuje w obrębie cech pozytywnych
wyraźną tendencję. Ci respondenci, którzy deklarują chęć założenia firmy, wyżej oceniają wszystkie cechy pozytywne niż młodzież z grupy porównawczej.
W świetle przedstawionych wyników widać, że deklaracja intencji założenia firmy
współwystępuje z bardziej pozytywną percepcją osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.
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Wyk. 6. Ocena przedsiębiorców przez młodzież ujawniającą intencje przedsiębiorcze
oraz młodzież bez intencji przedsiębiorczych

Obraz przedsiębiorców wyłaniający się z ocen formułowanych przez młodzież jest
dość złożony. Młodzież dostrzega w tej grupie zawodowej wiele pozytywnych cech,
lecz kluczowa cecha - uczciwość - oceniana jest przez nich nisko. Uczciwość jest ważną
przesłanką dla kształtowania się zaufania do instytucji, jak i jednostek. Zmiany w ocenie tego aspektu funkcjonowania przedsiębiorców przełożyłyby się na wzrost kapitału
społecznego polskich przedsiębiorców. Wymaga to wysiłku ze strony samych przedsiębiorców, jak i mediów propagujących przedsiębiorców, przestrzegających etycznych
wzorców w działaniu.
Kapitał społeczny a przejawy zachowań przedsiębiorczych
Ważnymi aspektami zachowań przedsiębiorczych jest ujawnienie zamiaru założenia własnej firmy (intencja przedsiębiorcza) oraz proces rozpoznawania okazji biznesowych, czyli nowych możliwości generowania dochodu. Poniżej przedstawimy rezultaty wybranych badań, dotyczących wspomnianych aspektów procesu przedsiębiorczego
i znaczenia kontekstu społecznego (kapitału społecznego) dla ich przebiegu.
W jednym z badań badacze hiszpańscy21 postanowili prześledzić rolę różnych
aspektów kapitału społecznego na pojawianie się intencji przedsiębiorczych, czyli za21 F. Linan, F. Santos, Does social capital affect entrepreneurial intentions?, „International Advances in Economic
Research”, 2007, nr 13, s. 443-453.
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miaru założenia własnej firmy. Intencje, czyli uświadomiony zamiar podjęcia określonej aktywności, poprzedzają każdą złożoną i celową działalność. To czy u danej jednostki pojawi się intencja behawioralna, zależy od dwóch procesów. Po pierwsze, od tego,
jak ocenia ona atrakcyjność danej działalności oraz jak spostrzega wykonalność przez
siebie tej aktywności. Autorzy omawianego badania wzięli pod uwagę różne aspekty
dwóch rodzajów kapitału społecznego. Zostały one przedstawione na rys. 1., ilustrującym wykryte relacje.
Materiał empiryczny badacze zebrali wśród studentów ekonomii i zarządzania.
Umieszczone na rysunku strzałki ilustrują kierunki istotnych relacji pomiędzy analizowanymi zjawiskami. Wśród elementów kapitału wiążącego, dwa z nich mają pozytywny związek ze spostrzeganą atrakcyjnością założenia własnej firmy. Im więcej w rodzinie jest przedsiębiorców i im pozytywniejsza jest ocena przedsiębiorczości w najbliższym otoczeniu tym wyższa jest spostrzegana atrakcyjność tej aktywności. Dwa kolejne
aspekty pozostają w pozytywnej relacji do obu procesów kształtujących intencje. Im
więcej kontaktów ma jednostka z przedsiębiorcami spoza rodziny i większa jest aprobata dla założenia firmy najbliższego otoczenia, tym tego typu aktywność spostrzegana
jest jako atrakcyjna i zaraz oceniana jako możliwa do wykonania. Kontakty ze środowiskiem przedsiębiorców, czyli element kapitału pomostowego, mają wpływ tylko na
spostrzeganie wykonalności. Duża liczba kontaktów z organizacjami z otoczenia przedsiębiorców skutkuje wyższym przekonaniem jednostki, że jest w stanie skutecznie kierować własną firmą.
Omówione badanie wskazuje, że poszczególne rodzaje kapitału mają istotny wpływ
na kształtowanie się intencji o założeniu własnej firmy. Poszczególne aspekty kapitału
mają zróżnicowany wpływ na siłę intencji przedsiębiorczej, podnoszą ocenę atrakcyjności lub powodują wzrost przekonania o wykonalności tego typu aktywności.
Kapitaá wiąĪący
PrzedsiĊbiorcy w
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Rys. 1. Związek kapitału społecznego z intencjami przedsiębiorczymi
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W przekonaniu wielu badaczy proces rozpoznawania okazji jest kluczowym procesem przedsiębiorczym. To dzięki niemu przedsiębiorcy odkrywają nowe produkty,
technologie itp. Poznanie mechanizmów tego procesu jest więc ważnym obszarem badań i analiz. W dalszej części przedstawimy rezultaty badań nad rolą różnych społecznych źródeł informacji w przebiegu procesu rozpoznawania okazji biznesowych.
Ozgen ze współpracownikiem22, wśród 211 przedsiębiorców, którzy założyli swoją
firmę w ostatnim półroczu, zebrał informacje o ich kontaktach z różnymi źródłami informacji i związkiem tych źródeł informacji z rozpoznaniem okazji biznesowej, dzięki
której założyli swoją firmę. W opracowanych kwestionariuszach badacze uwzględnili
cztery społeczne źródła informacji, obok trzech umieszczonych na rys. 2. Wzięli pod
uwagę rodzinę i bliskich przyjaciół. Okazało się, że to źródło informacji w ocenie badanych przedsiębiorców nie miało znaczącego wpływu na identyfikację okazji biznesowych i to był powód pominięcia go na rysunku 2. Pozostałe trzy społeczne źródła informacji mają podobnie pozytywny związek z procesem rozpoznawania okazji przedsiębiorczych. Wnioski uzyskane przez Ozgena i współpracownika są zgodne z tymi, które wcześniej uzyskała inna grupa badaczy23. Jako pierwsza podjęła analizę roli kapitału społecznego w procesie odkrywania idei nowych produktów, usług itp. Badacze ci
stwierdzili, że z im większą liczbą osób ma kontakty przedsiębiorca, tym więcej ma na
Posiadanie mentora

Posiadanie szerokiej
nieformalnej sieci
kontaktów zawodowych

Sukces
w rozpoznanie
okazji

Uczestnictwo w
konferencjach i innych
profesjonalnych forach

Rys. 2. Społeczne źródła sukcesu w rozpoznawaniu okazji biznesowych

swoim koncie zidentyfikowanych okazji przedsiębiorczych. Odnosi się to do kontaktów
wchodzących zarówno w skład kapitału wiążącego, jak i pomostowego.
Wiedza o społecznych źródłach informacji, o okazjach biznesowych ma duże znaczenie praktyczne, może być wykorzystana w procesie kształtowania pozytywnych postaw wobec przedsiębiorczości oraz w szkoleniach, mających na celu podniesienie skuteczności przedsiębiorców.

22 E. Ozgen, R. Baron, Social sources of information in opportunity recognition: effects of mentors, industry networks, and professional forums, „Journal of Business Venturing”, 2007, nr 22, s. 174-192.
23 R. Singh, G. Hills, R. Hybels, G. Lumpkin, Opportunity recognition through social network characteristic of
entrepreneurs, [w:] P. Reynolds, W. Bygrave (red.), Frontiers of Entrepreneurship Research, 1999, s. 228-241.

47

STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

Zakończenie
Badania prowadzone w nurcie społecznej psychologii przedsiębiorczości w sposób
jednoznaczny wskazują na znaczącą rolę umiejętności społecznej w osiąganiu sukcesu
przedsiębiorczego. Krótki, bo niespełna dziesięcioletni, okres badań dostarczył ważnej
wiedzy o roli i mechanizmach wpływu kompetencji społecznych na skuteczność przedsiębiorców.
Zwiększanie szans na sukces przedsiębiorcy dzięki wysokiemu poziomowi umiejętności społecznych odbywa się wielotorowo:
1. mają one pozytywny wpływ na realizację takich zadań jak:
 pozyskiwanie kapitału finansowego;
 zatrudnianie kluczowych pracowników;
 zdobywanie klientów i dostawców.
2. zwiększają zdolności do zawierania korzystnych aliansów biznesowych,
3. poprawiają kontakty między przedsiębiorcami, założycielami nowych firm.
Obok bezpośredniego wpływu, wysoki poziom kompetencji społecznych oddziałuje w sposób pośredni na efektywność funkcjonowania przedsiębiorców. Sprawni społecznie przedsiębiorcy mają rozbudowaną sieć kontaktów społecznych, cieszą się również prestiżem i zaufaniem otoczenia. Te dwa aspekty są fundamentalnymi składnikami
kapitału społecznego, który jest ważnym czynnikiem sukcesów organizacji i jednostek.
Rezultaty badań społecznej psychologii przedsiębiorczości mają znaczenie praktyczne. Wskazują one na celowość prowadzenia treningów, których celem jest podnoszenie poziomu umiejętności społecznych osób startujących w roli przedsiębiorcy, ale
też tych już działających na rynku. Innym ważnym obszarem praktycznych działań powinny być spójne przedsięwzięcia organizacji zrzeszających przedsiębiorców, kształtujące pozytywny obraz przedsiębiorców w Polsce.

Streszczenie
W artykule omówiono znaczenie kompetencji społecznych, fizycznej atrakcyjności i kapitału społecznego w osiąganiu sukcesu przez przedsiębiorców. Rezultaty wielu badań wskazują, że niektóre z umiejętności społecznych przedsiębiorców
(społeczna percepcja, ekspresyjność emocjonalna i adaptacyjność społeczna) pozostają w znaczącej relacji do pomiaru efektywności funkcjonowania nowo założonych
firm. Pozytywność oceny samych przedsiębiorców oraz ich pomysłów na nowy produkt uzależniona jest od ich atrakcyjności fizycznej. Bardziej atrakcyjni oceniani są
wyżej niż ci mniej atrakcyjni. Ważnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorczego jest
posiadany przez przedsiębiorców kapitał społeczny.
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Summary
Social Psychology of Entrepreneurship
The article indicates what role played by social competence, physical attractiveness and social capital in entrepreneurs’ success. The results of many study indicate
that several social skills (social perception, expressiveness, social adaptability) are significantly related to measures of new venture performance. Both entrepreneurs and
their ideas for new products were rated more favorably when entrepreneurs were attractive than unattractive. The social capital is also beneficial to entrepreneurs. A high
level of social capital, built on a favorable reputation, direct personal contact, often
helps entrepreneurs to gain access to venture capitalists, potential customers, and
others.
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Batnasan Gerelzaya
Uniwersytet Wrocławski

Managing the Economy of Mongolia
Mongolia needs to continue to work towards a new kind of state - one that is based
on democracy and participation, and that provides the framework and institutions
essential for a dynamic market economy. Mongolia enters the new millennium as a dramatically different country1. Twenty years of transition have established Mongolia on
a radically new path and injected fresh energy and momentum. For many people the
changes of the 1990s have opened up vast new economic opportunities, though for others they have caused huge and painful upheavals. In some respects the transition has
thrust human development into reverse2. The change from socialism to a market economy was inevitably going to be confusing and disruptive. Each transition country has
had to find its own way,3 testing new forms and innovative approaches. Twenty years
on, however, it is appropriate to pause for thought, to make a more realistic assessment
of what has worked and what has failed - and make the best choices for the years ahead.
The communist era
Mongolia, which in 1921 became the first socialist country in Asia,4 saw its state
grow very rapidly - extending its influence ever deeper into people’s daily lives. In Mongolia, the state owned every cow, sheep, yak and goat5. It owned the enterprises within which people worked. And it repressed any political opposition or alternative ways
of thinking - a process which included closing down hundreds of Buddhist monasteries6. All of this took place under the watchful eye and the patronage of the Soviet Union which became the county’s major benefactor. It was argued that in its early years

1
2
3
4
5

Asian development bank. Final report, p. 125-167.
Local Government Strengthening in Mongolia: Appraised Study Danida 1994.
Anderson, H. James, 1998. The size, Origins and Character of Mongolia’s Informal sector during the Transition.
Policy Research Working paper.
Journal „Milliard’s review”, 1918, Oct. p 238.
Also in this p. 67, 74, 109, 124.
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Mongolia needed a more monolithic state: to assert its identity in the face of powerful
neighbors;6 to integrate the scattered people of a huge country; and to mobilize the resources for rapid industrialization7.
Such a state was also able to create a strong network of social services. By 1990,
however, it was clear that the capacity of socialism to further modernize the economy
had long since been exhausted.
The counter - reaction
With the collapse of communism in the Soviet Union there was a quick reaction in
Mongolia. There was no need to wait for the socialist state to decay8; it could immediately be dismantled. In political terms, this meant creating a parliamentary democracy;
in economic terms it meant opining up the society to the free play of market forces.
Mongolia’s political transformation has been swift and largely positive. Following extensive consultations in 1990, Mongolia came up with the original and successful idea
of using its traditional national assembly, the People’s Great Hural9, with 430 members,
as the basis for a democratic parliament. It also established a small 50 - member working upper chamber the Baga (little) Hural.
In 1992 the country adopted a new Constitution with one Parliament comprised
of 76 full-time members10. The Constitution established the legal and political framework for a pluralistic society that respects human rights and freedoms. In 1992 the people elected the former communist party to power. Then in 1996 there was a peaceful
change of government as power passed to a coalition of democratic parties. Remarkably, in a country where people are so widely dispersed, the enthusiasm for democracy
was such that the turnout in that election was 90%.
Mongolia chose to carry out its economic reforms at a similarly rapid pace. Like
most of the other transition countries of Eastern and Central Europe11 it opened for
‘shock therapy’. The government quickly liberalized prices and privatized the national
herd of livestock. Especially after 1996, it opened up the economy to the outside world.
Indeed at one point Mongolia was the only country in the world to levy virtually no
taxes at all on trade. This withdrawal of the state form the economy has not been unanimously welcomed.
There is still a more traditionalist point of view which says that Mongolia needs
a strong, paternalistic state to embody the collectivist ethical traditions of its people who look to the state to defend national sovereignty and protect national interests. In

6

D. Khutagt, Memoirs and Autobiography of Mongol Buddist Reincarnation in Religion and Revolution by Owen
Lattimore and Fujiko Isono, 1982, p. 91.
7 „Journal Wiesty”1993.
8 T. Puntsagnorov, Mongolian autonomy period history (1911-1919), UB, p. 81-92.
9 History of Mongolia UB, 1968, p. 266.
10 Journal, Mongolian government report 1993, UB.
11 The Journal for Royal Central Asiatic Studies, vol. XXXII, pp. 75-93.
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recent years however, the predominant vision has been neoliberal. Backed by some international donors, reforms have argued that the best thing the state can do is to largely
withdraw from the economy - by rapidly privatizing state enterprises, and dismantling
as many regulations and controls as possible, and allowing market forces to determine
the production and allocation of goods and services.
It should also be emphasized that there is as yet no overall consensus on the path
forward. Mongolia has policy documents on these issues, for example the National Development Concept that was gazette for nationwide debate and approved by parliament
in 1995.
After a difficult start to the transition, Mongolia has achieved some macroeconomic stability and economic growth. Now it needs to ensure that it is pursuing the right
kind of growth.
One of the state’s primary responsibilities is to manage the economy. The state has
to ensure macroeconomic stability and create the conditions in which both people and
enterprise can thrive and prosper. This should permit Mongolia to embark on a path of
steady economic growth. But while growth is essential for human development, it is not
sufficient. The state needs to play an active part in ensuring that Mongolia achieves the
right kind of growth. Growth needs to be broadly based, equitable and also sustainableensuring that today’s gains do not compromise the prospects of future generations12.
This will required a deliberate programme of investment, not just in infrastructure
and equipment but also in people, to ensure that they can seize the opportunities that
become available in a market economy while injecting their own energy and creativity13.
Managing the transition
Many of the circumstances that shaped the initial course of the transition were
beyond the government’s control. In 1990, the country lost aid from the Soviet Union
that was annually equivalent12 to 30% of GDP. It was also cut off from concessional
supplies of raw materials, particularly petroleum, as well as from its markets in the
other countries of the Soviet trading bloc, the COMECON. Offsetting this to some
extent was the availability of financial support from other sources, the suspension of
dept servicing14 on Soviet loans, technical assistance from a number of international
agencies-and a new range of trading partners.
The state’s immediate priorities were to establish the basis of a market economy. Over the next few years this would inevitably have meant dismantling price controls and regulations and establishing a new banking and financial system. It would
also have meant privatizing a number of public enterprises15. But while the direction
12
13
14
15

Dent, M. Christopher, The European Union and East Asia: An Economic Relations, 2d. L,N,Y, 2005.
B. Dashu, Mongolian Political Economy, UB, 1992, p. 58-102.
Pearson, S. Frederic, International Political Economy: Cooperation in the Global System, B,1999, p. 108-231.
Palan, Ronen, Global Political Economy, p. 72, 85, 87, 120.
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of the change was inevitable, the pace and phasing were not. Mongolia, more so than
other transition countries, chose the path of “shock therapy”16- removing many controls
quickly and trying to pass as much activity as possible into private hands. Over the period 1990-92, around 3,000 small and large enterprises were privatized. Initially privatization was through vouchers; through after 1996 it was largely via cash sales through
auctions.
Many people have argued that in the early years of this rapid transition there was
a lack of clarity and coherence in terms of process17. It is fair to say that the reforms
were introduced according to immediate economic and political circumstances. Clearly some reforms were not carried out in the best sequence. For example, prices were
liberalized before macroeconomic stability had been achieved-which contributed to
rapid inflation. Inflation was also fuelled by the premature creation of a private banking
system (see Box 3.1). By 1993 annual inflation was running at 326%.
The government initially tried to maintain on-going production in state industries that were facing shortages of fuel, equipment and raw materials and operating
at far below capacity17. But it rapidly ran out of funds and had to abandon such support. As a result many enterprises collapsed; others were privatized and laid off surplus
workers18.
The shrinkage of the formal state sector was not matched by equally rapid growth
of private industrial enterprises19 The only sector that showed any real growth was livestock where privatization had encouraged a rapid expansion of herds. Overall, through,
there was a collapse in output and a dramatic fall in economic growth.
Economic collapse had a devastating effect on the lives of many Mongolians who
lost their jobs or suffered a dramatic fall in income20. Between 1990-1993, real wages
in industry fell by one-fifth, and in agriculture and services by one-third. The situation
improved after 1994 although the pace of reform slackened in 1995 and 1996. However,
since November 1996, a reinvigorated economic reform has contributed to a return to
economic growth.
Inflation and economic growth
1998 saw a tight monetary policy that brought inflation down to 6%. Economic
growth since 1995 has been positive and in 1998 it was 3.5%21. Although growth has
resumed, it still has not been sufficient to restore real GDP per capital to its 1990 level. In 1990, at 1993 prices this stood at Tg 100,607 but in 1998 had still reached only
Tg 83,130. At the same time, however there has been a change in the composition of

16
17
18
19
20
21
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Ibidem.
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GDP. Between 1990 and 1998 the share of industry in GDP fell from 35.6% to 24.1%
while agriculture grew in that period from 15.2% to 32.8%. The percentage share of
agriculture has dropped in recent years as against rises for trade, transport and services.
Savings, investment and aid
Growth in national savings remains weak. In 1996 they amounted to only 14% of
GDP, well short of what is required to finance the investments needed for faster growth.
At the same time foreign direct investment (FDI) has been slow to arrive. Starting from
virtually zero in 1990, FDI in 1999 got to more than US$ 70 million through this is still
relatively modest.
Some of this gap has been covered by international aid. The IMF has provided
two structural adjustment loans. The World Bank has committed $158 million for nine
projects. And since 1991, the Asian Development Bank has committed $377 million for
18 projects. Other multilateral donors include TACIS, UNFPA, UNDP, UNICEF and
WHO. The major bilateral donors include Japan, USA, Germany, the Netherlands, the
Republic of Korea, Sweden, France and the UK
Table 3.1 Composition of GDP, 1989-1998
Sector

1989

1990

1995

1996

1997

1998

GDP

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Industry

32.7

35.6

32.4

36.8

33.5

32.8

Agriculture

15.5

15.2

36.7

3.8

3.4

3.5

Construction

6.1

5.0

2.7

3.8

3.2

3.5

Transport

10.4

10.2

3.4

4.7

5.2

5.3

Communication

1.6

1.8

1.2

1.1

1.4

1.4

Trade & Material
technical Provision

19.0

19.4

12.2

18.3

18.5

18.9

Services

13.4

11.5

11.2

14.7

13.9

14.0

Others

1.3

1.2

0.1

-

-

-

Source: National Statistical Office of Mongolia,1998 Mongolian Statistical Yearbook

Trade
Mongolia quickly transformed itself into one of the world’s most open economies.
In 1997 it joined the World Trade Organization and abolished most import duties. But
the balance of payments remains fragile. Mongolia is still over-dependent on copper
mining for the bulk of it’s export earnings. This makes the country very vulnerable to
world cooper price for export income and economic growth.
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Fig 3.2 Value of copper export (US$.mln)
1994____________________________188.7
1995_______________________________________ 257.6
1996______________________ 174.5
1997___________________________199.1
1998________________ 119.0
Source: Bank of Mongolia, 1998

Source: Bank of Mongolia, 1998

Figure 3.2 shows recent fluctuations in the value of cooper exports. Relatively high
world prices in 1995 contributed to the country’s high growth rate in that year. Other
important exports are gold and cashmere whose prices have also been falling through
1999 has seen some improvements. According to the National Statistical Office, in 1997,
total exports were $451.5 million, but imports were $468.3 million resulting22 in a trade
deficit of $16.8 million. In 1998, export income fell by 29.8% due to lower commodity
prices. At the same time there was a flood of cheap imports in the wake of the Asian
financial crisis23 which has added to the deficit. Through this period the currency, which
is fully convertible, has steadily depreciated. Standing at Tg 584 to the dollar in 1996, by
1999 it was over Tg 1,000.
The budget deficit
Mongolian in recent years has had a persistent budget deficit, due to insufficient tax
revenues and increasing additional expenditures. Recognizing this, the government has
made a number of tax reforms. It has simplified and reduced personal and corporate
income taxes, and rationalized excise duties. At the same time, it has broadened the base
of the sales tax. In 1998 it introduced a Value Added Tax24 and subsequently raised the
rate from 10% to 13%. But these reforms have not given a sufficient boost to tax revenues.
The yield from personal taxes remains low, as a result of generally low incomes.
And the yield from corporations is also low since some larger enterprises have performed poorly. Mongolia’s largest tax payer, for example, the Erdenet Copper Mine, has
in the past contributed around 12% of tax revenue. But low copper prices and inefficient management have reduced its contribution. There has also been a knock-on effect
to other enterprises25 Erdenet has now accumulated large debts to the Central Energy

22 Project Implementation Unit, 1999. Mongolian Action Programme for the 21st century. UNDP, Ulaanbaator.
23 United Nations Development Programme. Human Development Report 1997: Human Development to Eradicate Poverty. New York: Oxford University Press.
24 M. I. Maiski, 1921. Modern Mongolia: Autonomous Mongolia in Beginning of the XXI Century.
25 Survey on Sub-Sector Micro Finance in Mongolia, 2002 UB.
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System, so that it too is in tax arrears. Between 1993 and 1998 total government spending dropped from over 50% of GDP to 37%. Most of this was achieved by the growth
of the private sector and by scaling back capital expenditure, which during this period
was cut by half. But there were also large staff reductions in public services, primarily
in health which accounts for 20% of public – sector26 employment and education which
accounts for around 35%. Even so, as figure 3.3 illustrates, there has been a budget deficit in most years.
Fig 3.3 Budget, 1993-1998
1993______________________________-16.6
1994____________________________________-22.8
1995__4.1
1996______________-8.2
1997___________________-8.6
1998____________________________-11.2

__% of GDP

Source: IMF, 1999

Source: IMF, 1999

The fiscal crisis continued to escalate in 1999 and the government faced additional
costs associated with the drop in the copper exports revenue, bank restructuring and
the need to settle domestic and external arrears27. In an attempt to boost revenues, the
governments has raised some taxes, notably on petroleum, and moved away from its
previous policies of duty-free imports by introducing a uniform import tariff of 5%,
along with an excise tax of 50 cents per liter of beer.
Mongolian’s GDP fell sharply in the initial years of transition. In 1991, the country
recorded a negative growth rate of 9.2 percent and in 1992, of 9.5 percent. There has
been a recovery since then, through growth has been rather weak in recent years. Real
GDP went up by 1.0 percent in 2001 and by 4.0 percent in 2002. It is also worth noting
that because of ongoing population growth, the change in real per capital GDP has been
considerably lower, and negative in some years. Targets for 2003, given in the Economic
Growth Support and Poverty Reduction Strategy suggest a growth rate in GDP of 5.5
percent. The inflation rate was stable at around 8.0 percent in 2002 and 2001. In 2002, it
fell to 1.6 percent - the lowest since 1991. In July 2003, prices have risen by 6.5 percent
compared with the same period of the end of 200228. However, interest rates remain
strikingly high in Mongolia and the supply of credit remains limited.

26 Public Expenditure and Financial Management Review, UB, 2002.
27 Government Guideline for Economic and Social Development for 2003 UB.
28 NSO, Monthly Bulletin of Statistics, July 2003.
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MIĘDZYNARODOWE
STOSUNKI POLITYCZNE
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Bogusław Węgliński
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Problemy klasyfikacyjne terroryzmu
– wybrane aspekty
W artykule postaram się pokazać, jak różnie może być klasyfikowane zjawisko,
które potocznie nazywamy terroryzmem. Nie będę się zajmował poszukiwaniem samej definicji zjawiska, przybliżę za to szereg proponowanych przez innych badaczy
typologii terroryzmu, a w końcowej części artykułu postaram się pokazać przyczyny
problemów typologicznych na przykładzie typologii terroryzmu lotniczego. Ponieważ
terroryzm posiada przynajmniej kilkaset opisujących go w sposób mniej lub bardziej
trafny definicji, przyjmuję na potrzeby tego artykułu jego opis używany przez czołowego badacza tego zjawiska Waltera Laquera oraz Departament Obrony USA. Terroryzm
to dla pracowników tego urzędu: „Bezprawne użycie albo groźba zastosowania siły lub
przemocy przeciwko osobom lub ich własności, po to, aby zastraszyć rządy lub społeczeństwa, często dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych lub ideologicznych”1.
Nie będę się także zastanawiał nad przyczynami istnienia tak wielu definicji zjawiska,
przyjmując za Zbigniewem Cesarzem2, Robertem Borkowskim3 i Markiem Madejem4,
że terroryzmu nie da się precyzyjnie zdefiniować ze względu na jego wielość form, ciągłą ewolucję oraz spory polityczne dotyczące tego zjawiska.
W. Laqueur wyodrębnia w historii terroryzmu kilka dominujących w poszczególnych okresach nurtów5:
1. terroryzm anarchistyczny (XIX w./pocz. XX w.);
2. ekstremizm nacjonalistyczny i faszyzm (I poł. XX w.);
1
2
3
4

5

W. Laqueur, The New Terrorism, New York 1999, s. 5.
Z. Cesarz, E. Stadtmüller, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2002, s. 351.
R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny, Toruń 2006, s. 40.
M. Madej, Międzynarodowy terroryzm polityczny, Warszawa 2001, s. 6; M. Madej, Współczesny terroryzm
międzynarodowy: krótka charakterystyka, [w:] E. Halizak, W. Lizak, L. Łukaszuk, E. Śliwka (red.), Terroryzm
w świecie współczesnym, Warszawa-Pienieżno 2004, s.17.
W. Laqueur, op. cit. s. 12-37.
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3.
4.
5.

terroryzm lewacki (lata 60.-80. XX w.);
terroryzm prawicowy (przełom XX/XXI w.);
terroryzm ponowoczesny, religijny, globalny (obecnie).

Bruce Hoffman wyodrębnia kilka rodzajów terroryzmu:
1. terroryzm etniczno-nacjonalistyczny - służący celom narodowościowym (jeśli
nawet ma jedynie zwrócić uwagę na sytuację jakiejś nacji) którego przykładem może
być terroryzm palestyński czy ormiański6. W ten nurt wpisywałby się także wszelkie
terroryzmy separatystyczne (ETA, separatyzm kurdyjski czy inne);
2. rewolucyjny terroryzm lewicowy - mający zmienić „niesprawiedliwy, kapitalistyczny” porządek świata (przykładem może być niemiecka Frakcja Czerwonej Armii
czy włoskie Czerwone Brygady7);
3. terroryzm religijny - wynikający z pobudek religijnych (od żydowskich Zelotów, przez asasynów, do współczesnych islamistów)8. Ten rodzaj terroryzmu dominuje
w dzisiejszym świecie, choć nie można go ograniczać jedynie do wprawdzie dominującego, ale nie jedynego terroryzmu islamskiego.
Autorzy „Encyklopedii terroryzmu” proponują cztery podstawowe kryteria, według których można podzielić terroryzm i terrorystów: „Pierwszym jest ideologia, drugim cele, do których dążą terroryści, trzecim jest umiejscowienie przemocy - obiekty
ataków i teren działania, ostatnim zaś historyczne korzenie grup terrorystycznych”9.
Te kryteria pozwoliłyby niewątpliwie zakwalifikować do jednej z kategorii większość
aktów terroru i grup terrorystycznych, wydają się jednak na tyle ogólne, że można pokusić się o dokładniejsze typologie. Ci sami autorzy wyodrębniają także kolejne rodzaje
terroryzmu:
 nacjonalistyczny;
 rewolucyjny;
 prawicowy;
 terroryzm grup walczących o konkretną sprawę (tzw. one-issue terrorism)10.
Kolejnym proponowanym kryterium podziału jest rozdzielenie terroryzmu wewnętrznego od międzynarodowego, terroryzmu państwowego od pozapaństwowego
oraz terroryzmu miejskiego od wiejskiego11. Ostatnim odrębnym rodzajem jest, według
„Encyklopedii terroryzmu”, szeroko rozumiany ekstremizm religijny12.

6
7
8
9
10
11
12
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W. Laqueur twierdzi także, że można mówić o terroryzmie stosowanym przez państwa i terroryzmie stosowanym przez inne podmioty13. Wyróżnia on cztery kategorie
podmiotów, prowadzących działania terrorystyczne:
1. terroryści działający indywidualnie - przykładem takiej aktywności może być Unabomber w USA;
2. grupy terrorystyczne wyznające pewną ideologię - RAF, Hamas;
3. terroryzm sponsorowany rzez państwo - Hamas finansowany przez Iran;
4. terroryzm państwowy - wszelkiego rodzaju „tajemnicze zniknięcia”, „niezidentyfikowani sprawcy” pobić, etc.




Kuba Jałoszyński cytuje za Jerzym Muszyńskim podział terroryzmu na:
legalny - państwowy - stosowany przez państwa totalitarne;
nielegalny - stosowany przez organizacje, które nie mogą być przez totalitarne państwo uznane14.

Ten sam badacz wyodrębnia jeszcze terroryzm międzynarodowy - wymierzony
przeciw cudzoziemcom bądź celom za granicą, jest realizowany w sposób ponadnarodowy (przez rządy lub partie więcej niż jednego państwa), a jego celem jest wpływanie
na politykę innego państwa15. K. Jałoszyński powołuje się także w kontekście klasyfikacji terroryzmu ze względu na obszar oddziaływania na opracowany przez Tadeusza Hanauska16 podział terroryzmu na:
 kontynentalny - odnoszący się w sensie czasowym do wszystkich przypadków terroryzmu na świecie jakie miały miejsce od połowy lat sześćdziesiątych do dzisiaj,
w sensie przestrzennym zaś do aktów terroru zrealizowanych w Europie.
 bliskowschodni - skierowany przeciwko Izraelowi, a realizowany przez państwa
arabskie i organizacje z nimi powiązane.
W związku z dynamiczną ewolucją terroryzmu, ten podział wydaje się z dzisiejszej
perspektywy niewystarczający.
K. Jałoszyński wyodrębnia także:
 ekoterroryzm - motywowany przesłankami ekologicznymi;
 piractwo informatyczne (terroryzm informatyczny) - cyberterroryzm;

13 I. Cronin, Introduction, [w:] Confronting fear. A History of terrorism, New York 2002, s. XII-XIII.
14 K. Jałoszyński, Koncepcja współczesnych działań antyterrorystycznych, Warszawa 2003, s.60-61; zob. J. Muszyński, Istota terroryzmu politycznego, [w:] J. Muszyński (red.), Terroryzm polityczny, Warszawa 1981,
s. 23-24.
15 K. Jałoszyński, op.cit., s. 62; zob. K. Indecki, Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Łódź 1998,
s. 37.
16 K. Jałoszyński, op.cit., s. 62; zob. T. Hanausek, W sprawie pojęcia współczesnego terroryzmu, „Problemy Kryminalistyki”1980, nr 143, s. 31.
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terroryzm mgławicowy - bez określonej hierarchii i struktury organizacyjnej - często grupy organizują się w celu wykonania jednego zadania17;
terroryzm religijny - związany z wyznawaną religią - wyjątkowo aktywny na przełomie tysiącleci - przykładem może być sekta „Przetrwanie świata”, „Najwyższa
Prawda”, czy „Gałąź Dawidowa”.

Badacz klasyfikuje także jako działalność terrorystyczną niektóre inicjatywy zorganizowanych grup przestępczych, wyodrębniając je jako terroryzm kryminalny, w odróżnieniu od terroryzmu politycznego18. Uważam jednak, że uznanie ich za organizacje
terrorystyczne, mimo że zgodne z przyjętą definicją terroryzmu, byłoby niewłaściwe.
Powołując się na Paula Wilkinsona, Jałoszyński przytacza opracowany przez tego
badacza podział terroryzmu ze względu na ideologiczne podstawy programowe19:
 subrewolucyjny - dążący do osiągnięcia określonych celów, niebędących jednak
zmianami systemowymi. Akty przemocy popełniane są w tym przypadku przez
niewielkie grupy w sposób nieprzewidywalny;
 rewolucyjny - celem jest rewolucja, a struktura grupy jest znacznie bardziej rozbudowana. Obok walki zbrojnej trwa także walka polityczna;
 represywny - służy do tłumienia wszelkich objawów buntu indywidualnych obywateli czy też grup społecznych. Tego typu terroryzm może być wstępem do szeroko zakrojonego terroru;
 epifenomenalny - brak w nim sprecyzowanych celów, jest „elementem dokonywanych na wielką skalę aktów przemocy, które są przypadkowe, nieprzemyślane, nie
zaplanowane, pojawiające się w kontekście bardzo krwawej walki”20.
K. Jałoszyński rozpatruje także multimodalność terroryzmu informatycznego, który
traktować tu należy jako pojęcie szersze od cyberterroryzmu. Badacz zwraca uwagę na21:
 wirusy komputerowe - wprowadzane zarówno przez Internet, jak i bezpośrednio
przez informatyka;
 bomby logiczne - (wirusy będące w uśpieniu, które można uaktywnić w odpowiednim momencie);
 „podrzucanie” do komputerów podzespołów z wmontowaną bombą-pułapką;
 wirusy-robaki - mające spowalniać i dezorganizować systemy;

17 Przykładem tego rodzaju działania może być seria zamachów dokonywanych w Londynie przez Davida Copelanda w 1999 r., przeprowadzonych przy pomocy samodzielnie przygotowanych bomb. Ładunki skonstruował na podstawie informacji uzyskanych z internetowego samouczka produkcji bomb. Jego działalność
kosztowała życie trzech osób, a 139 kolejnych odniosło obrażenia; zob. T. Goban-Klas, Media i terroryści,
Kraków 2009, s. 191.
18 K. Jałoszyński, op.cit., s 67.
19 K. Jałoszyński, B. Wiśniewski (red.), Terroryzm. Diagnoza, zadania administracji publicznej w przeciwdziałaniu zjawisku, Bielsko Biała 2007, s. 43.
20 Ibidem, s. 43.
21 Ibidem, s. 46.
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„konie trojańskie” - ukryte w legalnym oprogramowaniu nieprawidłowe kody, stosowane zarówno przez producentów bez złych zamiarów, a często dołączane przez
komputerowych terrorystów;
„tylne drzwi” i „zapadnie” - mechanizmy instalowane przez producentów oprogramowania, umożliwiające przejęcie kontroli nad systemem.

Podstawowym kryterium podziału terroryzmu jest, według Bartosza Bolechowa,
podział na terroryzm międzynarodowy i wewnętrzny22. Ponieważ podział taki nie wyczerpuje całej złożoności możliwych sytuacji, badacz nieco bardziej zawęża podział, postulując następujące rodzaje zjawiska:
 terroryzm wewnętrzny - ataki na obywateli/własność jednego kraju przez obywateli tego samego państwa;
 terroryzm międzynarodowy - celem ataku są obywatele/mienie obcego kraju, terroryści bazują na obcym terytorium;
 terroryzm wewnętrzny sponsorowany międzynarodowo - konflikt wewnętrzny
kraju, w którym biorą udział obywatele tego kraju jest podsycany ekonomicznie
i logistycznie przez inne państwo/organizację23.
W przypadku terroryzmu finansowanego przez państwo można rozróżnić taką
działalność prowadzoną przez:
 organizacje ściśle kontrolowane przez finansujące je państwa,
 organizacje wspierane logistycznie i finansowo przez zlecające działalność państwo
- organizacja terrorystyczna występuje jedynie w roli najemnika24.
Nie zmienia to przekonania badacza, który podchodząc do klasyfikacji terroryzmu,
podobnie jak do prób jego definiowania, twierdzi, że taki podział nie odda wyjątkowej
złożoności i dynamiki procesów rządzących tym zjawiskiem. Zastanawiając się nad rozróżnieniem terroryzmu i guerilli, B. Bolechów dochodzi do wniosku, że „wszystko powyższe nie oznacza, że istnieje jasna linia odgraniczająca organizacje terrorystyczne od
organizacji partyzanckich. Często bowiem zdarza się, że dane ugrupowanie stosuje po
prostu obie metody walki - jednocześnie wojnę partyzancką i klasyczny terroryzm”25.
Ten sam badacz proponuje jeszcze dwie typologie zjawiska. Pierwsza, oparta na
naczelnej przyczynie konfliktu, dzieli terroryzm na:
1. nacjonalistyczny (rasowy, etniczny), np. ETA;
2. religijny;
a. trwały konflikt religijny - terroryzm islamski;
b. terroryzm sekt religijnych - np. Najwyższa Prawda;
3. nacjonalistyczno-religijny, np. Hamas;
22
23
24
25

B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Toruń 2002, s. 41.
Ibidem, s. 43.
Ibidem, s. 46-47.
Ibidem, s. 49.
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4.

5.

terroryzm „czystej ideologii”
a. lewacki - np. RAF;
b. prawicowy - nacjonalistyczny, nazistowski;
uzasadniany innymi względami doktrynalnymi i światopoglądowymi, np. ekoterroryzm, terroryzm antyaborcyjny26.

Z ostatnim punktem powyższego podziału można polemizować. Terroryzm antyaborcyjny można równie dobrze umieścić w towarzystwie ekstremizmu religijnego, bo
to tego typu względy napędzają ten ruch. Jeśli chodzi o ekoterroryzm to jest to jeden
z przejawów niepodanego przez badacza kolejnego podpunktu w kategorii „czystej ideologii”.
Ostatnią proponowaną przez B. Bolechowa klasyfikacją terroryzmu jest podział
terroryzmu na:
 terroryzm klasyczny;
 superterroryzm (z użyciem broni masowego rażenia);
 cyberterroryzm27.
Robert Borkowski proponuje kilka kryteriów klasyfikacji terroryzmu. Ze względu
na motyw działania możemy mówić o:
 terroryzmie politycznym, w którym motywem działania terrorysty jest przeciwstawienie się istniejącej sytuacji społecznej lub politycznej, dzielącym się na terroryzm wewnętrzny (home, internal) oraz na terroryzm globalny (global, international);
 terroryzmie niepolitycznym, w którym nie występują motywy polityczne, a podzielić go można na terror kryminalny (np. przestępstwa porachunkowe, narkoterroryzm) oraz terroryzm szaleńców28.
Kolejnym kryterium podziału terroryzmu jest, według tego badacza, podział aktów terrorystycznych ze względu na taktykę walki i bezpośredni cel ataku. W ten sposób można podzielić terroryzm na:
 ekonomiczny - gdzie celem ataków będzie wyrządzenie jak największych szkód
materialnych;
 zindywidualizowany - skierowany przeciwko konkretnym osobom, np. politykom,
wojskowym, policjantom;
 masowy - ofiary ataku wybierane przypadkowo i w sposób anonimowy - ataki na
środki transportu, budynki użyteczności publicznej, etc.29.

26
27
28
29

66

Ibidem, s. 51-52.
Ibidem, s. 55-56.
R. Borkowski, op.cit., s. 47.
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R. Borkowski przywołuje także typologię terroryzmu ze względu na cele polityczne. Tak klasyfikowany terroryzm możemy podzielić na:
 terroryzm represywny - akty przemocy i gwałtu stosowane zarówno przez państwo, jak i ruchy polityczne (rewolucyjne, nacjonalistyczne, religijne) celem utrzymania jedności organizacji i wymuszenia poparcia dla swojego programu;
 terroryzm defensywny - przemoc terrorystyczna jako metoda walki z najeźdźcą,
przemoc stosowana celem powstrzymania zmian społecznych i obrony istniejących wzorców kulturowych, działania odwetowe;
 terroryzm ofensywny - działania, których celem jest dokonanie zmian politycznych i społecznych poprzez polityczny szantaż i wymuszenie określonych działań
na rządzących, zmierzanie do zmiany istniejącego porządku, np. przez przygotowanie sytuacji rewolucyjnej”30.
Ten sam badacz sugeruje jeszcze podział ze względu na miejsce dokonywania zamachów (terroryzm lądowy, powietrzny i morski) oraz warunkowany rodzajem użytkowanej broni (terroryzm konwencjonalny, nuklearny, radiologiczny, chemiczny, bioterroryzm i cyberterroryzm)31.
Tomasz Aleksandrowicz przywołuje cały szereg metod klasyfikacji terroryzmu
w zależności od zastosowanego kryterium podziału. Ze względu na sposób działania
sprawców dzieli on terroryzm na:
 terroryzm indywidualny (przeciwko wybranym osobom);
 terroryzm skierowany przeciwko środkom transportu;
 wzięcie zakładników;
 zamachy bombowe;
 tzw. terroryzm nuklearny32.
Kierując się sympatiami politycznymi czy ideowymi terrorystów T. Aleksandrowicz wyróżnia szereg nurtów, w ramach których oni działają:
 rewolucyjny;
 anarchistyczno-lewacki;
 separatystyczno-niepodległościowy;
 nacjonalistyczny;
 narodowowyzwoleńczy;
 tzw. one-issue terrorism (o bardzo ograniczonej płaszczyźnie konfliktu, np. walka
o uwolnienie zwierząt z laboratoriów;
 fundamentalistyczno-religijny33.

30 Ibidem, s. 47-48; zob. A. Pawłowski, Typologia terroryzmu politycznego [w:] J. Muszyński (red.), Terroryzm
polityczny, Warszawa 1981, s. 91-104.
31 R. Borkowski, op.cit., s. 49.
32 T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 23.
33 Ibidem, s. 24.
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Jeśli chodzi o terroryzm państwowy, badacz posiłkuje się definicjami stosowanymi
przez International Policy Institute for Counter Terrorism z Izraela, który wyodrębnia
następujące kryteria podziału:
 states perpetraiting terrorism, państwa stosujące metody terrorystyczne w działaniach swoich funkcjonariuszy;
 states operating terrorism, państwa inicjujące, kierujące i kontrolujące działalność grup
pozostających poza strukturami państwa, ale realizujące konkretne przedsięwzięcia;
 states supporting terrorism, państwa udzielające wsparcia operacyjnego, logistycznego czy finansowego organizacjom terrorystycznym34.
Ten sam autor proponuje także podział terroryzmu na „stary” i „nowy”35, przykładem którego może być Al-Kaida. Nowatorstwo współczesnego terroryzmu polega według T. Aleksandrowicza przede wszystkim na sieciowości takich organizacji, odejściu
od struktury hierarchicznej i uniezależnieniu się od państw sponsorujących terroryzm,
przez co są one bezpieczniejsze finansowo.
Wśród wielu rodzajów terroryzmu jakie wymienia Marek Borucki (terroryzm biologiczny, chemiczny oraz cała gama zjawisk definiowanych np. ze względu na sposób
działania) interesująca wydaje się kategoria „terroryzmu łagodnego” uprawianego, według niego, przez niektóre związki zawodowe i inne organizacje blokujące drogi i szlaki
komunikacyjne, przejścia graniczne, etc.36. Ich celem jest „wymuszanie od władz państwowych ustępstw o charakterze ekonomicznym lub nienależnych przywilejów”37. Jest
to chyba jedna z pierwszych prób kwalifikowania tego typu działalności jako terrorystycznej, ale wydaje mi się, że w pełni uzasadniona jeśli chodzi o powodowane przez
tego typu działania straty materialne.
Raul A. Kosta proponuje podział terroryzmu ze względu na zasięg oddziaływania
grup terrorystycznych38:
 organizacje o charakterze międzynarodowym, globalnym - Al- Kaida;
 regionalnym - Hamas, Hezbollah;
 krajowym - ETA.
Terroryzm, a właściwie jego skutki można też klasyfikować według odpowiednich
fragmentów kodeksu karnego. Badacz przywołuje taki podział według rozdziałów kodeksu karnego i odpowiadających im rodzajów przestępstw opracowany przez M. Filara39.
34 Ibidem, s. 25.
35 T. Aleksandrowicz, Charakterystyka współczesnego terroryzmu, [w:] K. Jałoszyński (red.), Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi, Warszawa 2010, s. 12.
36 M. Borucki, Terroryzm - zło naszych czasów, Warszawa 2002, s. 5.
37 Ibidem, s. 6.
38 R. A. Kosta, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI w., Toruń 2007, s. 31.
39 Ibidem, s. 32-33; zob. M. Filar, Terroryzm. Problemy definicyjne oraz regulacje prawne w polskim prawie karnym w świetle prawa międzynarodowego i porównawczego, [w] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Terroryzm. Materiały z sesji naukowej, Toruń 11 kwietnia 2002, Toruń 2002, s. 31-33.
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Z. Cesarz postuluje podział terroryzmu na międzynarodowy i międzynarodowy
państwowy, przy czym o jego międzynarodowości świadczy to, że jakakolwiek działalność terrorystyczna odbywa się na terytorium więcej niż jednego państwa40. Na wewnętrzny i międzynarodowy można także podzielić terroryzm państwowy41.
Na zakończenie postaram się pokazać trudności klasyfikacji terroryzmu na przykładzie jednego tylko rodzaju tego zjawiska. Odnosząc się do wąsko rozumianego terroryzmu lotniczego, można go sklasyfikować na przynajmniej kilka sposobów. Ze względu na miejsce dokonania aktu terroru można go podzielić na:
 powietrzny (dotyczący statków powietrznych, które oderwały się od ziemi – co
nie jest równoznaczne z definicją statku powietrznego w locie proponowaną przez
Konwencję Haską ICAO42 oraz definicją statku powietrznego w służbie, postulowaną przez Konwencję Montrealską ICAO43);
 naziemny (dotyczący statków powietrznych pozostających w kontakcie z powierzchnią ziemi, a także infrastruktury lotniczej i okołolotniczej portów lotniczych).
Tak zdefiniowany terroryzm powietrzny można podzielić choćby ze względu na cel
działania terrorystów, wyodrębniając np.:
 atak mający na celu pojmanie zakładników,
 atak mający na celu użycie samolotu wraz z pasażerami jako latającej bomby.
Innym kryterium podziału terroryzmu powietrznego mogłoby być rozróżnienie
według miejsca ataku terrorystów, którzy mogą:
 dokonywać aktu terroru wewnątrz lecącego statku powietrznego - przykładem
może być atak na World Trade Center i Pentagon z 11 września 2001 r.,
 atakować lecący (najłatwiej startujący lub podchodzący do lądowania) samolot
z ziemi - za pomocą uzbrojenia lub prowadząc działania szeroko rozumianej wojny
radioelektronicznej.
Przedstawione powyżej kilka podziałów terroryzmu lotniczego w żadnym wypadku nie wyczerpują bogactwa kryteriów, według których można by to zjawisko klasyfikować. Miały one raczej pokazać, że ta mnogość potencjalnych możliwości rozróżniania form terroryzmu jest praktycznie nieograniczona, co w poważnym stopniu stawia

40 Z. Cesarz, E. Stadtmüller, op.cit., s. 355.
41 Ibidem, s. 366.
42 „Dla celów niniejszej Konwencji uważa się, że statek powietrzny jest w locie od chwili, gdy załadowanie zostało zakończone i wszystkie drzwi zewnętrzne zostały zamknięte, aż do chwili, gdy jedne z tych drzwi zostały
otwarte w celu wyładowania”. Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi,
sporządzona w Hadze 16 grudnia 1970 r., Dz. U. z 1972 r. nr 25, poz. 181, art. 3. ust. 1.
43 „Statek powietrzny jest w służbie od chwili, w której personel naziemny lub załoga rozpoczyna przygotowywanie go do określonego lotu aż do upływu dwudziestu czterech godzin po każdym lądowaniu”. - Konwencja
o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona
w Montrealu 23 września 1971 r., Dz. U. z 1976 r. nr 8, poz. 37; Dz. U. z 2006 r. nr 48, poz. 348, art. 2b.
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pod znakiem zapytania możliwość stworzenia niekwestionowanego przez nikogo podziału zjawiska.
B. Bolechów napisał, odnosząc się do definicji terroryzmu: „Może być ona jedynie swoistym przybliżeniem zjawiska, charakteryzując jego najbardziej typowe cechy.
Nie jest natomiast doskonałym i zamkniętym opisem sensu pojęcia „terroryzm” we
wszelkich jego aspektach i odmianach”44. Sądzę, że podobnie jest z klasyfikacją tego
zjawiska. Liczne przytoczone i pominięte w tym artykule sposoby podziału terroryzmu
według różnych kategorii niewątpliwie nie pretendują do całościowego opisu tego fenomenu. Pomagają nam jedynie, tak jak licznie występujące definicje, przybliżyć pojęcie terroryzmu oraz „zaszufladkować” go na jeden z wielu sposobów. Warto jednak podjąć próbę zsyntetyzowania zaproponowanych już przez badaczy metod klasyfikowania zjawiska,
choćby po to, żeby w przyszłości nie powielać już dokonanych przez kogoś dużym nakładem sił i środków badań. Poza tym istniejące już propozycje podziału terroryzmu mogą
zainspirować do zaproponowania zupełnie nowego kryterium jego podziału.

Streszczenie
W artykule ukazane zostały problemy z klasyfikowaniem zjawiska terroryzmu. W sposób syntetyczny zebrano funkcjonujące w literaturze przedmiotu propozycje klasyfikowania terroryzmu. Na przykładzie terroryzmu lotniczego ukazane
zostały także kłopoty, jakie może sprawić próba uszeregowania tylko jednego nurtu
tego zjawiska. Autor publikacji nie porusza problematyki dotyczącej definiowania
terroryzmu jako takiego, analizie poddane są jedynie propozycje klasyfikowania i
podziału terroryzmu.

Summary
Classification of terrorism - problems and dilemmas
The following thesis analyze the problem typology of terrorism. The mass of
existing classifications makes creation of one type terrorism impossible. Plenty
classifications of functioning phenomena of terrorism is collected in this thesis.
Main assumption of this essay is that one, indisputable division of phenomena of
terrorism doesn’t exist. At the end of the thesis author focus on example of aerial
terrorism, and trouble with making real typology for only one kind of terrorism.

44 B. Bolechów, op.cit., s. 35.
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Arkadiusz Kotliński
Dolnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Terrorysta, partyzant czy przestępca?
Dylematy terminologiczne
Zagadnienie terroryzmu pozostaje jednym z najważniejszych we współczesnych
stosunkach międzynarodowych, a wypracowanie jednolitej definicji tego pojęcia to jeden z głównych problemów nurtujących ludzi zajmujących się tym zjawiskiem. Międzynarodowe organizacje rządowe poszukują od wielu lat wspólnej płaszczyzny pojęciowej, aby wypracować powszechnie akceptowaną i obowiązującą definicję terroryzmu. Pozwoliłoby to na jednoznaczne odróżnienie tego pojęcia od walki narodowowyzwoleńczej czy też działalności przestępczej.
Czym charakteryzuje się ten rodzaj przemocy politycznej i dlaczego tak skomplikowanym jest jego jednoznaczne wyodrębnienie? Międzynarodowe gremia polityczne,
politycy, eksperci do spraw bezpieczeństwa, a także środowiska akademickie, używają
wielu definicji terroryzmu. Wśród przyczyn, które sprawiają, iż jednoznaczne zdefiniowanie tego zjawiska nasuwa wiele trudności, znajdują się m.in. względy polityczne - kwestie ideologiczne, kulturowe, indywidualne interesy, a w odróżnieniu od dwóch pozostałych pojęć przeszkadza często subiektywne postrzeganie tego zjawiska przez strony konfliktu. Dodatkową cechą terroryzmu, niesprzyjającą próbom jego ujednolicenia pojęciowego, jest jego niesłychana złożoność i dynamizm. Nie można ująć go w sztywne ramy
trendów i tendencji. Nie zastyga on w czasie, lecz podlega nieustannym, różnorodnym
i chaotycznym transformacjom, prowadząc często do sytuacji, w której walka partyzancka przekształca się w działalność terrorystyczną lub też przestępczą i na odwrót1.
1

Doskonałym przykładem przejścia od walki partyzanckiej do działalności terrorystycznej jest wojna w Czeczenii. Trudno tutaj z całą precyzją podać termin, w którym nastąpiła ta zmiana. Miała on zdecydowanie charakter
ewolucyjny i dotyczyła poszczególnych wydarzeń. Z pewnością przyśpieszył ją, lub nawet zapoczątkował, atak
terrorystyczny S. Basajewa na szpital w Budionnowsku, a w styczniu 1996 r. S. Radujewa na szpital w Kizliarze.
Kolejne oddziały, które zmieniały charakter prowadzonej przez siebie walki, stawały się w ten sposób organizacjami terrorystycznymi, a cała kampania zaczęła mieć charakter działań terrorystycznych, a nie partyzanckich.
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Szczególnie istotnym i determinującym charakter tego zjawiska elementem jest dostęp do pełnej i obiektywnej informacji na jego temat. W przypadku zaistnienia ataku
na ludność cywilną często dochodzi do zniekształceń i wypaczeń tego przekazu. Spowodowane jest to grą interesów politycznych oraz faktycznym lub wykreowanym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego. Wówczas dostęp do
wiarygodnych informacji staje się problematyczny lub wręcz niemożliwy. Mamy wtedy
często do czynienia z manipulacją, kontrolą, blokowaniem informacji, poddawaniem
ich propagandowym zabiegom, próbom zrzucenia odpowiedzialności, itp.2.
Do braku precyzji w określeniu znaczenia terroryzmu przyczyniają w dużym stopniu media, które upraszczając przekaz, dokonują generalizacji zjawiska, nadinterpretacji lub wręcz zafałszowują obraz, dążąc do maksymalnej „sensacjonalizacji” przekazu.
W ten sposób każdy poważny akt przemocy przeciwko społeczeństwu (wysadzenie budynku, morderstwo głowy państwa, masakra cywili przez oddział wojska, zatrucie produktów na półkach sklepowych) zostaje natychmiast sklasyfikowany jako „terroryzm” 3.
Sytuację tą najlepiej oddaje dewiza Waltera Lequeura, który stwierdził iż: „terroryzm jest jak pornografia - nikt nie potrafi tego zdefiniować, ale wszyscy mogą rozpoznać”. To co dla jednych jest terroryzmem, inni uznają np. za usprawiedliwioną metodę
walki narodowowyzwoleńczej lub obronę tożsamości czy uczuć religijnych4.
Terroryzm jest najczęściej definiowany jako użycie siły lub przemocy przeciwko
osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i w ten sposób wymuszenie na danej grupie ludzi realizacji określonych celów. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, nie respektując żadnych powszechnie uznawanych
przez społeczność międzynarodową norm prawnych i moralnych, za pomocą różnych
środków (przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w celu nadania
im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie: „Zamach udany, ale przemilczany i zatajony przez władze, nie ma dla terrorystów żadnej wartości, nie szerzy się
bowiem strachu i przerażenia, o które głównie chodzi”5. Seneka twierdził, że to strach
czyni z ludzi niewolników i terroryści są o tym święcie przekonani. Posługują się szantażem, postępują okrutnie i bezwzględnie, są zupełnie obojętni na cierpienia osób postronnych6. Charakteryzuje ich nie tylko brak szacunku dla cudzego życia, ale i dla własnego (problem terrorystów-samobójców). Działanie terrorystyczne nie musi jednak
być próbą realizacji wyraźnie wyznaczonych, sprecyzowanych i ujętych w programie
celów politycznych. Terroryzm może być także wyrazem „czystego” niezadowolenia lub
buntu przeciwko danej sytuacji (systemowi politycznemu, opozycji)7.

2
3
4
5
6
7
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Internet: http://www.terroryzm.com/infopage.php?id=11 (pobrano dn. 15.10.2010).
B. Bolechów, op. cit., s. 35-36.
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Dziesiątki powstałych definicji zarówno na potrzeby rządów jak i organizacji międzynarodowych są dość ogólnikowe i w żaden sposób nie pozwalają autorytatywnie
stwierdzić, co jest, a co nie jest terroryzmem i kogo możemy określić terrorystą. Są one
niewystarczające do uchwycenia niezwykle złożonego zjawiska, jakim jest terroryzm.
Zwłaszcza, iż mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwykle dynamicznie ewoluującym.
Wspólnym jednak elementem każdej z nich jest oczywiście przemoc, czyli celowe stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia osób, albo dla obiektów fizycznych (budynków, środków komunikacji). Zauważyć należy również, że terroryzm
to także groźba użycia przemocy, co wiąże się z psychologicznymi aspektami tego zjawiska. Nie zawsze musi dojść do krwawego zamachu. Wystarczy, aby pojedynczy terrorysta, bądź zorganizowana grupa wysunęła w środkach masowego przekazu swe żądania w stronę władz państwowych pod groźbą użycia przemocy8.
Kolejnym ze wspólnych elementów jest cel, do którego dążą terroryści i który musi
zawierać w sobie szeroko rozumiane podłoże polityczne np. zmiana reżimu, rządu panującego lub innych decydentów polityki, walka o odzyskanie niepodległości, zmiana
kierunku polityki społecznej i ekonomicznej, stworzenie nowego państwa czy zapobieżenie takim zmianom. Akty przemocy dokonane na ludności cywilnej, które nie mają
politycznych celów są zwykle przestępstwami kryminalnymi, bandytyzmem lub aktami
niepoczytalności umysłowej. Do szeroko rozumianych celów politycznych możemy zaliczyć również motywację religijną lub ideologiczną, a nawet ruchy ekologiczne lub antyaborcyjne. W przypadku ruchów religijnych najczęściej pojawiającym się w literaturze przedmiotu jest problem terroryzmu ekstremistów islamskich (Hamas, Hezbollah,
Al-Kaida). Organizacje te działają, powołując się na wersety Koranu i decyzje przywódców duchowych, którzy mogą interpretować święte księgi. Większość tych grup terrorystycznych pragnie zniszczyć świat „niewiernych”, głównie utożsamiany z USA i Izraelem, a na jego miejscu zbudować państwo oparte na prawie szariatu, funkcjonujące
zgodnie ze słowami Koranu9.
Oprócz tych zasadniczych celów występują również przypadki, kiedy cele terrorystów „ocierają się” jedynie o szeroko rozumiane cele polityczne. Dobrym przykładem
jest tu działalność Theodore’a Kaczynskiego, pseudonim „Unabomber”. Przez wysyłanie
skonstruowanych przez siebie paczek z bombą do ludzi związanych z uniwersytetami,
przemysłem lotniczym i komputerowym, chciał wymusić opublikowanie jego deklaracji, dotyczącej degradacji środowiska oraz krytykującej technologię i nowoczesność10.
8
9

Ibidem, s. 29-30.
Cyt. za: J. Kaczmarek, Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Wrocław 2001, s. 70; patrz
szerzej na ten temat także: Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych, (red.) P. Ebbig, R. Fiedler, A.
Wejkszner, S. Wojciechowski, Poznań 2007.
10 Mimo to schemat działania jest identyczny jak w przypadku innych ataków terrorystycznych: T → A → Z → P
→ D → S, gdzie T oznacza terrorystę, A i Z są bezpośrednim podmiotem jego działania, P oznacza podmiot,
na którym chce się wymusić działanie zgodne z oczekiwaniami, D - działanie, S - pożądany skutek. Takie
przypadki zaliczyć można do terroryzmu „jednej sprawy” (single issue); B. Hoffman, Oblicza terroryzmu,
Warszawa 2001, s. 148; zob. także: T. Kaczynski, Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość. Manifest wojownika, Mielec 2003, oraz H. Binkowski, A. Ciupiński, A. Makowski, i in., Terroryzm we współczesnym...
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Przypadek ten w dalszym ciągu możemy zakwalifikować do działalności terrorystycznej, bo jak wykażę w dalszej części rozważań nie spełnia on wymogów ani działalności
partyzanckiej, ani też działalności przestępczej, natomiast spełnia wymagania definicyjne terroryzmu podane powyżej.
Obiektami ataków terrorystycznych pozostaje w przeważającej większości przypadków ludność cywilna. Terroryści wykorzystują względną podatność osób cywilnych
na olbrzymi niepokój i natychmiastową medialną reakcję, wywołane atakami przeciwko ludności cywilnej. Terroryzm nie jest skutkiem przypadkowego zranienia cywila
bądź grupy osób, która dostała się omyłkowo w rejon działań związanych z zastosowaniem przemocy, lecz jest to czyn celowo skierowany przeciwko cywilom.
Większość definicji jednak mało precyzyjnie określa, czym, albo kim może być
obiekt ataku. Cywilem może być też żołnierz bądź policjant na urlopie, przepustce czy
po służbie. Należy zatem brać pod uwagę nie tylko sam obiekt ataku, ale także jego okoliczności oraz cel. Stany Zjednoczone dążą do uznania ataków skierowanych przeciwko
ich bazom wojskowym, np. w Arabii Saudyjskiej, jako aktów terrorystycznych. W takim wypadku należałoby jednak sprecyzować, kto dokonał tego zamachu, czy były to
zorganizowane jednostki spełniające kryteria guerillas, czy też mamy tutaj do czynienia
z terrorystami lub zwykłym napadem bandyckim.
Terroryzm często jest mylony lub traktowany jako synonim wojny partyzanckiej.
Nie jest to zaskoczeniem, gdyż partyzantka często stosuje tę samą taktykę - zabójstwa, porwania, podkładanie bomb, branie zakładników, itp11. Jednak partyzantka niesie w sobie
bardziej pozytywne konotacje niż terroryzm i posiada dość jasno określone prawa wynikające z traktatów międzynarodowych.
I tak partyzant to, zgodnie z Konwencją Haską, żołnierz nieregularnych oddziałów, prowadzących walki oraz działania dywersyjne na terenach zajętych przez wroga. W pierwszym rozdziale tego dokumentu czytamy, że aby uznać daną grupę ludzi
za „pospolite ruszenie i oddziały ochotnicze” muszą one spełniać następujące warunki:
a) jeżeli mają na czele osobę odpowiedzialną za swych podwładnych;
b) noszą stałą i dającą się rozpoznać z daleka odznakę wyróżniającą;
c) jawnie noszą broń;
d) przestrzegają w swych działaniach praw i zwyczajów wojennych.
W tych krajach, gdzie pospolite ruszenie lub oddziały ochotnicze stanowią armię
lub wchodzą w jej skład, nazwa armii rozciąga się zgodnie z zapisami konwencji także
na nie12.
W kolejnym punkcie wspomnianej konwencji czytamy, iż ludność terytorium niezajętego, która przy zbliżeniu się nieprzyjaciela dobrowolnie chwyta za broń, aby walczyć
z wkraczającymi wojskami i nie miała czasu zorganizować się zgodnie z art. 1, będzie
uważaną za stronę wojującą, jeżeli jawnie nosi broń, zachowuje prawa i zwyczaje wo11 B. Hoffman, op. cit, s. 39.
12 Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej, Konwencja Haska IV, 1907 r., rozdz. I, art. I.
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jenne. I w kolejnym trzecim punkcie: „Zbrojne siły stron wojujących mogą składać się
z walczących i nie walczących, w razie zagarnięcia ich przez nieprzyjaciela zarówno
tym, jak i tamtym przysługuje prawo być traktowanymi jak jeńcy wojenni”13.
Jednym z kluczowych elementów różnicujących obydwa pojęcia, tj. terroryzm
i partyzantkę, jest to, iż guerrilla nie osiąga celu głównego w sposób pośredni, charakterystyczny dla terroryzmu. Oznacza to, że partyzanci nie uderzają celowo w cywilów,
aby wywołać w społeczeństwie powszechny stan zastraszenia i w ten sposób wymusić
ustępstwa ze strony rządów14. Cele partyzantów są typowo celami wojennymi:
 osłabienie potencjału militarnego przeciwnika (walka szarpana);
 wyparcie wojsk przeciwnika z określonego terytorium;
 przejęcie tymczasowej kontroli nad zdobytym obszarem;
 ustanowienie własnej administracji i kontroli policyjnej nad obszarem;
 utrzymanie się i wykorzystanie terytorium do wzmocnienia własnej liczebności
i siły;
 stworzenie instytucji typowych dla państw, umożliwiających prowadzenie niezakłóconej działalności polityczno-propagandowej15.
Kolejny element, czyli obiekt ataku, jest także inny u partyzantów i u terrorystów.
Partyzanci nękają bezpośrednio regularne siły przeciwnika organizując niespodziewane zasadzki, napady. Ponadto partyzanci podczas konfliktów zbrojnych przestrzegają
podstawowych reguł i zasad prowadzenia walki. Biorą do niewoli jeńców, wymieniają ich na swoich członków, dbają o bezpieczeństwo ludności cywilnej. Partyzanci zawsze prowadzą działania na ojczystym terytorium, co wiąże się z poparciem ze strony
rdzennej ludności zamieszkującej dany obszar. Partyzantka odnosi się do dość dużej
liczby uzbrojonych osób, które aby walczyć z o wiele silniejszym od siebie przeciwnikiem, działają razem, tworzą zwarte grupy oraz współpracują z innymi pododdziałami
powstańczymi16.
W tym miejscu pojawia się oczywiście pytanie, kiedy zachodzą uzasadnione
(do zaakceptowania przez społeczność międzynarodową) przesłanki do podjęcia oporu
zbiorowego przez ludność tworzącą zbiorowość (okupowaną lub zależną) i tworzenia
się takich grup partyzanckich. Zdaniem Wawrzyńca Konarskiego prawo takie pojawia
się wówczas jeśli:
1) zagrożony jest biologiczny byt tak określonej zbiorowości. Jako przykład może tutaj posłużyć samoobrona zbrojna, podejmowana przez Ormian w odpowiedzi na
masakrowanie ormiańskiej ludności cywilnej przez armię i policję turecką, zwłaszcza u schyłku XIX w. (1895-1896), a potem w okresie I wojny światowej (19151916);
13
14
15
16

Ibidem, rozdz. I, art. I i II.
B. Bolechów, op. cit., s. 48-49.
Ibidem, s. 49.
Encyklopedia terroryzmu, praca zbiorowa, 2004, s. 145-154.
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2) państwo uciskające lub uważane za okupanta poddaje taką społeczność stale stosowanym represjom, negując jej odrębność etniczno-narodową i odmawiając jej prawa do reprezentacji politycznej. Jako przykład można podać opór Kurdów wobec
represji irackich i tureckich;
3) represjom stosowanym przez państwo będące okupantem towarzyszy brak zainteresowania losem zbiorowości uciskanej ze strony wpływowych państw trzecich
(przykłady powyższe);
4) okupant prowadzi wobec społeczności podporządkowanej politykę nieuczciwą,
zmienną i łamiącą wcześniejsze ustalenia wewnętrzne - przykładem są tu akty przemocy ze strony żydowskich i arabskich organizacji zbrojnych wobec brytyjskich sił
porządkowych w okresie, gdy Palestyna stanowiła brytyjskie terytorium mandatowe;
5) państwo uciskające nie respektuje wyrażonej przez społeczność zależną (w sposób
demokratyczny) decyzji o secesji - tu za przykład może służyć prowadzenie działań
partyzanckich przez IRA (Irlandzką Armię Republikańską, Irish Republican Army)
wobec sił brytyjskich w latach 1919-1921. Działania te zostały podjęte 21 stycznia 1919 r. w konsekwencji zbagatelizowania przez Londyn zwycięstwa Sim Fein
w wyborach do brytyjskiej Izby Gmin z 14 grudnia 1918 r.17.
Oczywiście w każdej z wymienionych sytuacji, dającej ludności prawo do zbiorowego oporu, mowa jest o prawie do wojny partyzanckiej. Żadna z powyższych sytuacji nie
usprawiedliwia podejmowania przez ludność okupowaną działalności terrorystycznej.
Dokonując próby usystematyzowania cech jakie charakteryzują partyzantkę (guerilla) możemy posłużyć się zestawieniem Moniki Nizioł-Celewicz. Walka ta jej zdaniem:
 toczona jest w imię uzasadnionego prawa narodów do samostanowienia;
 posiada szerokie poparcie danego narodu i społeczności międzynarodowej;
 toczona jest przez uzbrojone grupy o większej liczebności, działające jako jednostki wojskowe;
 ma na celu zdobycie i utrzymanie konkretnego obszaru geograficznego (partyzanci
sprawują ponadto kontrolę nad jakimś terytorium i zamieszkującą je ludnością);
 skierowana jest przeciwko regularnym siłom zbrojnym i siłom bezpieczeństwa
przeciwnika18.
W przeciwieństwie do partyzantów terroryści nie działają otwarcie jako uzbrojone
oddziały, na ogół nie próbują zdobywać czy utrzymywać terytorium, świadomie unikają angażowania w walkę sił zbrojnych nieprzyjaciela i rzadko sprawują bezpośrednią
kontrolę czy władzę nad jakimś terenem czy ludnością, ponieważ ich potencjał bojowy
jest zbyt mały na konfrontację z regularną armią. Terroryzm jest nastawiony na ofiary
w ludności cywilnej. Poprzez krwawe zamachy dokonywane na niewinnych ludziach,
17 W. Konarski, Terroryzm a walka narodowowyzwoleńcza - przyczynek do dyskusji, [w:] M. J. Malinowski, R.
Ożarowski, W. Grabowski (red.), Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI w., Gdańsk 2009, s. 91-92.
18 M. Nizioł-Celewicz, Terroryzm, [w:] M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, s. 533.
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terroryści chcą wywrzeć określony wpływ oraz presję na władzę politycznej, grupie
społecznej w celu wymuszenia określonych ustępstw, bądź też pragną zaafiszować swoje żądania. Terroryści wykorzystują tu strach ludzi, którzy zrobią wszystko, by do krwawych zamachów więcej nie doszło19. Przez to grupy posługujące się terroryzmem łamią podstawowe prawa i reguły wojny skodyfikowane w konwencjach genewskich i haskich. W ich działaniu nie zawierają się żadne normy i zasady prawa wewnętrznego
poszczególnych państw i prawa międzynarodowego20.
Jak zauważył J. Tomasiewicz, „terroryzm stawia na efekt psychologiczny (zastraszanie wroga), a partyzantka na efekt fizyczny (zniszczenie wroga)”21. W praktyce jednak rozdzielenie tych dwóch form przemocy w działalności organizacji zbrojnych jest
niemożliwe, ponieważ stosowane są często jednocześnie i nakładają się na siebie w rozmaitych proporcjach zmiennych w przestrzeni oraz czasie.
Wiele państw deklaruje, iż jest za walką z terroryzmem, ale również część z tych
państw uważa, że walkę narodowowyzwoleńczą bez względu na metody stosowane
przez bojowników o wolność można usprawiedliwić. Wynika to z prostych zależności związanych z interesem politycznym. Jednym z takich przykładów może być szczyt
Organizacji Krajów Islamskich22, który odbył się w stolicy Malezji w 2002 r. Zwołany
został, by przyjąć islamską deklarację w sprawie terroryzmu. Uznano na nim, że to, co
czynią Palestyńczycy lub Libańczycy w walce z izraelską okupacją, ani też nic, co jest
związane z państwami islamskimi, nie można nazwać terroryzmem23.
Inne kraje z kolei próbując kierować się obiektywnymi kryteriami wynikającymi z przyjętych przez nie definicji terroryzmu, publikują i aktualizują listę organizacji
uznawanych przez siebie za terrorystyczne, aby jednoznacznie odróżnić je od ruchów
narodowowyzwoleńczych. Jednym z takich państw są Stany Zjednoczone, które dokonując jednoznacznej klasyfikacji każdego z ugrupowań stosujących przemoc, wyłączają
je z prawa do ubiegania się o status organizacji narodowowyzwoleńczej24.
Tabela 1. Lista organizacji terrorystycznych Departamentu Stanu USA
1.
2.
3.
4.

Abu Nidal Organization (ANO)
Abu Sayyaf Group
Al-Aqsa Martyrs Brigade
Al-Shabaab

19
20
21
22

K. Jałoszyński, op.cit., s. 8-9.
B. Hoffman, op. cit., s. 39.
Cyt. za: J. Tomasiewicz, Terroryzm na tle przemocy politycznej (zarys encyklopedyczny), s. 15.
OKI to międzynarodowa organizacja międzyrządowa, którą utworzono w maju 1971 r. w Dżuddzie w Arabii
Saudyjskiej. W 2002 r. do OKI należało 57 państw. Celem OKI jest popieranie solidarności państw muzułmańskich oraz zacieśnianie ich współpracy gospodarczej, społecznej i naukowej.
23 D. Warszawski, Dobry terrorysta, „Gazeta Wyborcza”, 3.04.2002, nr 78, s. 7.
24 Patrz szerzej na ten temat: Departament Stanu USA, http://www.state.gov/s/ct/rls/other/des/123085.htm
(pobrano dn. 20.08.2010). Obowiązująca obecnie wersja listy została opublikowana 6 sierpnia 2010 r. Znajduje się na niej 47 organizacji terrorystycznych.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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Ansar al-Islam
Armed Islamic Group (GIA)
Asbat al-Ansar
Aum Shinrikyo
Basque Fatherland and Liberty (ETA)
Communist Party of the Philippines/New People’s Army (CPP/NPA)
Continuity Irish Republican Army
Gama’a al-Islamiyya (Islamic Group)
HAMAS (Islamic Resistance Movement)
Harakat ul-Jihad-i-Islami/Bangladesh (HUJI-B)
Harakat ul-Mujahidin (HUM)
Hizballah (Party of God)
Islamic Jihad Group
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)
Jaish-e-Mohammed (JEM) (Army of Mohammed)
Jemaah Islamiya organization (JI)
Kahane Chai (Kach)
Kata’ib Hizballah
Kongra-Gel (KGK, formerly Kurdistan Workers’ Party, PKK, KADEK)
Lashkar-e Tayyiba (LT) (Army of the Righteous)
Lashkar i Jhangvi
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)
Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)
Moroccan Islamic Combatant Group (GICM)
Mujahedin-e Khalq Organization (MEK)
National Liberation Army (ELN)
Palestine Liberation Front (PLF)
Palestinian Islamie Jihad (PIJ)
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLF)
PFLP-General Command (PFLP-GC)
Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (QJBR) (al-Qaida in Iraq)
(formerly Jama’at al-Tawhid wa’al-Jihad, JTJ, al-Zarqawi Network)
al-Qa’ida
al-Qa’ida in the Arabian Peninsula (AQAP)
al-Qaida in the Islamic Maghreb (formerly GSPC)
Real IRA
Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)
Revolutionary Organization 17 November
Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C)
Revolutionary Struggle
Shining Path (Sendero Luminoso, SL)
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45. United Self-Defense Forces of Colombia (AUC)
46. Harakat-ul Jihad Islami (HUJI)
47. Tehrik-e Taliban Pakistan
Źródło: http://www.state.gov/s/ct/rls/other/des/123085.htm

Podobne listy organizacji terrorystycznych na świecie wprowadziły także rządy innych państw, m.in. Francji i Wielkiej Brytanii.
Terroryzm jest uważany przez społeczność międzynarodową jako zjawisko negatywne, a jego działalność za nielegalną, toteż strony często oskarżają się wzajemnie
o prowadzenie działalności terrorystycznej, aby zdyskredytować w ten sposób przeciwnika politycznego. Jednocześnie osoby będące członkami organizacji terrorystycznych,
walczące w „słusznej sprawie”, będą domagały się, aby nie nazywać ich terrorystami lecz
bojownikami. Tak jest w przypadku palestyńskich organizacji walczących z Izraelem
(Hamas, OWP) jak i również grup czeczeńskich stojących za licznymi zamachami terrorystycznymi organizowanymi na terenie Rosji.
Najlepszym przykładem takiego właśnie postępowania jest postać Jasira Arafata,
Przewodniczącego OWP, który podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1974 r. pozwolił sobie na takie wyjaśnienie obydwu tych pojęć: „Różnica między rewolucjonistą a terrorystą sprowadza się do tego, o co każdy walczy. Ktokolwiek broni słusznej sprawy, walczy
o wolność i wyzwolenie swego kraju od najeźdźców, osadników i kolonialistów, nie może
być nazwany terrorystą”25. Przy okazji opinię tę wyraził człowiek, który przez wiele lat
uznawany był za terrorystę. Jednak podobnie jak w przypadku innych terrorystów, takich
jak np. Menachem Begin czy Garry Adams, stał się on w pewnym momencie liderem ruchu politycznego i zasiadł jako równorzędny partner do stołu rokowań pokojowych.
W powyższych przypadkach definiowanie terroryzmu rozpatruje się z własnych
ocen moralnych. Z podejścia tego typu wynika formuła: „Ten, kto dla jednego jest terrorystą, dla innego jest bojownikiem o wolność”26.
Według S. Pikulskiego zasadnicze różnice między terroryzmem a walką narodowowyzwoleńczą to:
 walka narodowowyzwoleńcza prowadzona jest przez dany naród i znajduje szerokie poparcie społeczności międzynarodowej, celem takiej walki jest zbudowanie
odrębnego państwa. Natomiast terroryzm nie znajduje społecznego poparcia, jego
dążenia są nieokreślone, a cele działań ograniczają się tylko do danych aktów terrorystycznych;
 działania militarne w walce narodowowyzwoleńczej skierowane są przeciwko strategicznym siłom i środkom przeciwnika, zagrożenie osób cywilnych występuje o tyle,
o ile znajdują się one w zasięgu tych działań. Natomiast akty terrorystyczne często
wymierzone są w życie, zdrowie, wolność lub mienie zupełnie przypadkowych ludzi,

25 Cyt. za: B. Hoffman, op. cit., s. 24.
26 Ibidem, s.24-24.
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którzy w danym momencie znajdują się w miejscu zamachu terrorystycznego i mają
wywołać panikę i zastraszenie oraz zmusić rządy do określonych ustępstw;
walka narodowowyzwoleńcza ma głębokie uwarunkowania historyczne i socjologiczne, np. świadomość i więź narodowa. Natomiast źródła terroryzmu wynikają
z różnych załamań systemowych, dysproporcji społeczno-ekonomicznych, zaburzeń psychologicznych oraz są konsekwencją terroru państwowego i wojen;
terroryzm najczęściej przybiera charakterystyczne formy działania, np. powodowanie wybuchów bomb w miejscach publicznych, które są obce walce narodowowyzwoleńczej, dokonującej zamachy na siły i środki militarne przeciwnika27.

Mimo wielu cech wspólnych, terroryzm i działalność kryminalna to dwa różne zjawiska. Choć akty przemocy mogą być podobne, to jednak cele i motywacje różnią się
w sposób zasadniczy. Cele grup przestępczych są typowo osobiste i egoistyczne: zdobyć
środki do wzbogacenia się i poprawy swojego standardu życia. Przestępcy, podobnie
jak terroryści, posługują się przemocą jako środkiem do osiągnięcia określonego celu,
napadając na banki, konwoje z pieniędzmi, porywając ludzi dla okupu. Co więcej, zwykły przestępczy akt przemocy nie jest zaplanowany jako działanie przynoszące określone, dalekosiężne konsekwencje, które wykraczałyby poza sam incydent czy jego ofiarę.
Przestępca nie służy żadnej określonej sprawie, jedynie osobistemu wywyższeniu i zaspokojeniu materialnemu.
W momencie zaistnienia jednak aktu przemocy utrudnione może być prawidłowe sklasyfikowanie tego zdarzenia jako aktu terroru lub napadu bandyckiego. Atakujący
mogą bowiem, w celu odwrócenia uwagi od swoich prawdziwych intencji stawiać żądania, które klasyfikowałyby ich jako terrorystów/partyzantów, jednak w ostatecznym rozrachunku ich działanie może okazać się nastawionym jedynie na osiągnięcie określonych
korzyści majątkowych. Dlatego bardzo ważne jest w takich przypadkach upewnienie się
przez odpowiednie organy państwa co do właściwych motywacji, jakimi kierują się sprawcy zdarzenia, a które ujawnione mogą zostać dopiero w końcowej fazie ich działania.
Terroryzm stawia przed sobą wyższe cele - wspomniany wyżej polityczny wymiar.
Terrorysta wierzy, że podejmuje działanie w „słusznej” sprawie, która ma przynieść
większe dobro ogółowi, rzekomo reprezentowanemu przez niego i jego organizację.
Terroryści mają świadomość tego, że ich działania są częścią większego planu, często do
osiągnięcia którego potrzeba wielu lat28.
Kolejną różnicą jest to, iż grupy przestępcze nie są nastawione na oddziaływanie na
opinię publiczną oraz na rozgłos swoich akcji kryminalnych. Starają się przeprowadzić
je w sposób skryty. Chcą jedynie uciec z łupem lub wykonać płatne zlecenie w sposób
możliwie najłatwiejszy i najszybszy, by odebrać nagrodę. Wszelka ingerencja mediów
powoduje dodatkowe komplikacje. Ponadto ofiary w ludziach są tu efektem ubocznym. Kto stawia opór, bądź próbuje przeszkodzić w zdobyciu łupu zostaje zabity. Terro27 S. Pikulski, Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000, s. 33.
28 B. Hoffman, op. cit, s. 39-40.
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ryzm bez współudziału mediów praktycznie istnieć nie może. Przez środki masowego
przekazu może dotrzeć do większej liczby odbiorców. Dodatkowo ofiary w ludziach są
z góry zaplanowane. Wiadomo, że im większa liczba ofiar, tym większy rozgłos zdobędzie przeprowadzona akcja29.
Zasięg czynnika zastraszenia jest różny w obu przypadkach. Przestępcy terroryzując np. pracowników banku poprzez groźbę utraty życia, chcą zmusić ich do oddania
tego, czego napastnicy pragną. Jednak nie ma tu żadnego przesłania politycznego. Terroryści natomiast przeprowadzając krwawe zamachy, chcą wzbudzić nie tylko strach
wśród bezpośrednich uczestników, ale również poprzez środki masowego przekazu
chcą zastraszyć całe społeczności lub cały kraj: „Terroryści starają się wzbudzić strach
a za pomocą strachu zdobyć dominację i kontrolę. Chcą zrobić wrażenie. Grają pod publikę i dla niej - domagają się udziału publiczności”30.
Niezależnie od prób naukowego obiektywizowania cech właściwych któremuś
z trzech pojęć (terrorysta, partyzant, przestępca), stale mamy do czynienia z ich subiektywnym postrzeganiem, uzależnionym od percepcji stron zaangażowanych w konflikt.
Najlepszym przykładem pozostaje tutaj działalność organizacji terrorystycznych na Bliskim Wschodzie i postrzeganie ich przez kraje islamskie.
Umiejętne zdefiniowanie pojęcia „terroryzm” oraz rozwiązanie problemów prawnych przez rządy nie rozwikła dziś dylematu jasnego rozgraniczenia między terrorystą,
bojownikiem o wolność i przestępcą. Wciąż bowiem dominować będzie w świecie problem subiektywnego postrzegania danego zdarzenia oraz polityczne i gospodarcze interesy państw, które sprawią iż dla jednych ten sam człowiek będzie terrorystą, dla innych
bojownikiem, a jeszcze dla innych przestępcą.

Streszczenie
Jednym z podstawowych dylematów współczesnych stosunków międzynarodowych, związanych z zagadnieniem terroryzmu, jest rozróżnienie takich pojęć jak:
terrorysta, partyzant i przestępca. Nie istnieją żadne powszechnie przyjęte przez społeczność międzynarodową definicje tych pojęć, co może prowadzić, i często prowadzi, do wielu nieporozumień i nadinterpretacji w tym zakresie. Autor artykułu podejmuje wyzwanie ich zdefiniowania, wskazania dzielących je różnic oraz określenia
obszarów, w których trudno o ich jednoznaczną klasyfikację.

29 Ibidem.
30 Cyt. za: F. Hacker, http://www.terroryzm.com (pobrano dn. 12.12.2006).
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Summary
Terrorist, guerilla or criminal? Terminological dilemma
One of the most essential dilemmas in the current field of international
relations regarding terrorism is how to differentiate the terms like terrorist, guerilla
and criminal. There are no precise definitions in these cases what may often lead
to their misunderstanding. The author tries to answer what the main differences
between them are and how all these issues can be defined. In many examples the
author presents the appropriate classification of particular accidents referring to
those categories. Finally, all the questionable aspects related to the process of proper
classification were indicated in the text.
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Piotr K. Rakowski
Uniwersytet Wrocławski

Responsibility to Protect. New doctrine in preventing
mass atrocity crimes
The second half of twentieth century was a witness of negotation and adoption
of totally new norms of human rights as well as humanitarian law that revolutionised
conceptions of the state and its responsibility to its people/citizens. Mostly the
responsibilities of the international community to soverign peoples and soverign states.
This new type of soverignty was adpoted in practice by achiving modification in their
responsibilities to their peoples and the international community in recognizing rights
of the civil society. It was kind of a parodox that those initiatives were undertaken
during the Cold War, when in fact Soviet Union and US never faced each other in the
battle, “but fought multiple proxy wars from Korea to Grenada, and pursued regime
change in the “developing” world through unilateralism, from Congo to Afghanistan”1.
In many countries were there was permanently abuse of peoples by regimes which
protected minority interest we could notice that superpowers lined up on their
ideological foundations. Particullary we could see that for instance Apartheid in
South Africa was supported by US and European allies on the other side Soviet Union
which supported for example regime in Ethiopia. All that changed when world had to
faced civil wars, genocide and other crimes against humanity. Eventually, it was a time
when international community including superpowers began a long process that
involved transforming the whole concept of sovereignty from the unchallenged and
unquestionable authority and power of the state to the responsibility of each state to
it`s own citizens. That`s why it is not very suprisingly that in the end of Cold War when
most superpoerws governements were dominated by liberal democratic wings there
was good time for changes. The notion of international community repsonisbility as
well as state responsibility has become wiedely seen on the global forum of the UN. The
view on humanitarian intervention have been transformed, but seemingly in contrast
1

D. Beniamin, Changing the Norms In International Humanitarian Law: from non intervention to R2P, p. 2.
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to that of sovereignty. “Whereas during the Cold War there was an apparent penchant
for the use of force under the guise of humanitarian intervention as seen in Korea in
1950 and Congo in 1960, the end of the cold war saw “retreatism” shrouded in the
language of state sovereignty”2.
The Security Council paralised by the veto, has never been quite able to took
important resolutions where threats to security and international peace have been product of internal conflicts. Unfortuantaly has not been good and effective leader of the
international community in protecting the basic rights and liberites of civilians, especially those being violated by their own governements.The Security Council prefered
and appeared as a defender of the status quo invoking article 2(4) of the Charter of the
UN in defending state sovereignty. Protecting the lives of innocent in those time was
pushed on the less importan issue, everything was linked with ideological inclinations
and geopolitical alliances of the central authority in the state. “Autocratic regimes to the
right have been supported and protected by the US and its Western European allies,
while totalitarian regimes to the left were protected by the Soviet Union and its East
bloc allies”3. People or group of people which suffered because of some atrocity crimes
in cold war time was totally depend not on worl international community because those
kind of community in this time did not exist but on theirs “allies, or goverenments ‘allies”. Thats why so often world even did not know that something was happend in some
far away country, in most cases it was very well hidden by the goverments apparartus.
Since the end of the Second World War numerous conventions have been ratified
constantly repeated the rights of people to freedom from fear of their governments.
Some of them sets some new standards and norms in international law, with judical
and prosecutorial provisions. Rights have been classified as political, economic and
cultural. “Standards have been narrowed down to definitions of precise acts that
connstitute violations of human rights. In other cases, conventions have been broad
and declaratory, however there lies a watershed that is of greatest significance”4. Those
focal points we can notice in the Rome Statute which represents radical view in its
assertation that public office cannot be use as a defense against charges of crimes against
humanity including war crimes and genocide! Another forcible argument we can notice
in Genocide Convention of 1948 for example: “asserted that genocide, crimes against
humanity, and war crimes were indeed the ultimate crimes and prescribed punishment
for them, but fell well short of classifying those who could be held culpable or who
could claim exemption from such charges”5.
In 2001 the International Commission on Intervention and Sovereignty (ICISS)
published the report of its findings, hearings and recommendations - creating new idea/
norm The Responsibility to Protect which reconceptualized humanitarian intervention
2
3
4
5
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on its basics. “According to the ICISS, the international did not have merely a right
of humanitarian intervention in intra-state conflict, it had a “right of humanitarian
intervention intended not to challange state sovereignty, but on reassert sovereignty
of the individual, community, and People”6. In accord with ICISS, state sovereignty
means a responsibility on the part of the state as individuals who control the apparatus
or institutions of the central authority to protect the People of the state. Furthermore
when there is a failure of leaders or part of state to protect soverign people, through
ethnic conflict, civil wars, genocide or war crimes. Than there is a fundamental
failure of the state to assert internal sovereignty. In those situations, the international
community is obliged to intervene but of course not to protect the apparatus of state
and the individuals who hold or seek political power but those who are the body of the
state- innocent mass people. “Thus, the ICISS identified as the foundations of the R2P:
a) obligations inherent in state sovereignty; b) a responsibility on the part of the UN
Security Council, under article 24 of the Charter, to maintain the international peace
and security; c) legal obligations under the myriad international treaties, covenants,
and resolutions; and d) practice of international organizations including the UN”7.
The ICISS is operating on very dangerous territory. The humaniatrian intervention
history during the UN working has been long controversial for a number of reasons,
mainly because of the motives of superpowers propoisng intervention, the political
objectives of intervention and the place of humanitarian intervention in the Cold
War. Another problem of legacy of the United Nations “ begged a question about the
seemingly strict adherence to the Westphalian concept of the state and articel 2(4) of
the Charter which protects the state intervention by any other state or organization
including the UN”8. Much changes came with the revival of the doctrine of humanitarian
intervention from the failure of the UN, mainy the permanent members to authorize
action to stop or prevent genocide in Rwanda in 1994. In moral ascpects, the ICISS
shifted the onus from a right to intervene that “the UN had according “Uniting for
Peace” and the philosophical construct of the mandate of the Security Council to a
repsonsibility to protect individuals and communities. This was a crucial development
that emanated from transformative reinterpretations of sovereignty”9. Gareth Evans one
of the foundator of ICISS identives five main doctrines which led to R2P, they are fully
described in the paper. The R2P puts responsibility to the UN as a last resort protector
to the vulnerable who are, by accident or design are the victims of wars of territorial
control, political power and wealth accumulation.” The R2P shifts the focus of the UN
from states to people – a reversion to the mantra that appeared after the HolocaustNever Again- which, arguably was one of the reasons of foundating the UN”10.
6
7
8
9
10

Op. cit., ICISS 2001, VII.
ICISS 2001: XI.
Op. cit., D. Beniamin, p. 9.
Ibidem.
Ibidem.
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The doctrine of R2P has only a decade and was inspired by Kofi Annan during
his second cadency as a Secretary-General. The debate about the responsibility to
protect with recognition of the report of the ICISS, and Annan`s redefining of state
soverignty in the Economist in 1999. Another step of it, was recognized R2P by the
General Assembly in the World Summit Outocme in 2005 and the Security Council
in 2006 likewise. “The ICISS proposed the R2P in a broader context of conflict
prevention and peacebuilding, with the principal burden of action on the part of the
state whose people are direclty affected, but with a residual responsibility (among) the
broader community of states”11.
But in the final analysis, the R2P proposed as a last resort – when all otehr means
of conflict prevention, negotiation, mediation and all other means of preventing mass
deaths and injury to the civilian population of state failed.” The ICISS noted that, the
substance of the R2P is the provision of life-supporting protection and assistance to
populations at risk, with three essential components, the repsonsibility to react to
human catastrophe, the responsibility to prevent it, and the responsibility to rebuild
after the event”12.
The R2P as a new doctrine in international law changed a lot in legal and moral
thinking, it did exactly what was on the mount of many politicians since the end of the
Second World War. But beacause of the known reasons could not be done then. This
doctrine or norm, as some started to call it is still evoluationg and still changing in
substance, but the main core of it- is unchangable. I mean here the protection of people
as a weaker subject in the world chain. Does it work and wheather will be working, for
this question in my opinion we must wait a few years or maybe decade, ideologist can
write everything on the paper but the question is if politicans and state will prove it
and progress it? For checking that we need not a proclamation or conferences, we need
action of state and politicians.
The whole conception of R2P is extraordinarly intresting because is facing and
changing the basic rules of international law since few hundreds years. It`s starting to
change our thinking of intervention and sovereingty. This conception changes the basic
of all the most imoprtant norms in the last century. So in my opinio if the world is ready
for it it will revolutionized our world if not all conception will fail. There is nothing
between those two paradygmats...
Humanitarian Intervention and the rule of non intervention in the internal affairs
of each state.
The norm of non intervention is one of the basic principles which create the
international situation of every state in international community matters. This norm
rest on other rule of sovereignty, independency and the rule of self determination of
every state. Every state has a right to choose freely its internal and external relations
without any interference. The norm of non intervention was founded in the XIX and
11 Op.cit. Thakur, p. 257.
12 Op. cit., ICISS, p. 17.
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XX century, but this rule was known much earlier thanks to Hugo Grotius. He claims
that the highest attribution has a power to create the form of governance, types of
legislature an executive. In his thinking the holder of this highest power should be a
nation, whole state in its substance. The most important feature of the highest power
in every sate is its independency and self determination of any external subject or law.
He claims as well that all acts of one state can be creating only by the highest power and
nothing else. He recon that a nation is coatis perfectos which means a perfect closed
society and no one and nothing from outside has a right to determinate it. Another
scholar from those times Emer de Vattel claims: None of foreign states has a right to
intervene in the internal affairs of one state unless it gives good services or was asking
to help or intervene. In other case these states commit lawlessness.
The non intervention rule was set in the Charter of the UN. In the article 2.1 we can
read that Organization rest on the sovereignty of all members and this is a consequence
of non intervention in the internal affairs of any other member of the UN. Furthermore
there is another article 2.4 which claims the every state should contain in threats or
use force against other member, this rule includes also the forbidding of military
intervention.
But here we should put a question on which I will try to answer in this whole paper
work systematically. Does human rights violations are internal affairs of every state and
if not do we have a right to intervene in internal affairs of sovereignty and independent
country?
Human rights are supranational matter of the state and every human being. That
is why compelling what I wrote before those rights are not an internal matter of states,
those are matters of our whole, one nation as a one world. According to that no one
has a right to revoke on the right of non intervention when human rights are violated.
I recon that humanitarian intervention is not against international law, because those
interventions protect human beings when they rights are violated, and those rights are
not belong to any state they belong to whole nation as a one. This deduction it’s of course
not mine it was evolving since the 1945 and it still evolves. What’s important to write here
this process took a long time to reach its position in the world. From the UN Charter we
had many Conventions and Declarations like: Universal Declaration of Human Rights
in 1948, the international Covenant on Human Rights in 1966 and other which changes
our thinking about human rights in the second half of the twentieth century. What’s
interesting in 1945 in San Francisco according to the article 2.7 human rights was
interpreted as an internal affair of every state and their competency. This change a few
years later when those matters started to be discussing on the global forum, and human
rights have been started to be treated as global affair not internal. That’s why nowadays
nobody is surprised if we are a witness of humanitarian intervention authorized by the
UN or Security Council. But still there is a problem if we can intervene without this
authorization in some very specific and extreme cases? All international community
discusses this problem very narrowly with global importance on it. This is the question
which R2P tries to face.
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Understanding Responsibility to Protect
It has taken an extremely long time for the idea to take hold that mass atrocities
are the world’s interest: that they cannot be universally avoid and that sovereignty is
not a license to kill. Massacres of the innocent human beings, forced displacement of
populations, huge- scale sexual abuse and humiliation have been going since the dawn
of our civilization. Efforts gradually evolved over the centuries, and then rapidly moved
much faster after the Second World War, to more effectively protect people against
those atrocities, both in war and peace. “But unfortunately, for the most part, those
nightmares were met with indifference, cynicism and deep disagreement about how
to respond to them. As the twenty- first century began, there was still no universally
accepted and effective response mechanism in place”13.
Through this paper work, the expressions “mass atrocities” are used more or less
interchangeably to refer to what is now known by the description of: genocide, war
crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity” which defines the scope of :
responsibility to protect”, as embraced by the UN General Assembly meeting as the
head of state level during the 2005 World Summit14.
What of the four specific elements contained in the UN World Summit description?
“Genocide has a very precise and quite narrow legal definition, spelled out in the
1948 Genocide Convention and repeated in the 1998 Rome Statute of the international
Criminal Court”15.
Because it applies only to “ acts committed with intent to destroy, in whole or in
part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:
a) killing members of the group;
b) causing serious bodily or mental harm to members of the group;
c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its
physical destruction in hole or in part;
d) imposing measures intended to prevent births within the group;
e) forcibly transferring children of the group to anther group16.
“War crimes” and “crimes against humanity” are now fully defined in the Rome
Statute of the International Criminal court:
For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the
following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed
against any civilian population, with knowledge of the attack:
(a) Murder;
(b) Extermination;

13 G. Evans, The Responsibility to Protect- Ending mass atrocity crimes Once and for all, Brookings Institute Press,
Washington DC 2009, p. 10.
14 See: UN General Assembly, 2005 World Summit Outcome, A/RES/60/1, October 24, 2005.
15 Op. cit., G. Evans, p. 14.
16 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, December 1948, art. 2.
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(c) Enslavement;
(d) Deportation or forcible transfer of population;
(e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of
fundamental rules of international law;
(f) Torture;
(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
(h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial,
national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other
grounds that are universally recognized as impermissible under international
law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime
within the jurisdiction of the Court;
(i) Enforced disappearance of persons;
(j) The crime of apartheid;
(k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering,
or serious injury to body or to mental or physical health17.
For the purpose of this Statute, “war crimes” means18.
(a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of
the following acts against persons or property protected under the provisions
of the relevant Geneva Convention:
(I) Wilful killing;
(II) Torture or inhuman treatment, including biological experiments;
(III) Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health;
(IV) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by
military necessity and carried out unlawfully and wantonly;
(V) Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the
forces of a hostile Power;
(VI) and regular trial;
(VII) Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;
(VIII) Taking of hostages19.
The range of conduct potentially covered by both war crimes and crimes against
humanity is extremely wide, and in the case of war crimes, the responsibility to protect
is primarily focused not on traditional cross- border conflicts but rather civil wars, that
are occurring within the borders of sovereign state.
“In contrast with the other elements, “ethnic cleansing” has no formal legal
definition but can be regarded, like genocide, as subsumed within the scope of both
17 Rome Statute, July 1998, entered into force July 1, 2002. Article 7.
18 The key criteria for recognition as a sovereign state- a permanent population, defined territory, and functioning government - were codified in the 1933 Montevideo Convention on the Rights and Duties or States.
19 Ibidem. Article 8.
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war crimes and crimes against humanity. It can be fulfill in many different ways which
include outright killing, acts of terror, rape, expulsion or other “weapon” which is aimed
to change the ethnic composition of the whole group.
Sovereignty- traditional versus modern meaning
Traditional sovereignty contents its moral force from the argument that nations
enjoy a fundamental right to self-determination.
Proponents of this view argue that nations enjoy a common life and should be free
to determine their own form of culture and system governance20. This right is based in
each individuals basic human rights and the non-intervention norm and is an essential
prerequisite for the realization of these rights.
From this perspective there is a “fit” between nation and state, and it should be
understand that state enable nations to develop and protect their own cultures and
forms of governance.
The arguments that nations have a right to self-determination that can only be
protected of sovereigns are granted a robust right of non-intervention has been used to
defend traditional sovereignty since 194521.
It was fully asserted by postcolonial leaders for whom there is a direct relationship
between a people’s right freely to determine its political status and the non intervention
rule. This situation can totally changed when some powerful states feel entitled to
interfere in the affairs of the weak. As such, the General Assembly’s 1970 Declaration on
Principles of International Law Concerning Friendly Relations stated categorically that:
“No state or group of states has the right to intervene, directly or indirectly, for
any reason whatever, in the internal or external affairs of any other state. Consequently,
armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the
personality of the state or against its political, economic, and cultural elements, are in
violation of international law”22.
For this point of view (decolonization) the Assembly’s reasons for defending non –
intervention so strong are clear and no questionable. ”Non-intervention is necessary to
protect the weak from the strong and to prevent the re-emergence of colonialism”23. On
this account of sovereignty, there is a direct link between an individual’s human rights
to determine his or her own way of life and form of government and the right of nonintervention.
Sovereignty as Responsibility
The second conception of sovereignty identified by Kofi Annan is “sovereignty as
responsibility”. According to Annan:
20
21
22
23
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“State sovereignty, in its most basic sense, is being redefined... States are now ideally
understood to be instruments at the service of their peoples and not vice-versa. When
we read the Charter today, we are more than ever conscious that its aim is to protect
individual human beings, not to protect those who abuse them. In the same time it was
redefined the interpretation of individual soverignty, in those words we should see the
fundamental rights of every human being which is proven in the UN Charter and other
treties.
In this meaning sovereignty as responsibility rests on two foundations. First, its
rest those individuals have unflushable human rights that may never be canceled. These
rights are universal, not culture-specific. They are also dominant to politics. As such,
and individual’s basic rights are never secondary to the rights of national groups, as the
traditional concept of sovereignty prompt.
According to Lynn Hunt, these rights have three innate qualities: “they are natural
(inherent in human beings), equal (the same for everyone), and universal”24.
Second, each international actor is responsibility of its own citizens and their rights
“but where the abuse those rights international society acquires rights and duties to
take measures to protect the rights in question”25.
This is often said as a new, radical conception of sovereignty. But it’s neither new,
because it was first written in 1776, nor radical as well. It was firstly written by Thomas
Jefferson and proclaimed in America’s Declaration of Independence on 4 July 1776.
“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they
are endowed by their Creator with certain inalienable rights that among these are life,
liberty and happiness.
To secure these rights, Governments are instituted among men, deriving their
just powers from the consent of the governed- that whenever any form of government
becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or abolish it, and
to institute new government...
When a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object,
evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty,
to thrown off such government and to provide new guards for their future security”26.
Basically, Jefferson wanted to say that those governments which fail to prevent
fundamental rights of their citizens or permanently abuse them means that this government fail in their soverign responsibilities. This gives the people right as individual
sovereigns, duty and right to overthrown the government and to replace it by those who
will obey those rights. Those ideas were reapted by the French National Assembly in
1789.

24 L. Hunt, Inventing Human Rights: A history, London, W. W. Norton and Co., p. 20.
25 T. G. Weiss and D. A. Korn, Internal Displacement: Conceptualization and its Consequences, New York, 2006,
p. 71.
26 Op. cit., A. Bellamy, p. 20.
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From the Right to Intervene to the R2P, initial attempts to build consensus
“If humanitarian intervention is indeed an unacceptable assault on sovereignty,
how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations
of human rights that offend every precept of our common humanity”?27.
The twenty first century began with no answer to Kofi Annan troubling question. A
number of strong efforts had been made during 1990s to set international thinking on
a completely new path. Particularly, I mean Bernard’s Kouchners work of “the right to
intervene” but none of them won broad support.
The breakthrough came in 2001 when ICISS present the concept of the responsibility to protect, “which mainly describes the obligations of states to prevent and respond
to these human rights catastrophes in a potentially much more acceptable way”28.
Less than four years later, “R2P” was formally and unanimously embraced by the
UN General Assembly meeting as the head of state and government level at the 2005
World Summit. “This was remarkably short time – just a blink of an eye in the history of
ideas- when measured against the decades, or sometimes centuries, it usually takes for
new concepts to take hold to this extent”29. But euphoria cannot be so enthusiastic, any
changes to international norm or law need dispute, need time to check if it works and if
it good for whole world community.
The most important ideas in the 1990s debate were those made by Bernard
Kouchner and Tony Blair, with their new idea on humanitarian intervention: “by those
advocating the new overarching concept of “human security”; by Francis Deng and his
Brookings Institution colleagues with their insistence on “sovereignty as responsibility”,
and by UN Secretary- General Kofi Annan with his idea of “individual sovereignty” to
be weighed against the traditional state variety”30.
But, for all this creativity and commitment involved in it and efforts made it, none
of them succeeded in generating any kind of broad international consensus and give
the answer how the international community should respond to mass atrocity crimes.
Bernard Kouchner`s “Right to intervene”
The French physician, minister and globally prominent humanitarian activist –
did not invent the concept of, or even the expression, “humanitarian intervention” this
terminology was first used in 1840 the sense of those words in our modern langugae
was to protect civilans at risk during the wars31.
It has been the subject of discussion in international law literature since early
XX century. But what Kouchner did was give it a new lease on life by inventing and
27 K. Annan, Millennium Report of The Secretary – General of The United Nations, 2000.
28 Op. cit., G. Evans, p. 31.
29 A. Brown, Reinventing Humanitarian Intervention: two cheers for the responsibility to protect, House of Commons research paper 08/55, June 17, 2008, available at: www.parliament.uk.commons/liv/research/ rp2008/
rp08-055.pdf.
30 Op. cit., G. Evans p. 32.
31 The phrase was used in reference to the interventions in Greece and Syria in the XIX century.
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popularizing the expression “droit d`ingerence”, the “right to intervene” (or by extension,
“droit d`ingerence humanitaire”) which had real resonance in the new circumstances of
the post- cold war world.
“In the recurring debates of the 1990s, the banner call from those demanding
forceful action in the face of catastrophe was invariably, echoing Kouchner, “the right
of humanitarian intervention”, the right to intervene. In making this response to mass
atrocities the single most debated foreign policy issue of the decade, rather than one that
could be comfortably ignored by policymakers, his contribution was outstanding”32.
He and law professor Mario Bettati launched the concept of droit d`ingerence in
1987- at conference, typically, aimed at energizing everyone in the French political
and intellectual establishment, from Mitterrand to Chirac. This expression in fact was
used in 1992 after yhe US intervention in Somalia ,”when just about all major French
newspapers, struggling to find a way of capturing the apparently self contradictory idea
of a “humanitarian invasion”, at Kouchners urging uniformly headed their editorials
“Le droit d`ingerence”33.
The problem was essentially that the concept remained so inherently one –side.
Mostly, anxcieties was seen by those in the global South who had often been the
beneficiaries of mission’s civilisatrices in the past. “That concern was compounded, in
the French – speaking world, by the fact that inference conveyed the sense not just of:
intervention” but “interference”34.
The Blair Doctrine
In the April 1999 there was a speech made by Tony Blair in the Chicago Economic
Club headed in the context of defending the NATO air strikes on Kosovo that were then
in full operation.U.K. prime minister Tony Blair articulate a “doctrine of international
community” designed to address “the most pressing foreign policy problem we face...
to identify the circumstances in which we should get actively involved in other people’s
conflicts” and to do so by bringing together a “more subtle blend of mutual self-interest
and moral purpose in defending the values we cherish”35.
Blair characterized the Kosovo conflict in this context as “a just war, based not on
any territorial ambition but on the values”
The most specific contribution of Blair’s speech was to identify five major considerations, but it shouldn’t be an” absolute test” rather as he said” the kind of issues
we need to think about in deciding in the future when and whether we will intervene”. First was “are we sure of our case?”, second, “have we exhausted all diplomatic
options?” third, “are there military operations we can sensibly and prudently undertake?” fourth, “are we prepared for the long term?”, and fifth, “do we have national inter32
33
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ests involved?”36. There was much in this that captured the mood of the time, and Blair
was certainly onto something important in trying to catch it, to identify it. In a way that
had not been part of the debate until then, specific criteria for military intervention that
would focus on the complex of issues that policymakers needed to take into account.
But when we look more closely to this “doctrine” we can notice interesting things: he`s
speech was incomplete,” and lurched back and forth between conceptual, evidentiary,
and political considerations. Its perspective was national – not international- decisionmaking, reinforcing the perception (despite Blair’s call “to find a new way to make the
UN mattered less than its Security Council work”) that, for the UK, the UN mattered
less than its most powerful members. Prevention was neglected, the focus being reactive, after the event, and entirely military (albeit only after diplomacy failed) rather then
including less extreme coercive options37.
Finally, the description of a “just war” simply as one “based on values” was
guaranteed to stir the uproar the anxieties of the developing world about the selective
way in which the West had commandeered values to justify its adventures in the past
and might do so in the future”38. As well as Kouchner before him Blair knew how to
rally the North, but this doctrine fell on very deaf ears in the South.
Human Security
A very innovative attempt to link the gap between South and North views of the
world came with the launch by the United Nations Development Program (UNDP) of
the Human Development Report 1994, with its subtitle New Dimensions of Human
Security. Mahbub ul Haq and his cooperators saw the need, politically and conceptually,
“to link together the single coherent framework what had hitherto been the quite separate
preoccupations of developed countries with national boundaries and institutions, and
military threats and responses, and of developing countries with feeding, clothing,
sheltering, healing, and educating their populations”39. The main idea was that whereas
issues of state security had dominated international discourse in the past, what really
ultimately mattered was how all this affected individuals lives/ the concept of human
security was broad enough to advance both freedom from fear and freedom from want.
For the UNDP authors, it was the summation of seven different dimensions of security:
economic, food, health, environmental, personal, community, and political.”As they
put it, in what became in various forms a much - chanted mantra in many subsequent
reports and discussions, “without peace, there may be no development. But without
development, peace may be threatened”40.

36 T. Blair, Doctrine of The international Community, speech delivered at the Chicago Economic club, April 24,
1999, available at www.number-10.gov.uk/output.page1297.asp.
37 Op. cit., G. Evans, p. 34.
38 C. Abbott, Rights and responsibilities: Resolving the dilemma of humanitarian intervention, London 2005.
39 Op. cit., G. Evans, p. 34.
40 UNDP Human Development Report 1994. New Dimensions of Human Security, Oxford University Press 1994.
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The concept of human security has since become accepted and familiar part
of the international public policy vocabulary. “It has helped policymakers see the
interconnectedness of their narrow specialties and to capture some of the widespread
mood that looking at even traditional “hard” security issues through wholly statecentered lenses is to miss much of what is happening in a fluid, globalizing world –
one in which no state actors are increasingly important and in which deadly conflict is
much less likely than in the past to involve states waging war against each other”41.
The biggest problem with the concept of human security in the present context
is not that it had produced too little consensus but rather, too much. So many
different issues and themes include comfortably under its wings that if is difficult to
extract any prescriptions about how to deal with any of them. This perspective is an
extraordinarily valuable and has helped to mobilize global campaigns with issues such
as the establishment of the International Criminal Court that might otherwise have
struggled to find a voice. Academics and politicians who have been tend to dismiss
human security as more a matter of bunk than grave intellectual innovation “have been
deftly put in their place by the Canadian scholar and diplomat Don Hubert as rejecting
the idea that “ worked in practice but not in theory”42.
“As a way of framing issues and mobilizing concern, human security will always
have resonance, but in answering questions as to who should do precisely what and
when in response to an emerging mass atrocity situation, it seems destined to never
have immediate operational utility”43.
Francis Deng and “Sovereignty as Responsibility”
“A concept that, by contrast ,does have some immediate operational utility in its
own terms is that which grew out of the experience of the distinguished scholar and
former Sudanese diplomat Francis Deng”.44, as the Representative of the UNH Secretary
General on Internally Displaced Persons (IDP)from 1992 to 2004. The IDP issue, as
Deng had to constantly confront it on the ground, was mainly by its very definition
an internal affair, usually arising wholly in the context of domestic conflicts, lending
itself almost invariably to a reluctance to cooperate with international officials by the
government concerned. By following Deng “I realize this is an internal matter. I am
wholly respectful of your country’s sovereignty, but the essence of being a sovereign
country these days is not just protection from outside interference- rather it’s a matter
of states having positive responsibilities for their own citizens welfare, and to assist each
other. So on the basis, let us engage together to see how we can solve this problem”45.
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The very first articulation of “sovereignty as responsibility” in this way had a
considerable pedigree used by Roberta Cohen, former worker of Refugee Policy Group
in Washington then she joined to Deng team and work with them extensively, she
appears to have been the first to spell out it in 1991 that “sovereignty carries with it
responsibility on the part of governments to protect their citizens”46.
In many countries facing internal conflicts, the internally displacedpeople are
not only get rid by their own governments butwhats sadly are outside the reach of the
international community hel because of the negative access to sovereignty as a barrier
against international involvement.“While international humanitarian and human rights
instruments offer legally binding bases for international protection and assistance to
needy populations within their national borders, needy populations are for the most
part at the mercy of their national authorities for their security and general welfare.
International access to them can be tragically constrained and even blocked by states in
the name of sovereignty, by the collapse of states, or by rampant insecurity”47.
Deng and Cohen started argue their way around the use of sovereignty to deny
international assistance for IDPs, they proposed sovereignty as responsibility. They started
point this new view, try to prove that relationship between sovereignty and fundamental
human rights was a recognition that the primary responsibility for protecting and
assisting IDP`s lay with the host of government- an idea which came to sit at the heart
of the R2P. “Where a state was unable to fulfill its responsibilities, it should invite and
welcome international assistance to complement national efforts”48.
Cohen and Deng argued that international involvement particularly aided in the
realization of effective national sovereignty by increasing a state’s capacity to fulfill its
sovereign responsibilities mandate. According to them the best way for a vulnerable
state or one failing to protect its sovereignty, was by inviting international assistance.
The deduction of sovereignty as responsibility is accountability. Through this doctrine,
the state is made accountable both to its citizens and to international community, and
the latter acquires a responsibility to cooperate “the host state or in extreme cases to act
without the state’s consent in order to protect the fundamental rights of IDPs. At this
heart, therefore, sovereignty as responsibility was based on Deng`s positive account of
sovereignty”49.
“Sovereignty carries with it certain responsibilities for which governments must be
held accountable.. In other words, by effectively discharging its responsibilities for good
governance, a state can legitimately claim protection for its national sovereignty”50.
46 R. Cohen, Human Rights Protection for Internally Displaced Persons, Refugee Policy Group, Washington DC,
1991.
47 F. Deng, The impact of state failure on migration, Mediterranean Quarterly, Fall 2004, p.20
48 R. Cohen and F. Den, Masses in right: the global crisis of internal displacement, Washington DC, The Brookings institute 1998, p. 275.
49 Op. cit., A. Bellamy, p. 23.
50 F. Den, Sovereignty as responsibility: conflict management in Africa, Washington DC, The Brookings Institute,
1996, p. 1.
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States must understood that except its own people they are as weel responsible to the
international community.
But there is a question at what point can a state be judged to have forfeited its
sovereignty, and what’s more important what body has the right to decide it? Deng
and his collaborators were quite omitting in these questions, but usefully suggested
that sovereignty as responsibility implied the existence of “ higher authority capable
of holding supposed sovereigns accountable” what’s more this higher authority should
place the common good in front of the national interest of its member states.
Expressly, the UN Security Council is closest to fitting the bill, but it falls short
of Deng`s ideal by a considerable degree. It is important to keep this point in mind:
“the more the Security Council is asked to do and adjudicate on, the more important
the Council’s own legitimacy becomes- the extent to which it is representative and the
extent to which it is accountable and transparent. Given this, there is little wonder that
Boutros Ghali`s successor, Kofi Annan, insisted that the success of the R2P and wider
UN reform was intimately linked to the reform of the Security Council”51.
Kofi Annan and Individual Sovereignty
All started in the late 1990s when Serbian forces began in march 1998 a wave
ethnic cleansing in Kosovo. Western states led by Clinton and Blair pushed for
a decisive international response. However in Security Council there was Russian and
Chinese opposition to intervention. “It was in this atmosphere that Annan took on the
role of “norm entrepreneur” and decided to change the topic of his 1998 lecture to the
Ditchley Foundation52 from “the challenge of governance” to “intervention”53 But even
his speech writer later said that Anna wasn’t sure about his own position in this matter.
On the one hand he recognized that the UN`s failure to prevent or halt the bloodshed
in Rwanda and Bosnia had badly hurt the organization and undermined its credibility.
On the other hand he believed in the sanctity of the UN Charter, including Article 2(4).
He also realized that it would be extremly hard to convince and persuade a large
enough majority of member states. “But the role of the UN Secretary General, as Annan
recognized better than any holder of that office since Dag Hammarskjöld, is to act as
a source of moral vision and to present ideas which might be unpopular and ahead of
their time”54. And this was precisely what Annan did at Ditchley.
The Ditchley speech contained two key moves. He argues that:
“In reality, this “old orthodoxy” (traditional sovereignty) was never absolute. The
Charter, after all, was issued in the name of “the peoples”, not the governments, of the
United Nations. Its aim is not only to preserve international peace – vitally important
though that is – but also “to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity
51
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and worth of the human person”.55 The Charter advocate the sovereignty of peoples.
It was never meant as anorm for governments to tread the human rights and human
dignity. Sovereignty implies responsibility, not just power.
Kofi Annan tried to resolve the conceptual impasse at the heart of the sovereigntyintervention by arguing that there was not just one type of sovereignty in play but two:
in these cases, national sovereignty had to be weighed and balanced against individual
sovereignty as recognized in the international human rights instruments.
“When we read Charter today, we are more than ever conscious that its aim is to
protect individual human beings, not to protect those who abuse them”56.
State sovereignty, in its most basic sense, is being redefined – mostly by the forces
of globalization and international cooperation. States are now widely seen as to be
instruments at the service of their peoples, and opposite. :At the same time individual
sovereignty- by which I mean the fundamental freedom of each individual, enshrined
in the charter of the UN and subsequent international treaties- has been enhanced by a
renewed and spreading consciousness of human rights”57.
Annan tacitly adopted Deng`s approach to sovereignty. Annan claimed that the
state was the servant of the people and that the sovereignty of the individual was
enhanced by a growing respect for human rights. Furthermore he stated sovereignty
implies a responsibility to protect individual sovereigns. In this case the role of the UN
was to assist states in the fulfillment of their responsibilities and achievement of their
sovereignty. As he claimed this was clearly set out in the UN Charter. The question,
however, was one of how to determine the common interest in particular cases. In a
case such as Kosovo, did sovereignty as responsibility require intervention? And if so
who was entitled to take this decision?
Answering his own questions, Annan introduce the three criterionset out at Dichley.
“First, a principle of intervention should be “fairly and consistently applied”. Second, it
should embrace a “more broadly defined more widely conceived definition of national
interests”58. In other words. As Deng had argued, decision makers should take decisions
on the common good, not on the basis of national interests. “Third, the proper authority
was the Security Council, but the Council should accept its responsibilities and make a
commitment to respond to humanitarian emergencies. Repeating his warning to those
who would stand in the way of genuine collective humanitarian action, Annan told
the Assembly that, if the collective conscience of humanity...cannot find in the UN its
greatest tribune, there is a grave danger it will look elsewhere for peace and for justice”59.
The Secretary General had helped to refocus all system of thinking in “new
doctrine” which slowly came into real. The question was not whether sovereigns had
55
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responsibilities but what those responsibilities were. How they were best realized and
what role international society should play. That much had been set out clearly by
Deng and Annan and had been accepted by a growing number of governments and
NGO`s. “Answering Annan`s challenge, the baton was picked up by the Canadian
government, which in 2000 announced the creation of the International Commission
for Intervention and State Sovereignty(ICISS)”60.
The whole conception of the R2P laid on the idea that sovereignty and human rights
are the same coin on two sides. There are not opposing to each other. The do not have
the opposed principles locked in interminable struggle as sometimes ones portrayed it.
“If this is a case, then the question of the rights and responsibilities of states in cases of
genocide and mass atrocities is a question not of the relative weight of sovereignty and
human rights but of which account of sovereignty holds sway”61.
Historically, sovereignty almost always entailed responsibilities in one form or
another. What changes is not the connection between sovereignty and responsibility,
but the scope of the relevant responsibilities, the identity of those to whom sovereigns
are responsible (the Pope, the people and so on) and the practical effect of that
relationship62.
It is these issues which brisk the contemporary contest between “sovereignty as
responsibility” and “traditional sovereignty”. Both admit that sovereigns have responsibilities – to the international society and to their people. Mostly they disagree on
the accurate nature of the responsibility to the people( sovereignty as responsibility is
focused on fundamental human rights; traditional sovereignty is aimed on self-determination) and on the role of international society (“traditional sovereignty views it as
a horizontal relationship between equals with no external oversight of sovereign behavior; sovereignty as responsibility holds that international society should collectively
oversee the domestic behavior of sovereigns in some circumstances”63).
Sovereignty responsibility and traditional sovereignty have more in common than
appears at first. “This common ground provided the opportunity to build a consensus
around the R2P”64.
It is important that recognition of this concept had its basics in two distinct
settings, “which creates something of a tension between those who believe that the R2P
is primarily about prevention and protection and those who think that its focus ought to
be on questions concerning military intervention”65. Simply saying first idea was given
by Deng and Cohen in the 1990s with their concept of sovereignty as responsibility, they
focused o highlighting the responsibilities that sovereigns should towards their own
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population and to develop ways to encourage states to live up of their responsibilities.
Second concept appeared in the debate about humanitarian intervention in Kosovo. “It
was this setting that provided the immediate catalyst for the creation of the ICISS, ideas
about sovereignty yielding to external intervention during major humanitarian crises,
and the notion that decisions about when to use force should be framed by criteria”66.
The Birth of “the responsibility to protect”
“Kofi Annan`s heartfelt challenge to the millennium general Assembly in April
2000, quoted at the head of the chapter, was the stimulus for what proved to be, at last,
the long-awaited conceptual breakthrough”67.
The government of Canada, on the initiative of Foreign Minister Lloyd Axworthy,
appointed an international commission tasked “to wrestle with the whole range of
questions – legal, moral, operational and political – rolled up in this debate, those
question were put “to consult with the widest possible range of opinion around the
world, and to bring back a report that would help the secretary-general and everyone
else find some new common ground”68. ICISS was founded in September 2000 and
just over a year later, in December 2001, published its 90 pages report, moreover 400page supplementary volume of research essays, bibliography, and huge amount of
background papers, all those under one title The Responsibility to Protect. The tempo
throughout was extremely fast. The commission met five times in short time, and
hosted eleven regional roundtables including national consultations in five continents:
in Beijing, New Delhi, Maputo, Santiago in the South, Brussels, Geneva, Ottawa,
London, Paris, St, Petersburg and DC in the North. Definetely it is an not intellectual,
academic exercise but rather a political pull “to catalyze a debate, drawing on reams
( and centuries) of existing erudite thought and writing on the subject, supplemented
by some current research and analysis”69.
Writing the report authors wanted to put an attention on core messages straightforward and simple. The more detailed analysis and argument were put in the rest of
the text and in the supporting volume to satisfy those who were hungry to understand
all matter. In this spirit, “the Core Principles” were extracted in short synopsis, which
remains probably the most useful quick introduction to the ideas which authors wanted
to present70.

66 Ibidem, p.34
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The ICISS report put four main contributions to the international policy debate
which seem likely to have an enduring impact. The first and probably the most useful
politically, were inventing a new way of talking about “humanitarian intervention”.
Authors sought to turn the debate about “right to intervene” and tried to recharacterize
it not as an argument about the “right” of states to do anything but rather their
“responsibility” to protect people at grave risk. The relevant perspective was not that of
prospective interveners but of those needing support. If any “right” was involved, it was
of the victims of mass atrocity crimes to be protected. “The searchlight was swung back
where it should always be: on the need to protect communities from mass killing and
ethnic cleansing, women form systematic rape, and children from starvation”71.
Another reason for wanting to sideline the humanitarian intervention terminology
was that it had become irretrievably linked to the use of military force,” and only
military force, as the way to respond to actual or impending mass atrocities”72.
Above all commission start to using “responsibility to protect” rather than “right
to intervene” language to show opponents to find new ground in which they would be
more constructively engage. The authors wanted introduced some new ideas, or old one
newly expressed, to actually change the behavior ok key policy actors.
The second huge conceptual input of the ICISS commissioners was to insist
upon a new way of talking about sovereignty itself: building mostly on Francis Deng
formula, the essence should now be seen not as “control” in the centuries-old Westphalia
law tradition, but again, as “responsibility”. “The starting point is that any state has the
primary responsibility to protect the indviduals within it”73. But it’s not the last point:
“where the state is unable or unwilling to meet its own responsibility, through incapacity
or ill will, a secondary responsibility to protect falls on the wider international community
to step in, by whatever means is appropriate to the particular situation”.74 Most of the
R2P discussion has focuses on the second of these two elements, external engagement.
But the first – the emphasis on the state’s responsibility to protect its own people is
equally important
The third contribution of the commission was to explain very clearly what the
responsibility should mean in real life, both for the sovereign actors itself in facing
its primary responsibility to its own people. The authors tried very hard to make it
clear beyond an argument that “r2p” was about much more than military intervention.
“It extended to a whole continuum of obligations: the responsibility to prevent mass
atrocity situations arising; the responsibility to react to them when they did, with
a whole gradated menu of responses from the persuasive to the coercive; and the
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72
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74

Op. cit., G. Evans, p. 40.
Ibidem, p. 40.
Ibidem, p. 40.
Ibidem, p. 40.
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responsibility to rebuild after any intrusive intervention”75. Commission agreed the
from those responsibilities the most important to pursue is responsibility to prevent.
The fourth and remaining contribution of the authors was to address the question
of when the most extreme form of coercive reaction, military action, would in fact be
appropriate. “We sought to identify a set of guidelines – rather more focused than those
spelled out by Blair in 1999- that could be adopted by the Security Council and would
prove of real utility do decision makers”76. The first criterion was legality, here authors did
not try to find alternatives to the clear legal authority of the Security Council but rather
as making it work better, thus lessening the chance it being bypassed altogether. That
was followed by five criteria of legitimacy, designed as a set of benchmarks that, while
they might not guarantee consensus in any particular case, would make its achievement
much more likely. “These were in short, the seriousness of the harm being threatened
(which would need to involve large-scale loss of life or ethnic cleansing to prima facie
justify something as extreme military action), the motivation or primary purpose of the
proposed military action, whether there were reasonably available peaceful alternatives,
the proportionality of the response, and the balance of consequences- whether more
good than harm would be done by the intervention”77.

Streszczenie
Odpowiedzialność do ochrony jako nowa doktryna pokoju
R2P (Responsibility to Protect) już od niespełna 10 lat zmienia ład w polityce
międzynarodowej, a przynajmniej ma takie aspiracje. Doktryna, czy jak niektórzy
wolą, norma, została po raz pierwszy „zaprezentowana” w 2001 r. jako alternatywa
dla interwencji humanitarnych. Jednak jest ona czymś więcej, gdyż zmienia cały porządek międzynarodowy znany od prawie 400 lat. To właśnie w XVII i XIX w. powstały dwie najważniejsze normy prawa międzynarodowego, tj. zasada suwerenności i nieinterwencji.
R2P proponuje zupełnie inne podejście do tych dwóch zasad, są one koniecznie
w dzisiejszym świecie, aby zapobiec zbrutalizowanym konfliktom czy wojnom domowym. Głównym celem R2P jest zapobieganie konfliktom oraz niedopuszczenie
do popełniania zbrodni przeciwko ludzkości. Artykuł przedstawia krótką historię,
główne założenia oraz przyszłość tej doktryny jakże wspieranej przez obecnego Sekretarza ONZ Ban Ki Moona.

75 Ibidem, p. 42.
76 Ibidem, p. 43.
77 Ibidem, p. 43.
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Małgorzata Łakota-Micker
Uniwersytet Wrocławski

Republika Czarnogóry na drodze do NATO
Republika Czarnogóry to państwo położone nad Morzem Adriatyckim, którego granice stykają się z Serbią, Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną oraz Albanią. Gdyby nie wydzielenie się Kosowa i proklamowanie przez nie 17 lutego 2008 r. niepodległości, o Czarnogórze można by mówić jako o najmłodszym tworze w regionie Bałkanów Zachodnich.
Wraz z początkiem lat 90., kiedy doszło do rozpadu byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, na mapie Europy pojawiło się nowe państwo - Federalna
Republika Jugosławii, tzw. Nowa Jugosławia1. W lutym 2003 r. nastąpiło przekształcenie Republiki w Serbię i Czarnogórę. Twór powołany „na próbę”, zastępujący federację,
a jednocześnie, jak pisze Marek Waldenberg, nie będący w pełni konfederacją, nazwany „unią”. Twór nie dążący do pogłębienia procesów integracyjnych, ani nie zabiegający o przychylność międzynarodowej wspólnoty. Twór, który niemiecka prasa określała
jako „oryginalne dzieło”, czy jeszcze ciekawiej, mianem „ekonomicznego Frankensteina”. Związek, który od samego początku wydawał się dość wątpliwy, gdyż jego części
składowe - Serbia i Czarnogóra współistniały i funkcjonowały obok siebie, pracując
każda na własny rachunek. Dwa banki centralne, dwa systemy monetarne, dwa systemy celne2, ale wspólny prezydent, parlament, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Kiedy podejmowano decyzję o zmianie umowy federacyjnej, w Podgoricy
kierowano się przede wszystkim chęcią odcięcia się od przeszłości. Czarnogóra starała
się uciec od oskarżeń, jakimi obciążano Serbię i jej przywódców, którzy dopuścili się
przewinień w trakcie krwawej wojny domowej. Pragnęła również uniknąć sankcji ekonomicznych, jakie nałożono na „winowajcę”.
Kiedy w 2003 r. Serbia i Czarnogóra zmieniały swój status, dokonano ustalenia,
że po upływie kolejnych trzech lat każda z republik związkowych uzyska możliwość
przeprowadzenia referendum w sprawie niepodległości.
1
2

Federalna Republika Jugosławii została utworzona w 1992 r.; Czarnogóra. Historia, Encyklopedia PWN.
M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki. Czarnogóra – komu
potrzebna jest niepodległość?, cz. II, rozdz. IX, Warszawa 2005, s. 466.
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21 maja 2006 r., w państwie miało miejsce referendum. 55,5 proc. obywateli3, państewka zajmującego powierzchnię 14 tys. km kw., zamieszkałego przez około 670 tys.
osób, opowiedziało się za niepodległością. Dwa tygodnie po referendum parlament
Czarnogóry uroczyście proklamował niepodległość. Ostateczny rozłam pomiędzy
Czarnogórą a Serbią nastąpił 3 czerwca 2006 r.4. Pierwszym prezydentem „demokratycznego, obywatelskiego i ekologicznego” państwa został Filip Vujanović5. Władze
państwa rozpoczęły starania o uzyskanie zaufania na arenie międzynarodowej. Zgodnie
z zawartą umową związkową sukcesorem dotychczas istniejącego państwa Serbii i Czarnogóry zostało państwo serbskie. Czarnogóra zobowiązała się od nowa rozpocząć wszelkie niezbędne procesy akcesyjne do międzynarodowych organizacji. W maju 2006 r. Republikę Czarnogóry uznały: Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Albania, Bośnia, Bułgaria6. 28 czerwca tego samego roku Czarnogóra, jako 192 państwo, została włączona do
Organizacji Narodów Zjednoczonych7. Niecały rok później, 11 maja 2007 r., Czarnogóra
dołączyła do grona czterdziestu sześciu państw członkowskich Rady Europy8.
Dzięki podejmowanym wysiłkom i aktywnie prowadzonej polityce zagranicznej dziś
Republika Czarnogóry postrzegana jest jako jeden z aktywniejszych i silniej zaangażowanych pretendentów do pełnoprawnego członkostwa w NATO i Unii Europejskiej.
Z perspektywy czasu można pokusić się dziś o stwierdzenie, że dla Republiki Czarnogóry, uwikłanej w szarą przeszłość, pozostającej pod kloszem i zależnej od Slobodana
Miloševića, uzyskanie niepodległości było punktem zwrotnym i jedynym słusznym rozwiązaniem, które zagwarantowało jej rozwój i dało możliwość zaistnienia w Europie.
Na uwagę zasługuje fakt, że jeszcze przed wyodrębnieniem się Czarnogóry, w czerwcu 2005 r., przyjęto Deklarację dotyczącą integracji z Unią Europejską, w której jedna
z części poświęcona została kwestii bezpieczeństwa9. Projekt poparty wcześniej przez
wszystkie partie, przyjęty został przez Parlament (Skupsztinę) i znalazł swoje odzwierciedlenie w Deklaracji o Niepodległości Republiki Czarnogóry, datowanej na 3 lipca
2006 r. „Wyrażając chęć do wdrażania i promowania międzynarodowego pokoju i stabilności oraz potwierdzając gotowość do szanowania terytorialnej integracji i suwerenności wszystkich państw, opowiadając się za rozwiązaniem międzynarodowych sporów za pomocą środków pokojowych, promując stosunki przyjacielskie i współpracę
3

4
5
6
7
8
9

Według doniesień Centrum na Rzecz Wolnych Wyborów i Demokracji (CESID) i Centrum Monitoringu
(CEMI) wstępne dane wskazywały, że za oderwaniem Czarnogóry od Serbii było 56,3 proc. głosujących.
Wg wymogów Unii Europejskiej, aby referendum było ważne, musiała w nim oddać głos co najmniej połowa z 466 tys. uprawnionych. Warunek ten został spełniony już w pierwszych godzinach głosowania. Czarnogóra: za niepodległością 55,3proc., PAP, Wiadomości, Gazeta pl., http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,60085,3359418.html, (pobrano dn. 21.05.2006).
A. Nagrodkiewicz, Czarnogóra, Enterprise Europe Network, http://www.een.org.pl/index.php/handel-zagraniczny/articles/czarnogora.html, (pobrano dn. 28.12.2009)
Filip Vujanović, President of the Republic of Montenegro, www.president.me, (pobrano dn. 22.08.2010).
Historia Czarnogóry, Antibaris Travel, http://www.antibaris-travel.com/ (pobrano dn. 22.08.2010).
Member States, Montenegro, United Nations, www.un.org, (pobrano dn. 16.08.2010)
Czarnogóra w Radzie Europy, Council of Europe, http://www.coe.int/ (pobrano dn. 22.08.2010).
Deklaracija o pridruživanju Evropskoj uniji, Službeni List Crne Gore, nr 36/3, 16.06.2005.
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ze wszystkimi państwami na równych zasadach”10 nowe, suwerenne państwo, z pełną
podmiotowością prawną rozpoczęło swoje funkcjonowanie na arenie międzynarodowej.
W punkcie drugim Deklaracji o niepodległości państwo zobowiązało się przyjąć na siebie
wszelkie prawa i obowiązki wynikające z przyszłego członkostwa w organizacjach międzynarodowych. Strategicznymi priorytetami określono szybką integrację z Unią Europejską i NATO oraz zaangażowanie w budowę stabilności i bezpieczeństwa w regionie11.
W listopadzie 2006 r. powołano do życia Ministerstwo Obrony Republiki Czarnogóry. Kwestia bezpieczeństwa dla niewielkiego państwa i jego społeczeństwa miała duże
znaczenie. Dawała poczucie stabilizacji i świadczyła o suwerenności państwowej.
Struktura wojskowa państwa wymagała reorganizacji. Niezbędnym stało się opracowanie nowych systemów planowania, budżetowania, należało zająć się reformą systemu obrony. Aby urzeczywistnić możliwość przystąpienia państwa do Programu Partnerstwo dla Pokoju, w szybkim czasie należało opracować i wdrożyć Narodową Strategię Bezpieczeństwa (oddana w czerwcu 2006 r.) i Strategię obrony (lipiec 2007 r.),
jak również Ustawę o Obronie i Ustawę o Wojsku, które byłyby zgodne z nową Ustawą zasadniczą. Bowiem kiedy w listopadzie 2006 r. Czarnogóra przystępowała do Programu Partnerstwa dla Pokoju, w użyciu była jeszcze stara Konstytucja, pochodząca
z 1992 r. Stworzona została na użytek Serbii i Czarnogóry, obowiązywała przez pierwszy rok samodzielnego funkcjonowania państwa, to jest od momentu ogłoszenia przez
Czarnogórę niepodległości. Niestety, w obliczu przemian, jakie miały wówczas miejsce,
stanowiła dokument przedawniony i wymagający licznych poprawek. Zgodnie z zapisem, przewidywała, że jakakolwiek zmiana może zostać podjęta wyłącznie za zgodą 2/3
głosów przedstawicieli Parlamentu, co w dużym stopniu utrudniało realizację założeń
nowego rządu. Przy blokadzie zmian przez opozycję cały proces wydawał się mało realny. Ostatecznie, po ponad rocznych pracach, Parlament Czarnogóry uchwalił konstytucję. Kwestią najbardziej problematyczną okazał się spór między ugrupowaniami
reprezentującymi interesy Serbów a partiami czarnogórskimi, które w referendum opowiadały się za pozostawieniem republiki w konfederacji z Serbią. Konstytucję Republiki Czarnogóry12 przyjęto 19 października 2007 r., większością dwóch trzecich głosów,

10 Deklaracija o nezavisnosti Crne Gore, Skupšina Republike Crne Gore, www.skupstina.cg.yu, (pobrano dn.
03.07.2006).
11 Skupština Republike Crne Gore usvojila je Deklaraciju o nezavisnosti Crne Gore, VOA News com, www.voanews.com, (pobrano dn. 2006.07.03).
12 Zgodnie z zapisem nowej Konstytucji Czarnogóra została określona jako państwo obywatelskie. W skład weszły następujące narody i mniejszości narodowe: Czarnogórcy, Serbowie, Bośniacy, Albańczycy, Muzułmanie,
Chorwaci i inni, przywiązani do demokratycznej i obywatelskiej Czarnogóry. Konstytucyjny zapis, mówiący,
że obywatele Czarnogóry, którzy na dzień 3 czerwca 2006 r., obok obywatelstwa czarnogórskiego posiadali
także obywatelstwo innego państwa, mają prawo do zachowania obywatelstwa czarnogórskiego uregulował
kwestię problematyczną. Ci obywatele republiki, którzy 3 czerwca 2006 r. uzyskali drugie obywatelstwo, uzyskali prawo do zachowania czarnogórskich paszportów do momentu, gdy nie zostanie podpisane porozumienie z krajem, którego stali się obywatelami. Jako język urzędowy uznano język czarnogórski. Alfabetem
urzędowym określono pismo łacińskie i cyrylicę. W celach urzędowych Konstytucja przyzwala również
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w liczącym 81 posłów jednoizbowym parlamencie13. Poparcia udzielili parlamentarzyści koalicji rządzącej Demokratycznej Partii Socjalistów (DPS) i Partii Socjaldemokratycznej (SDP) oraz posłowie opozycyjnych ugrupowań, tj. Ruchu na Rzecz Przemian
(PzP) oraz Partii Boszniackiej (BS) i Partii Liberalnej (LP), skupiających mniejszość
bośniacką. Porozumienie w kwestii przyjęcia konstytucji pomiędzy rządzącą większością a częścią opozycji zawarte zostało wraz z początkiem 2007 r. Przeciwnikami dla
uchwalenia nowej konstytucji były kluby, reprezentujące czarnogórskich Serbów Listy
Serbskiej (SL) i Demokratycznej Partii Serbskiej (DSS), jak również Socjalistycznej Partii Ludowej (SNP) i Partii Ludowej (NS). W głosowaniu nie wzięli udziału parlamentarzyści albańskiej mniejszości narodowej Demokratycznej Unii Albańczyków (DUA)
i Demokratycznego Związku Albańczyków (DSA)14.
Wprowadzając zmiany w ustawodawstwie państwowym, zajęto się również powołaniem nowych ciał doradczych. Sprawy z zakresu dowodzenia wojskiem i kwestie
odnoszące się do bezpieczeństwa państwa powierzono powołanej w tym celu Radzie
ds. Obrony i Bezpieczeństwa. Rozpoczęto przeprowadzanie aktualizacji starych dokumentów i tworzenie nowych. Jako niezbędne uzupełnienie uznano wprowadzone
w 2009 r. Ustawę o zmianie i uzupełnieniu Ustawy o Obronie i nową Ustawę o Wojsku15.
Jednym z podstawowych dokumentów odnoszącym się do kwestii obrony, obok Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2006 r., stał się Plan Obrony Czarnogóry, przedstawiony 29 grudnia 2008 r.16. Zawiera on szereg dokumentów informujących o poszczególnych krokach, jakich musi podjąć się państwo w celu wprowadzenia w życie niezbędnych zmian w systemie obrony.
W ramach wymiany informacji niejawnych z NATO, w lutym 2008 r. przyjęto
Ustawę o tajności dokumentów17.
Kwestię wysyłania żołnierzy i przedstawicieli Czarnogóry w ramach międzynarodowych misji pokojowych uregulowano za pośrednictwem Ustawy o udziale jednostek
wojskowych Czarnogóry w międzynarodowych siłach i uczestnictwie członków służby cywilnej, policji i zatrudnionych w instytucjach państwowych przedstawicieli w misjach pokojowych i innych działaniach poza granicami kraju18.

13
14
15
16
17
18

na używanie języków: serbskiego, bośniackiego, albańskiego i chorwackiego. Ustawa zasadnicza określa także
stosunki pomiędzy państwem a Cerkwią. Wspólnoty religijne w republice są według niej równoprawne i niezależne. Posiadają swobodę w realizacji swych praw.
Ustav Republike Crne Gore, Službeni list Republike Crne Gore, 25.10.2007 r.
E. Mączyńska, Czarnogóra, „Europa Środkowo-Wschodnia”, 2007, nr XVII, PAN, Warszawa
Ł. Kobeszko, Czarnogóra, Przyjęto nową konstytucję, Portal Spraw Zagranicznych, http://www.psz.pl/index.
php?option=com_content&task=view&id=6391, (pobrano dn. 19.08.2010 r.).
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, Zakon o Vojsci Crne Gore, Službeni List Crne Gore, nr
88/09, (pobrano dn. 31.12.2009).
Plan odbrane Crne Gore, Izvještaj o radu Ministarstva odbrane z 2008g., Vlada Crne Gore, luty 2009, s. 10.
Zakon o tajnosti podataka, „Službeni list Crne Gore”, nr 14, 29.02.2008.
Zakon o upotrebi jedinica vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite,
policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu,
„Sluzbeni list Crne Gore”, nr 61, 13.10.2008.
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Zajęto się tworzeniem nowych miejsc pracy. Kwestię odpowiedniego rozpisania
stanowisk powierzono specjalistom zajmującym się integracją Republiki Czarnogóry
z NATO i Unią Europejską. Pod koniec 2006 r. nowe etaty dla pracowników utworzono
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Kolejne powstały w Ministerstwie Obrony i Wojsku wraz z końcem
2008 r.
Dzięki wsparciu międzynarodowych partnerów w Czarnogórze przeprowadzono
szereg szkoleń i kursów, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników. Swą pomoc zaoferowały, m.in.: Norwegia, Stany Zjednoczone, Węgry, Słowenia, Turcja, Niemcy. Niezwykle pomocne okazały się ćwiczenia prowadzone przez
Norwegów i Amerykanów. Na uwagę zasługują m.in. norweskie Demence and Security Sector Reforms, czy amerykańskie International Military Education and Training
Program, Military Proffesional Resources Incoorporation19. Pozwoliły one partnerom
przede wszystkim lepiej zrozumieć zawiłe kwestie procesu definiowania pojęcia bezpieczeństwa i polityki obronności państwa, przemian administracyjnych, technologii
informacyjnej i systemu komunikacji, procesu planowania czy budżetowania20. Pozostałe strony zajęły się przeprowadzeniem szkoleń językowych. Główny nacisk położono
na kształcenie języków angielskiego i niemieckiego. Uzupełnieniem powyższego stały
się seminaria i ćwiczenia obejmujące zakres przygotowania wojska do operacji militarnych. Stany Zjednoczone zaangażowane w pomoc, same zobowiązały się sfinansować koszty szkoleń wojskowych dla oficerów piechoty i marynarki wojennej Czarnogóry. Dla przykładu, w 2009 r. w akademiach wojskowych poza granicami Czarnogóry uczestniczyło osiemnastu profesjonalnych przedstawicieli wojska czarnogórskiego
w randze oficerów, podoficerów i szeregowych. Rok później liczba kursantów uległa
zmniejszeniu do dziewięciu. Szkolenia w dalszym ciągu są kontynuowane. Równolegle
z nauką teorii prowadzone są ćwiczenia praktyczne. Żołnierze włączani są w różnego
rodzaju przedsięwzięcia prowadzone pod auspicjami NATO. Czarnogóra od momentu
gdy przyłączyła do Programu Partnerstwo dla Pokoju, wzięła udział w następujących
ćwiczeniach: Cooperative Marlin, Cooperative Mako, Cooperative Longbow, Cooperative Lancer, Combined Endeavor oraz Mediceur21.
Udział w tego typu ćwiczeniach, zarówno dla państwa biorącego w nim udział jako
uczestnik, jak i dla państwa na terytorium, którego odbywa się przedsięwzięcie, jest
dużym wyzwaniem a zarazem sposobem wymiany informacji, czy nabycia nowych doświadczeń.
Państwo, jako suwerenny uczestnik stosunków międzynarodowych, działa za pośrednictwem swoich organów wewnętrznych i zewnętrznych. Pierwsze z nich posiadają swoje siedziby na jego terytorium, drugie poza granicami kraju. Nawiązanie przez
państwa stosunków dyplomatycznych opiera się na wysłaniu przez jedno z nich swoich
19 M. Tahirović, Crna Gora na putu u NATO, Crna Gora, Podgorica 2010, s.71.
20 Izvještaj o radu Ministarstva Obrane Crne Gore u 2008g., Vlada Crne Gore, luty 2009.
21 M. Tahirović, op.cit., s. 71.
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przedstawicieli na terytorium drugiego. W ten sposób powołane misje dyplomatyczne
mają na celu reprezentowanie własnego państwa w państwie przyjmującym, chronienie interesów samego państwa, jak i jego obywateli, prowadzenie rokowań z rządem
państwa przyjmującego, zaznajamianie się wszelkimi legalnymi sposobami z warunkami panującymi w państwie przyjmującym, czy popieranie przyjaznych stosunków między stronami, jak i rozwijanie współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowej22. Mając na uwadze współpracę wojskową i dążenie każdego z państw do pełnoprawnego
uczestnictwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, nie sposób pominąć i tej kwestii. Republika Czarnogóry, zgodnie z założeniem spisanym w Dokumencie Prezentacyjnym
o udziale w Programie Partnerstwo dla Pokoju, przedsięwzięła powołanie swojej misji
przy NATO 4 czerwca 2007 r. w Brukseli została ustanowiona misja dyplomatyczna Republiki Czarnogóry odpowiedzialna za sprawy polityczne i wojskowe. Ambasadorem
został mianowany Veselin Šuković, jednocześnie sprawujący funkcję szefa działu politycznego, odpowiedzialny przed Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Czarnogóry. Podlegają mu szefowie Działu Wojskowego i Obrony, odpowiedzialni za swą działalność w Ministerstwie Obrony Narodowej23.
Poza misją dyplomatyczną ustanowioną przy NATO (w Brukseli), w celu rozwoju lepszych stosunków dwustronnych z innymi państwami w kwestiach wojskowych
i obrony, stworzona została sieć regionalnych i globalnych przedstawicielstw państwa,
m.in. attachaty wojskowe w: Austrii, Słowenii, Niemczech, USA. W Podgoricy swoje
przedstawicielstwa powołały: Słowenia, Grecja, Macedonia i Stany Zjednoczone. Ponadto intensywna współpraca prowadzona jest z Albanią, Austrią, Bośnią i Hercegowiną, Bułgarią, Czechami, Danią, Grecją, Holandią, Chorwacją, Węgrami, Macedonią,
Norwegią, Niemcami, Rumunią, Serbią i Turcją24.
Dążąc do pełnoprawnego członkostwa w NATO, każde z państw musi zmierzyć się
z szeregiem reform i wypełnić warunki, jakie stawiane są mu przez Sojusz Północnoatlantycki. W celu ułatwienia państwom, ubiegającym się o członkostwo w organizacji
złożonych procesów, stworzono programy Partnerstwo dla Pokoju i Plan Działań na
Rzecz Członkostwa. Obydwa mają na celu doprowadzenie państw do wymaganego poziomu interoperacyjności z siłami zbrojnymi NATO. Współpraca Czarnogóry z Sojuszem realizowana jest według określonego schematu. Poczynając od Programu Partnerstwo dla Pokoju, państwo włączane jest do różnego rodzaju współpracy. Przedstawiane
są mu różnego rodzaju mechanizmy, instrumenty, programy i plany. Czarnogóra w ciągu ostatnich kilku lat uczestniczyła w realizacji następujących mechanizmów: Indywidualnym Programie Partnerstwa (IPP) Procesie Planowania i Oceny (PARP) Indywidualnym Programie (IPAP) czy Zintensyfikowanym Dialogu. Poprzez realizację zadań

22 J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2001.
23 Crna Gora i PZM, Crna Gora i NATO, Vlada Crne Gore, http://www.nato-montenegro.co.me/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=103 (pobrano dn. 22.08.2010).
24 Misije, Crna Gora i NATO, Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore, www.mip.gov.me (pobrano dn.
22.08.2010).

108

STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

wynikających z powyższych programów, dziś tworzone są dla niej możliwości dalszej
współpracy w ramach Planu Działań na Rzecz Członkostwa (MAP). Pomimo, że udział
w Planie Działań na Rzecz Członkostwa nie daje żadnemu z aspirujących państw gwarancji późniejszego członkostwa, określa się go, jako przysłowiowy „przedsionek organizacji”.
Partnerstwo dla Pokoju
Członkostwo w Partnerstwie dla Pokoju niesie za sobą wiele korzyści natury politycznej, ekonomicznej czy w kwestii bezpieczeństwa. Każde z państw, wyrażając wolę
przystąpienia do Programu, równocześnie zapraszane jest do podpisania Dokumentu
Ramowego. Dokument ów przedstawia założenia samego Programu, ale i prezentuje
podstawowe zasady, na których ono się opiera. Poprzez podpisanie Dokumentu Ramowego państwa potwierdzają swoje polityczne zobowiązanie do ochrony demokratycznych społeczeństw oraz utrzymania zasad prawa międzynarodowego. Deklarują,
że będą wypełniały w dobrej wierze zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych i zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Opowiadają się do powstrzymania od groźby użycia siły przeciw integralności terytorialnej lub niezależności politycznej jakiegokolwiek innego państwa, respektowania istniejących granic, jak
i rozwiązywania sporów na drodze pokojowej. Ponadto, państwa potwierdzają swoje
przywiązanie do zasad wyrażonych w Akcie Końcowym KBWE oraz późniejszych dokumentach KBWE/OBWE. Zobowiązują się wypełniać własne przyrzeczenia i zobowiązania w dziedzinie rozbrojenia i kontroli zbrojeń25.
29 listopada 2006 r. w trakcie Spotkania na Szczycie, jakie miało miejsce w Rydze,
do Programu Partnerstwo dla Pokoju zaproszono trzy państwa Bałkanów Zachodnich:
Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę oraz Serbię26. Przyjmując zaproszenie, prezydent
Czarnogóry Filip Vujanović 14 grudnia 2006 r. podpisał w Brukseli Dokument Ramowy Partnerstwa dla Pokoju. Tym samym przejął on odpowiedzialność za szereg praw
i obowiązków podyktowanych przez Dokument Ramowy, jak i Podstawowy Dokument
Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego (EAPC)27.
Dokument Ramowy obejmuje konkretne przedsięwzięcia, odnoszące się przede
wszystkim do promowania przejrzystości w narodowym planowaniu obrony i procedur
budżetowych, zapewnienia demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi, utrzymanie
zdolności i gotowości do uczestniczenia w operacjach realizowanych w ramach mandatu ONZ, tworzenie warunków do współpracy wojskowej z NATO, wspólne planowanie,
szkolenia, ćwiczenia w celu zwiększenia zdolności uczestników Partnerstwa dla Pokoju
do realizacji zadań pokojowych, poszukiwania, ratownictwa, operacji humanitarnych,

25 Partnerstwo dla Pokoju, Vademecum NATO, Bruksela 2001, ss. 76-77.
26 Crna Gora i PZM, Crna Gora i NATO, Vlada Crne Gore, http://www.nato-montenegro.co.me/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=103 (pobrano dn. 22.08.2010).
27 Tamże.

109

STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

czy kształtowania w dłuższym okresie sił zbrojnych, zdolnych do współpracy z siłami
państw członkowskich NATO.
Następnym krokiem po podpisaniu Dokumentu Ramowego jest złożenie przez
każde z państw Dokumentu Prezentacyjnego. Poprzez sygnaturę, państwo zobowiązuje
się do podjęcia kroków, które zrealizuje w trakcie Programu i określa aktywa wojskowe
oraz pozawojskowe, jakie zamierza udostępnić na potrzeby Partnerstwa.
Opracowanie przez Czarnogórę Dokumentu Prezentacyjnego wymagało ze strony państwa bardzo dużego zaangażowania. Tym bardziej, że z chwilą, kiedy opracowanie było przygotowywane, państwo dopiero tworzyło swoje instytucje. Dokument Prezentacyjny przygotowywany był przez sztab osób pochodzących z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Ministerstwa Obrony. Efekt końcowy prac przedstawiono 25 kwietnia
2007 r.
28 grudnia 2006 r. Rząd Czarnogóry powołał do życia pozarządową Komisję, której zadaniem stało się nadzorowanie i śledzenie czynionych przez państwo postępów,
w ramach Programu Partnerstwo dla Pokoju. 24 stycznia 2007 r., zapadła kolejna decyzja Rządu, na mocy której ustanowiono Radę ds. Partnerstwa dla Pokoju. Na jej czele stanął premier Milo Đukanović, były Minister Sprawiedliwości. Pod koniec 2007 r.,
opracowano Strategię komunikowania. Została stworzona w celu sprawniejszej wymiany informacji na temat akcesji Republiki Czarnogóry do NATO. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych i Ministerstwo Obrony utworzyły w państwie punkty informacyjne. Powszechnie dostępne służą obywatelom informacjami na temat samego Sojuszu Północnoatlantyckiego i stopnia postępu państwa w kwestii jego zbliżenia z NATO.
Określając swoje obszary działania Czarnogóra jako kluczowe uznała przede
wszystkim:
 podjęcie politycznego dialogu i współpracy z sojusznikami i państwami partnerskimi NATO,
 budowę instytucji państwowych i reformę sił zbrojnych,
 przyjęcie odpowiedniej polityki i strategii na rzecz bezpieczeństwa narodowego,
 zaprowadzenie demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi,
 objęcie edukacją i zadbanie o odpowiednie wyposażenie personelu cywilnego
i wojskowego,
 przyczynienie się do polepszenia znajomości języków obcych, głównie wśród personelu wojskowego,
 zmniejszenie nadwyżki broni i amunicji,
 zaangażowanie w dowodzenie sytuacjami kryzysowymi,
 dostosowanie wydatków na potrzeby sektora wojskowego do tych, jakie oczekiwało NATO28.

28 M. Tahirović, Crna Gora i Partnerstvo za mir, „Međunarodne studije”, nr 2, Zagrzeb 2008, ss. 53-70.
Warto nadmienić, że w 2007 r. wydatki Czarnogóry na rzecz NATO kształtowały się na poziomie 2,04 proc.
PKB. Tymczasem Sojusz chciałby, aby nie przekraczały one 2 proc.
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Aby pomiędzy Sojuszem a Czarnogórą można było prowadzić dialog i dokonywać
swobodnej wymiany informacji, niezbędne było podpisanie tzw. Porozumienia o bezpieczeństwie informacji. Minister obrony Božo Vučinić i zastępca Sekretarza Generalnego NATO Alesandro Minuto-Rico 25 kwietnia 2007 r. zagwarantowali obydwu stronom łatwy dostęp do bazy danych29. Zgodnie z porozumieniem strona czarnogórska
zobowiązała się przeszkolić osoby, które posiadały, bądź mogły posiadać kontakt z tajnymi danymi. Dnia 18 kwietnia 2008 r. utworzono Centralny Rejestr ds. przyjmowania i ochrony tajnych dokumentów. Za informacje powierzone NATO odpowiedzialność przejęła kancelaria NOS – NATO Office Security30. Kiedy z początkiem listopada
2008 r. Czarnogórę odwiedziła grupa ekspertów z Komórki NOS, państwo otrzymało
pozytywną ocenę i zostało uznane za godnego zaufania partnera.
Kolejnym istotnym gestem w ramach Programu Partnerstwo dla Pokoju, stało
się podpisanie 12 grudnia 2008 r. Porozumienia o statusie sił SOFA31. Porozumienie
to dyktuje warunki pobytu wojsk państw członkowskich NATO na terytoriach innych
państw. Dzięki niemu, w przypadku gdyby zaistniała sytuacja kryzysowa, bądź trzeba było przeprowadzić szkolenia, sygnatariusze służyliby sobie pomocą. Dodatkowymi,
uzupełniającymi porozumieniami, pogłębiającymi stopień współpracy, uznano Porozumienie dopuszczające możliwość przejścia przez terytorium Czarnogóry sił NATO
w celu wsparcia operacji pokojowych i Porozumienie umożliwiające wkroczenie przedstawicieli EUROFOR. W imieniu Czarnogóry 7 maja 2007 r. Porozumienie podpisał
Minister Spraw Zagranicznych Milan Roćen. Stronę europejską reprezentował komendant EUROFOR, kontradmirał Hans Johen Vittauer32.
W celu zagwarantowania i poparcia możliwości brania przez państwo członkowskie udziału w szkoleniach i operacjach, prowadzonych pod auspicjami NATO na terytorium Czarnogóry, Rząd państwa przyjął 29 czerwca 2009 r. Memorandum o porozumieniu z NATO, które oficjalnie zostało podpisane 13 października 2009 r.33.
Indywidualny Program Partnerstwa (IPP)
W oparciu o oświadczenia złożone w Dokumencie Prezentacyjnym i dodatkowe
propozycje, zgłoszone przez Sojusz i Czarnogórę, rozpoczęto prace nad przygotowaniem i wprowadzeniem w życie Indywidualnego Programu Partnerstwa (IPP). Program Partnerstwa obejmuje okres dwóch lat. Działania o jakich mowa, dobierane są dla
każdego państwa osobno, na podstawie jego indywidualnych wymogów i priorytetów
z listy zawartej w Programie Prac Partnerstwa (Partnership Work Programme PWP).
29 Porozumienie, mimo że podpisane w kwietniu 2007 r., weszło w życie w listopadzie 2008 r., T. Mijović, Na
raspolaganju tajni podaci NATO, „Mjesečnik o evroatlantskim integracijama, obrani i vojsci”, nr 9, listopad
2008, s. 9-10.
30 M.Tahirović, op.cit., s. 61.
31 Ministarstvo Inostranih Poslova Crne Gore, nr 8/3-392/3, 17.12.2008.
32 M.Tahirović, op.cit., s. 62.
33 Razvoj odnosa Crne Gore i NATO, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, www.mip.gov.me (pobrano dn.
22.08.2010).

111

STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

Niezwykle istotna jest tu możliwość samodzielnego decydowania przez państwo o formie współpracy i potrzebach. Program prac zawierający szeroki opis różnorodnych
możliwych obszarów współpracy i listę działań poddawany jest ocenie każdego roku.
Działania podejmowane w ramach programu odnoszą się przede wszystkim do następujących obszarów: nauki, stosunków cywilno-wojskowych, zarządzania sytuacjami
kryzysowymi, systemu komunikacji i informacji, ochrony strefy powietrznej. Pierwszy
IPP dla Czarnogóry został przygotowany w październiku 2007 r. i przyjęty przez NATO
w styczniu 2008 r.34. Zakładał on, że państwo, w trakcie kolejnych miesięcy będzie
uczestniczyło w 69 działaniach35, z udziałem 132 przedstawicieli, pochodzących m.in.
z Ministerstwa Obrony (głównego koordynatora przy realizacji zaplanowanych działań), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów, Sądu
Najwyższego, Policji, Parlamentu. Jako priorytetowe określono wówczas dziewięć obszarów współpracy partnerskiej, wśród których za najważniejsze uznano: polepszenie
zdolności językowych, pomoc medyczną, edukację wojskową, szkolenia i wyposażenie
wojska. Po konsultacji z przedstawicielami NATO podjęto również decyzję, że państwo
zostanie gospodarzem spotkania Grupy doradczej Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego
(EAPC), jakie zaplanowano na maj 2008 r. Rozwiązanie miało stać się dla państwa nie
tylko szansą na zaprezentowanie własnego dorobku, ale i okazją do wymiany poglądów
na temat rezultatów, jakie przyniósł Summit w Bukareszcie36.
W styczniu 2009 r. została zakończona roczna analiza z przebiegu realizacji IPP
za rok 2008. Wykonanie postawionych zadań oceniono na poziomie 71 proc.37. Spotkanie podsumowujące negocjacje w kwestii kolejnego IPP na rok 2009 odbyło się w Brukseli 10 grudnia 2008 r. Wymieniono wówczas 48 działań, w których uczestniczyć miało
71 przedstawicieli pochodzących z różnych instytucji państwowych. Pod koniec 2009 r.
stworzono najnowszy plan, obejmujący lata 2010/2011. Tym razem skupiono się na 53
aktywnościach z udziałem 80 uczestków38.
Proces Planowania i Oceny (PARP)
W celu zapewnienia lepszej współpracy sił państw partnerskich z żołnierzami
NATO w ramach operacji pokojowych stworzono Proces Planowania i Oceny (PARP).
Dostarcza on państwom aspirującym do członkostwa przede wszystkim istotnych
wskazówek w kwestii interoperacyjności. Dzięki PARP możemy dziś mówić o owocnej
współpracy NATO i państw partnerskich w operacjach pokojowych na Bałkanach, czy
Afganistanie. Mechanizm PARP oparty jest na systemie planowania sił NATO. Podobnie jak w stosunku do innych państw, Czarnogórze został zaproponowany na zasadzie
34 G. Đurović, Montenegro in the Expectation of the Status of a NATO Membership Candidate, [w:] L. ČehulićVukadinović, Yearbook Šipan 2009, Politička kultura, Zagrzeb 2010, s. 59.
35 Po konsultacjach ze Sztabem NATO podjęto jednak decyzję, że liczba aktywności ulegnie pomniejszeniu, do
48, co również było adekwatne w stosunku do wielkości państwa i jego realnych możliwości.
36 Crna Gora i NATO, http://www.nato-montenegro.co.me/, (pobrano dn. 22.08.2010).
37 M.Tahirović, op.cit., s. 64.
38 Tamże, s. 64
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opcjonalnej. PARP służy również jako program pomocowy, gdy istnieje potrzeba powołania skutecznych, łatwych do utrzymania sił zbrojnych, jak i promowania szerszych
działań związanych z reformami systemu obronnego. Tzw. cele partnerskie (Partnership Goals PG), podejmowane w jego ramach, zostały wynegocjowane przez Czarnogórę w trakcie rozmów z najwyższymi przedstawicielami NATO. Zadaniem spoczywającym na nich jest terminowe dokonanie ich podsumowania i oszacowanie poczynionych przez państwo postępów39.
Republika Czarnogóry po raz pierwszy przedstawiła odpowiedź na Kwestionariusz
PARP we wrześniu 2007 r. Oficjalnie przekazano go do informacji publicznej 31 marca
2008 r. W jego ramach przyjęte zostały 32 partnerskie cele, których wdrożenie miało
objąć okres do dwóch lat. Wśród priorytetów znalazły się: nauka języków oraz przygotowanie i szkolenie funkcjonariuszy, tak, aby mogli brać udział w międzynarodowych
misjach pokojowych40.
W czerwcu 2008 r. Czarnogóra otrzymała kolejny, drugi Kwestionariusz PARP.
Odpowiedzi przekazano NATO 29 września tego samego roku. Oceniając szereg zadań
i sposób ich wykonania, grupa ekspertów NATO prowadziła bezpośrednie rozmowy
z władzami państwa. W tym celu przebywała z wizytą w Podgoricy, w dniach 26-29
stycznia 2009 r. Oceny na kwestionariusz za 2008 r. udzielono miesiąc później. Opierała się ona przede wszystkim na przeprowadzonej kwerendzie. Została przedstawiona
w Brukseli 16 lutego 2009 r.41.
Podczas wspólnego spotkania sygnatariuszy Paktu Północnoatlantyckiego, jakie
miało miejsce w Brukseli 1 marca 2010 r. Czarnogóra oficjalnie przyjęła drugi zestaw
celów partnerskich. W jego skład wchodzi 51 celów partnerskich, z czego 27 niedokończonych, które przeszły z pierwszego etapu i nowe, dodatkowe 24 cele42.
Indywidualny Program na Rzecz Partnerstwa
Indywidualny Program na Rzecz Partnerstwa IPAP został stworzony, z myślą
o jeszcze większym pogłębieniu współpracy pomiędzy państwami, w trakcie Szczytu
Sojuszu, jaki miał miejsce w Pradze w listopadzie 2002 r. Dwuletni plan ma na celu
połączenie wszystkich zróżnicowanych mechanizmów interakcji, zachodzących pomiędzy partnerami a Sojuszem. Szczególny nacisk kładzie się na działania wspierające przeprowadzanie reform wewnętrznych. IPAP konkretnie określa cele i priorytety
współpracy dla danego partnera i ma zagwarantować, że stosowane mechanizmy będą
odpowiadać bezpośrednio określonym priorytetom. NATO służy pomocą i poradami
39 Partnerstwo na rzecz Bezpieczeństwa, NATO, www.nato.int/docu/sec-partnership/sec-partner-pol.pdf+Proces+planowania+i+oceny%2Bczarnog%C3%B3ra%2BNATO&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a
(pobrano dn. 22.08.2010).
40 T. Mijović, NATO usvojio PARP procjenu za Crnu Goru, „Mjesečnik o evroatlantskim integracijama, odbrani
i vojsci – Partner”, nr 3, Podgorica, kwiecień 2008, s. 9-10.
41 G. Đurović, Montenegro in the Expectation of the Status of a NATO Membership Candidate, op.cit., s. 60.
42 Razvoj odnosa Crne Gore i NATO, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, www.mip.gov.me (pobrano dn.
22.08.2010).
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w zakresie reform. Częścią procesu realizacji IPAP może być intensywny dialog polityczny, dotyczący odpowiednich zagadnień. Tematyka IPAP obejmuje takie kategorie jak: zagadnienia polityczne i związane z bezpieczeństwem, obronność, bezpieczeństwo i zagadnienia wojskowe, informowanie opinii publicznej, badania naukowe, ochronę środowiska, planowanie cywilne, zagadnienia związane z administracją,
ochroną i zasobami43.
Zgodnie z ustaloną procedurą, aby przystąpić do IPAP, każde z państw musi najpierw wręczyć pismo informujące o celach ministra spraw zagranicznych Sekretarzowi Generalnemu NATO, w którym opowiada się za chęcią przyłączenia do Programu. Po rozpatrzeniu prośby przez Radę Północnoatlantycką, bądź Komitet Polityczny
NATO, w skład którego wchodzą ambasadorzy państw członkowskich NATO, zostaje
skierowane zaproszenie do udziału w mechanizmie. Wówczas też państwo zobowiązane jest przedstawić Dokument Prezentacyjny IPAP, składający się z czterech części. Przy
współpracy z ekspertami NATO opracowany zostaje projekt dokumentu, który następnie musi zostać potwierdzony przez obydwie strony44.
Wraz z ukończeniem przez Czarnogórę Indywidualnego Programu Partnerstwa
IPP oraz Procesu Planowania i Oceny PARP przed państwem pojawiła się nowa możliwość. Czarnogóra przystąpiła do kolejnego mechanizmu Programu Partnerstwa dla Pokoju, noszącego nazwę Indywidualnego Programu na Rzecz Partnerstwa IPAP. W trakcie spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich NATO, do jakiego doszło 7 grudnia 2007 r. w Brukseli, Czarnogóra razem z Bośnią i Hercegowiną
oraz Serbią, została poinformowane o możliwości przyłączenia do Programu. Zgodnie
z przyjętą procedurą, Republika 4 lutego 2008 r. otrzymała ze strony Sojuszu potwierdzenie o możliwości skorzystania z zaoferowanego jej wcześniej mechanizmu. Rada Polityczno-Wojskowa NATO przyjęła 11 marca 2008 r. Dokument Prezentacyjny dla Indywidualnego Programu na Rzecz Partnerstwa45. Tym samym rozpoczął się polityczny
dialog pomiędzy Czarnogórą i NATO. Nad Planem Czarnogóry pracowali przedstawiciele prawie wszystkich ministerstw Czarnogóry. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku innych programów, nad przebiegiem prac czuwa specjalnie powołana do tego
celu komisja. Eksperci z Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
do grudnia każdego roku, zobowiązani są do przedstawienia podsumowania prac prowadzonych w ramach IPAP. Pierwsze, pozytywnie ocenione przez Sojusz sprawozdanie przekazano 18 grudnia 2008 r., kiedy w Podgoricy gościła grupa ekspertów NATO.
Kolejne, Rząd zaprezentował w lipcu 2009 r. W trakcie spotkania Rady Partnerstwa
dla Pokoju 21 grudnia 2009 r. przyjęto końcowe sprawozdanie o realizacji IPAP za lata

43 Proces Planowania i Oceny, NATO, www.nato.int/docu/sec-partnership/sec-partner-pol.pdf+Proces+planowania+i+oceny%2Bczarnog%C3%B3ra%2BNATO&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a, (pobrano dn. 22.08.2010).
44 M. Tahirović, Crna Gora na putu u NATO, op.cit., s. 65.
45 IPAP, NATO-Montenegro, Vlada Crne Gore, http://www.nato-montenegro.co.me/index.php?option=com_
content&view=article&id=75&Itemid=108, (pobrano dn. 19.08.2010).
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2008/2009. Zamknęło ono realizację programu. Wykonanie zadań zostało ocenione
przez przedstawicieli NATO pozytywnie, plasując się na poziomie 83 proc.46.
W dniach od 1 do 3 marca 2010 r. w Podgoricy gościła kolejna delegacja ekspertów
NATO. Zadaniem specjalistów było dokonanie podsumowania i zamknięcia kolejnego etapu na drodze do uzyskania pełnoprawnego członkostwa w Sojuszu. Ostatecznie
IPAP został ukończony w marcu 2010 r., z wynikiem pozytywnym47.
Zintensyfikowany Dialog (ID)
Zintensyfikowany Dialog powstał, aby pomóc państwom aspirantom przy definiowaniu obszarów, w ramach których istnieje potrzeba opracowania i sformułowania
wspólnych wyznaczników dla osiągnięcia kompatybilności w kwestiach politycznych,
wojskowych, finansowych i sprawach bezpieczeństwa, wiążących się z przyszłym członkostwem w NATO. Kiedy w 1999 r. wdrożono Plan Działań na Rzecz Członkostwa
MAP, wszystkie państwa członkowskie, które do tego momentu uczestniczyły w Procesie Zintensyfikowanego Dialogu, automatycznie zostały do niego włączone48. Zintensyfikowany Dialog i IPAP to mechanizmy, które realizowane są przez państwa równocześnie i stanowią końcowy etap zmagań przed udziałem w Planie Działań na Rzecz
Członkostwa.
W trakcie Szczytu w Bukareszcie 3 kwietnia 2008 r. liderzy państw członkowskich
Sojuszu wręczyli przedstawicielom Czarnogóry zaproszenie do udziału w Zintensyfikowanym Dialogu. Państwo opracowało Projekt dokumentu, który poddano dyskusji
w trakcie posiedzenia NATO 12 czerwca 2008 r. Dokument objął m.in. sześć obszarów
tematycznych: poszerzenie NATO (mechanizmy, współpracę, przegląd poszczególnych
zadań Czarnogóry, itp.) kwestie polityczne (konstytucję, prawa mniejszości i człowieka, rządy prawa, współpraca z organizacjami pozarządowymi) politykę bezpieczeństwa
i współpracy Czarnogóry (proces integracji z Unią Europejską, stosunki bilateralne,
współpraca w regionie, współpraca z organizacjami międzynarodowymi), kwestie wojskowe i bezpieczeństwa, ekonomia (sytuacja ekonomiczna w państwie, reformy) kolejne kroki (plany Czarnogóry związane z członkostwem w Sojuszu).
Plenarne spotkanie przedstawicieli Czarnogóry z członkami Sojuszu odbyło się
24 czerwca 2008 r. w siedzibie NATO w Brukseli49. Kolejne spotkania, w trakcie których szczegółowo omawiano kwestie Zintensyfikowanego Dialogu, odnoszące się do
bezpieczeństwa i obrony oraz ekonomii, odbyły się kolejno 4 września i 1 października
2008 r.50. Do podsumowującego spotkania doszło 9 marca 2009 r. w trakcie obrad Rady
Północnoatlantyckiej NAC.

46
47
48
49
50

M. Tahirović, op.cit., s. 66.
V. Garčević, Iskoristiti zamah administracje, Vijesti, Crna Gora, 01.02.2010.
MAP, Vademecum NATO, op.cit., s. 136.
Razvoj odnosa Crne Gore i NATO, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, op.cit.
Intensivirani Dijalog ID, NATO-Montenegro, Vlada Crne Gore, http://www.nato-montenegro.co.me/index.
php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=109 (pobrano dn. 22.08.2010).
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4 grudnia 2009 r. Sojusz Północnoatlantycki przyznał Republice Czarnogóry Plan
Działań na Rzecz Członkostwa MAP. Plan Działań na Rzecz Członkostwa wspiera wysiłki państw, które deklarują wolę pełnej integracji z Sojuszem, choćby poprzez wskazanie czytelnych mechanizmów współpracy i wyrażenie swych oczekiwań w odniesieniu
do zachodzących w tych krajach przemian. Z MAP związany jest Roczny Narodowy
Program Integracji ANIP51. To dokument zawierający strategię integracji poszczególnych państw. Od 2009 r. jest on raz w roku przygotowywany przez Czarnogórę. Obejmuje pięć obszarów: kwestie polityczno-gospodarcze, wojskowe i obrony, bezpieczeństwo i kwestie prawne.
Kiedy w grudniu 2009 r. świętowano decyzję Sojuszu, odnośnie wdrożenia Republiki Czarnogóry do nowego etapu, w końcowym wystąpieniu Ministra Spraw Zagranicznych NATO, w punkcie siódmym, podkreślono, że „Czarnogóra osiągnęła oczekiwany poziom i pozytywnie przeprowadziła reformy w państwie. Tym samym przyczyniła się do bezpieczeństwa w regionie, co stanowi podstawę do zaproszenia jej do Planu
Działań na Rzecz Członkostwa. Poprzez wdrożenie do tego Programu Sojusz chce podkreślić, że popiera cały proces reform, jaki miał miejsce w państwie”52.
Decyzja Sojuszu świadczy o pozytywnej ocenie działań prowadzonych przez Rząd
państwa w okresie ostatnich kilku lat. Premier Czarnogóry Milo Đukanović uważa
ów moment za jeden z najważniejszych w całym procesie integracji euroatlantyckiej.
W wywiadzie dla prasy wielokrotnie podkreślał, że udało się go osiągnąć dzięki wzmożonym wysiłkom i zaangażowaniu sztabu osób. Zobowiązał się również, że nikt w państwie nie poprzestanie na tym etapie i prace związane z realizacją MAP dalej będą prowadzone53.
Czarnogóra stawia sobie cele i określa programy prac na każdy rok. W pierwszej
połowie 2010 r. ukończyła wstępne przygotowania do Rocznego Narodowego Programu Integracji ANIP, a zgodnie z procedurą NATO od 1 września 2010 r. rozpoczyna
pierwszy cykl Programu. Podobnie jak w przypadku innych programów, za całe przedsięwzięcie odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych współpracujące
z Ministerstwem Obrony i innymi resortami państwowymi.
Każdy Roczny Narodowy Program Integracji poświęcony jest postępowi jednemu
z wyżej wymienionych cykli. To, ile cykli będzie potrzebowała przejść Czarnogóra, zależeć będzie od stopnia przeprowadzonych reform w sektorach bezpieczeństwa i obrony. Dla przykładu, Chorwacja po siedmiu z nich, w trakcie spotkania na szczycie w Bukareszcie w 2008 r., została zaproszona do rozmów na temat członkostwa. Rok później
stała się pełnoprawnym członkiem Sojuszu.
51 The Membership Action Plan, NATO Handbook, www.NATO.int/docu/handbook/2001/hb030103.htm (pobrano dn. 22.08.2010).
52 Final Statement Meeting of the North Atlantic Council at the level of Foreign Ministers held at NATO Headquarters, Brussel, 04.12.2009, Press Relase (2009), http://www.nato.int/cps/en/natolive/news 59699.htm?mode=pressrelease (pobrano dn. 22.08.2010).
53 Predsjednik Đukanović smatra dobijanje MAP velikim uspjehom Crne Gore, Nezavisni Dnevnik Vjesti, Podgorica, 05.12.2009.
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Streszczenie
W wyniku referendum przeprowadzonego 21 maja 2006 r. doszło do rozłamu między Serbią a Czarnogórą. W tym samym miesiącu Republikę Czarnogóry
uznały Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Albania, Bośnia, Bułgaria. 28 czerwca
2006 r. państwo zostało 192 członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rok
później (11 maja 2007 r.) dołączyło do Rady Europy. Dzięki podejmowanym wysiłkom i aktywnie prowadzonej polityce zagranicznej, dziś Republika Czarnogóry postrzegana jest jako jeden z aktywniejszych i silniej zaangażowanych pretendentów
do pełnoprawnego członkostwa w NATO. W ciągu ostatnich kilku lat uczestniczyła
w realizacji następujących mechanizmów: Indywidualnym Programie Partnerstwa
(IPP), Procesie Planowania i Oceny (PARP), Indywidualnym Programie (IPAP) czy
Zintensyfikowanym Dialogu. Poprzez realizację zadań wynikających z powyższych
programów tworzone są możliwości dalszej współpracy w ramach Planu Działań na
Rzecz Członkostwa (MAP) - w którym Czarnogóra uczestniczy od grudnia 2009 r.

Summary
Montenegro on its Road to NATO
Montenegro is one of the newest countries in South-Eastern Europe. In
contrast to the former republics of Yugoslavia that fought wars to reach sovereignty,
Montenegro achieved its independence democratically. After the independence on
3th May 2006 a new process of building Montenegrin society began. The country
undertaken a wide- ranging programme of structural and institutional reforms.
Good neighbourly relations and cooperation with international organizations and
other countries in the region of Western Balkans are given as a key of its success.
Montenegro realized the first contractual relation with NATO by signing the
Framework document of Partnership for Peace (PfP) in 2006. After development
of the Presentation Document and signing the Security Information Agreement,
Mission to NATO in Brussels was opened. Podgorica agreed its first Individual
Partnership Programme (IPP) with NATO in January 2008. Cooperation was
deepened in July 2008, when its first Individual Partnership Action Plan (IPAP) was
agreed. Montenegro completed its participation in the IPAP process in the summer
of 2010, beginning its first MAP cycle in the autumn of 2010 with the submission of
its first Annual National Programme (ANP).
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Jan Walczak
Dolnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Solidarność Polsko-Czechosłowacka (SPCz).
Współpraca opozycji antykomunistycznej z Polski
i Czechosłowacji w latach 1978-1990
17 marca 1990 r. na przełęczy Okraj w Karkonoszach odbyło się spotkanie Václava Havla i Lecha Wałęsy, niezwykle istotne wówczas w swym znaczeniu symbolicznym dla wielu osób z Polski i Czechosłowacji, zaangażowanych aktywnie w antykomunistyczną działalność opozycyjną po obu stronach granicy polsko-czechosłowackiej w latach 80. ubiegłego wieku. Liderzy, pochodzący z dwóch sąsiadujących krajów, dotarli na miejsce rządowymi śmigłowcami; V. Havel jako sprawujący od ponad
trzech miesięcy urząd prezydenta Czechosłowacji, L. Wałęsa natomiast jako legendarny
przywódca „Solidarności”. Śmigłowiec prezydenta V. Havla wylądował po czechosłowackiej stronie granicy, natomiast helikopter L. Wałęsy po stronie polskiej1, jednakże
statki powietrzne dotknęły ziemi w odległości ledwie pięćdziesięciu metrów od siebie.
Po rozmowie w cztery oczy we wnętrzu pobliskiego schroniska turystycznego działacze opozycji podpisali znamienne oświadczenie następującej treści: „Nasze dzisiejsze
spotkanie na wspólnej granicy nie jest dziełem przypadku. Chcemy w ten symboliczny sposób nawiązać do tradycji minionych lat, kiedy Polacy, Czesi i Słowacy - często
pozbawieni możliwości wzajemnych kontaktów - spotykali się właśnie w górach, aby
wymienić doświadczenia i informacje, ustalić zasady współpracy, a przede wszystkim,
aby wzajemnie się zbliżać. Robili to w warunkach konspiracyjnych, w obliczu nieustającego zagrożenia”2. Spotkanie na przełęczy Okraj było uwieńczeniem, ale nie końcem gestów przyjaźni polsko-czechosłowackiej, które dokonywały się przez dekadę lat
osiemdziesiątych pod szyldem Solidarności Polsko-Czechosłowackiej (SPCz), o której
1
2

Zob. J. Kurski, Wódz, Warszawa 1991, s. 20-22.
P. Blažek, G. Majewski, Granica przyjaźni, „Karta” 2005, nr 45, s. 137.
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zainicjowaniu (w 1978 r.) i kształcie w kolejnych latach w zarysie traktuje ten artykuł.
Z całą pewnością tekst nie wyczerpie tematyki współpracy polskich i czechosłowackich
opozycjonistów, a nakreśli jedynie ten ciekawy, nie do końca jeszcze omówiony epizod
funkcjonowania „Solidarności”, który jak dotąd najbardziej szczegółowo został zrelacjonowany w artykułach Grzegorza Majewskiego, historyka i politologa z Legnicy, zajmującego się tematyką polskiej i czechosłowackiej opozycji demokratycznej3, a także obszernie został omówiony w tekstach Czecha Petra Blažka, pracownika naukowego Instytutu Historii Najnowszej Akademii Nauk Republiki Czeskiej4. Jak dotąd w związku z zagadnieniem Solidarności Polsko-Czechosłowackiej w 2007 r. ukazał się ciekawy tom
pokonferencyjny, zatytułowany „XXV lat Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Szlak
do wolności”, wydany z okazji ćwierćwiecza zainaugurowania polsko-czechosłowackiej
inicjatywy współpracy; to publikacja pod red. Mirosława Zalewskiego5. Książka zawiera
zapis konferencyjnych wystąpień byłych opozycjonistów czeskich, słowackich, jak również polskich, którzy oceniają z perspektywy czasu i podsumowują działalność sprzed
ponad dwóch dekad. Warto zwrócić uwagę również na obszerny tom pt. „Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”, który ukazał się drukiem w roku
20096. Kwestię SPCz bada także wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej7.
Jak wynika ze wspomnień działaczy polskiego podziemia solidarnościowego,
do pierwszych spotkań dysydentów z Czechosłowacji i Polski doszło w 1978 r. w Karkonoszach. Inicjatorem nawiązania pierwszego kontaktu został Tomáš Petřivý - Słowak
mieszkający w Bratysławie. Już w 1977 r. odwiedził w Warszawie Jacka Kuronia, współorganizatora Komitetu Obrony Robotników i złożył mu propozycję współdziałania środowisk podziemia, planował spotkania przedstawicieli polskiego KOR oraz czechosłowackiej Karty 778 i zamierzony cel udało mu się osiągnąć. Jako dogodne miejsce do wymiany
opinii i materiałów konspiracyjnych strony wybrały szlak górski zwany Drogą Przyjaźni9.

3

4

5
6
7
8
9

G. Majewski, Karkonosze - miejsce spotkań i akcji opozycji polsko-czechosłowackiej (1978-1988), „Rocznik Jeleniogórski” 2004; G. Majewski, P. Blažek, op. cit; G. Majewski, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka 1981-1989,
„Dolny Śląsk”, nr 10/2002 i in.
P. Blažek, Setkání představitelů československé a polské opozice na státních hranicích 1978-1989, [w:] D. Hrodek
(red.), Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti. Pardubická konference (18-20 duben 2002),
Praga 2003, ss. 177-209; P. Blažek, Sejdeme se - zatím - v Polsku: Vratislavský festival 3.-5. listopadu 1989, [w:]
Z. Tarajło-Lipowska, J. Malicki (red.), Wrocław w Czechach - Czesi we Wrocławiu: Literatura - język - kultura,
Wrocław 2003, ss. 371-389; P. Blažek, Akcja „Červotoč” (Kołatek). Tajny współpracownik StB Stanislav Dvořák
jako kurier Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 1 (9), 2006, ss. 117-164.
M. Zalewski (red.), Szlak do wolności - XXV lat Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, Wrocław 2007.
Ł. Kamiński, P. Blažek, G. Majewski (red.), Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej,
Wrocław 2009, ss. 268.
W. Dybalska, O Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, „Gazeta Wyborcza”, 19 sierpnia 2005 r. Rozmowa z Łukaszem Kamińskim z wrocławskiego oddziału IPN.
G. Majewski, Nielegalne przerzuty przez granicę, [w:] M. Zalewski (red.), Szlak do wolności - XXV lat Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, 2007, s. 79.
(czes. Cesta česko-polského přátelství) szlak turystyczny o długości ok. 30 km, oznakowany kolorem czerwonym, prowadzący głównym grzbietem Karkonoszy - na przemian po polskiej i czeskiej (dawniej czechosłowackiej) stronie granicy.
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Był to malowniczy turystyczny teren krajobrazowy w Karkonoszach, otwarty zarówno
dla Polaków, jak i obywateli Czechosłowacji. O jego walorach, idealnych do tajnych przerzutów, przypomniała swego czasu Marta Kubišová - czechosłowacka działaczka opozycyjna. W 1978 r. odbyły się dwa spotkania na granicy10. Udział w pierwszym z nich, w lecie, wzięli: Václav Havel, Tomáš Petřivý, Jiří Bednář, Marta Kubišová, Jacek Kuroń, Adam
Michnik, Jan Lityński, Antoni Macierewicz. Drugie spotkanie zrealizowano jesienią.
Jego uczestnicy, oprócz dyskusji i planowania na najbliższe miesiące wspólnych działań,

Fot. 1. Fragment Drogi Przyjaźni. Widok ze stoku Śnieżki w kierunku wschodnim.
Fot. Autor. Rok 2010

przeprowadzili ze sobą wywiady, które następnie ukazały się w podziemnych wydawnictwach11.
Do trzeciego spotkania na Drodze Przyjaźni nie dopuściły służby bezpieczeństwa
obu krajów - SB (Służba Bezpieczeństwa) oraz StB (Státní bezpečnost) - które przez
cały okres formowania się SPCz usilnie kontrolowały działania opozycji polskiej i czechosłowackiej. O niezakonspirowanych wymianach nie było zatem mowy. Podczas
pierwszych i kolejnych spotkań Polacy, Czesi i Słowacy, aby się spotkać, wędrowali oficjalnymi szlakami, podobnie jak pozostali turyści. Opozycjoniści wspominają w relacjach z tamtych dni, iż w plecakach transportowali „bibułę” (wydawnictwa konspiracyjne), w wyznaczonym miejscu spotykali się w przyjaznej atmosferze, pełni entuzjazmu,
z mnóstwem pomysłów i głęboką nadzieją na zmiany polityczne w ich krajach. Kiedy
10 W. Dybalska, Spiskowcy z Gór Złotych, „Gazeta Wyborcza - Wrocław”, 8 lipca 2005 r.
11 Ibidem.
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rok po pierwszej wymianie informacji w Czechosłowacji doszło do aresztowania czeskich opozycjonistów związanych z Kartą 77 oraz VONS12 - Jaroslava Šabaty i Tomáša
Petřivýego - w październiku 1979 r., polscy dysydenci wykonali znaczących gest, solidaryzując się z aresztowanymi - zorganizowali protest głodowy w ich obronie w kościele św. Krzyża w Warszawie13. Była to pierwsza ważna akcja, świadcząca o zacieśnianiu
współpracy środowisk, która została zauważona i doceniona przez przyjaciół zza południowej granicy.
We wrześniu 1981 r., jak wspomina Aleksander Gleichgewicht, pierwszy z nieformalnych liderów Solidarności Polsko-Czechosłowackiej po stronie polskiej, podczas spotkania z Janem i Jaroslavem Šabatami oraz Václavem Malým i Anną Šabatową
w Pradze, padła po raz pierwszy nazwa Solidarność Polsko-Czechosłowacka i zrodziła
się koncepcja utworzenia organizacji z rozbudowanymi strukturami. Uzgodniono też
wówczas zasady współpracy i zasadnicze cele: wymianę niezależnych wydawnictw oraz
wszelkich druków dotyczących kwestii praw człowieka14. Podjęto decyzję, że Wrocław
będzie ośrodkiem utrzymującym kontakt z Czechami i Słowakami, zaś po stronie czechosłowackiej bazą SPCz miała być Praga, ponieważ zarówno stolica Dolnego Śląska,
jak i stolica Czechosłowacji miały prężnie funkcjonujące środowiska opozycyjne. Należy jednak podkreślić, że w tym czasie struktura polskiej opozycji była znacznie lepiej
rozwinięta aniżeli naszych sąsiadów, a mieszkańcy Czechosłowacji czerpali inspiracje
do działania w znacznej mierze od polskich kolegów. Miesiąc po ustaleniach w Pradze,
w październiku 1981 r., działacze podpisali na granicy umowę o współpracy i wymianie niezależnych wydawnictw. Wszyscy wywodzili się z niezależnych środowisk opozycyjnych - Karty 77 w Czechosłowacji, KSS KOR i „Solidarności” w Polsce15. Od tego
momentu częstotliwość kontaktów między opozycjonistami nabrała tempa, szczególnie
w sprzyjających okolicznościach zalegalizowania w Polsce ruchu „Solidarność”.
W grudniu 1981 r., gdy A. Gleichgewicht został internowany podczas stanu wojennego, kontaktami polsko-czechosłowackimi i tzw. „eksportem rewolucji”, w ramach
struktur podziemnej „Solidarności” 16, zajął się Mirosław Jasiński17. Cel wciąż był jasny,
priorytetem była przede wszystkim wymiana informacji o inicjatywach demokratycz-

12 Kartę 77 od grudnia 1976 r. do stycznia 1977 r. podpisały 242 osoby, ostatecznie blisko dwa tysiące. Dokument
miał charakter manifestu, brał w obronę ludzi pozbawionych przez komunistów pracy, głównie intelektualistów, zmuszonych do wykonywania poniżających dla nich zawodów. Autorzy tekstu Karty nazwali „ofiarami
apartheidu” tysiące mieszkańców Czechosłowacji, którym władze czechosłowackie odmówiły pracy w ich
zawodach. W dokumencie czytamy: „Setkom obywateli odmawia się wolności od strachu, gdyż zmuszeni są
żyć w ciągłym niebezpieczeństwie, że jeżeli wyrażą własne poglądy, utracą możliwość pracy”. Przez wiele lat
działacze Karty 77 wysyłali władzom listy, protesty i petycje, a w 1978 r. powołali VONS - Komitet Obrony
Niesprawiedliwie Prześladowanych. Jego zadaniem stało się dokumentowanie i upublicznianie bezprawnych
działań organów państwa.
13 P. Blažek, G. Majewski, op. cit, s. 119.
14 G. Majewski, Solidarność..., s. 156.
15 W. Dybalska, op. cit.
16 P. Blažek, G. Majewski, op. cit., s. 120.
17 Późniejszy wojewoda dolnośląski.
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nych w Polsce i Czechosłowacji, a także nagłaśnianie po obu stronach granicy stosowania przez komunistów represji wobec działaczy tych inicjatyw18. Sprawna i dobrze
zorganizowana wymiana materiałów trwała od 1980 do 1989 r. Przygotowywali ją konsekwentnie przede wszystkim wrocławscy działacze SPCz19. Po wprowadzeniu stanu
wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r. kontakty ze stroną czechosłowacką na krótko ustały, co było związane z zamknięciem granic. Spowodowało to przerwę w pracach SPCz do marca następnego roku20. Warto jednak podkreślić, że 7 stycznia 1982 r.
Karta 77 wydała odezwę oraz list przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, a 30 stycznia 1982 r. przyłączyła się do międzynarodowej akcji Dnia Solidarności
z Polską. Poza tym, wśród gestów ze strony czechosłowackiej należy przypomnieć późniejszy list gratulacyjny dla Lecha Wałęsy po otrzymaniu przez niego Nagrody Nobla
(datowany na 5 października 1983 r.) list w sprawie porwania ks. Jerzego Popiełuszki
(2 listopada 1984 r.) oraz list solidarności z aresztowanymi: Bogdanem Lisem, Adamem
Michnikiem oraz Władysławem Frasyniukiem21.
Mimo utrudnień komunikacyjnych w ciągu kolejnych miesięcy 1982 r. udało się
ustalić bezpieczny sposób przesyłania materiałów pocztą, przekazano stronie czechosłowackiej sprawną technologię druku - sitodruk oraz udoskonaloną, wydajną ramkę
na matryce białkowe. Przerzuty materiałów konspiracyjnych odbywały się na Drodze
Przyjaźni w Karkonoszach oraz przez bardziej bezpieczną Kotlinę Kłodzką, która nie
była wówczas kontrolowana ze szczególną starannością przez służby bezpieczeństwa.
Z czasem na Drodze Przyjaźni organizowano spotkania o mniejszym znaczeniu, a opozycjoniści szukali nowych miejsc do kontaktów, by wprowadzić w błąd organy władzy
państwowej, przyglądające się z uwagą ich działalności. Wymiany w górach organizowane były przynajmniej raz w miesiącu, oprócz zimy. „Bibułę” transportowano w prywatnych plecakach turystycznych. Zakupiono cztery jednakowe plecaki - dwa otrzymali Czesi, dwoma dysponowali Polacy. W ustalonych punktach kontaktowych wymieniano się torbami wraz z zawartością. Jak wspominają świadkowie tamtych zdarzeń:
najbystrzejsze oko nie było w stanie stwierdzić, że wracają wyposażeni w inne atrybuty turysty, niż kiedy wychodzili w góry22. Zasadą był zakaz wyruszania w Karkonosze
w pojedynkę, jednak nie zawsze ta reguła była przestrzegana.
Oprócz „turystycznych” wędrówek po górskich szlakach, kurierzy podróżowali regularnie do Pragi koleją. Mirosław Jasiński wspomina, że Leszek Kumanek opracował
sposób przewożenia znacznych ilości materiałów opozycyjnych podczas takiej wyprawy. Jego koncepcja była następujący: kurier wsiadał do pociągu relacji Moskwa-Praga,
następnie zajmował miejsce w przedziale, w którym podróżowali radzieccy oficerowie,

18 http://www.spczs.engo.pl/index_pl.php?dzial=historia (strona internetowa Fundacji Solidarności-PolskoCzesko-Słowackiej) (pobrano dn. 13.03.2010).
19 G. Majewski, Solidarność…, s. 158.
20 http://www.spczs.engo.pl/index_pl.php?dzial=historia (pobrano dn. 13.03.2010).
21 G. Majewski, Solidarność…, s. 159
22 G. Majewski, Nielegalne przerzuty przez granicę, [w:] M. Zalewski (red.), Szlak do wolności…, s. 81.
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po czym aranżował sytuację komunikacyjną odpowiednią do spożywania alkoholu. Jak
się okazywało, Rosjanie nigdy nie odmawiali, słysząc ofertę tego rodzaju „bratniej” integracji. Plecak wypełniony opozycyjnymi materiałami był ustawiony z innymi wojskowymi bagażami, ostatecznie żaden z lejtnantów Armii Czerwonej nie pozwoliłby na zrewidowanie bagażu w przedziale. M. Jasiński wspomina również sytuację podczas podróży
pociągiem z Pragi, gdy musiał chować ważny dokument w dość nietypowej części garderoby, a mianowicie w skarpetce. Podczas rewizji osobistej Jasiński zdjął oprócz niej
całą odzież; kontrolerzy puścili opozycjonistę wolno, zupełnie niezainteresowani skarpetką, pozostałą na jednej ze stóp. W ten sposób Jasiński dostarczył szczęśliwie ważną
przesyłkę do celu23.
Czesi i Słowacy nawiązywali kontakty z Polakami, m. in. dzięki podziemnemu
pisemku „Konspira”. Zamieszczane były w nim przedruki listów gończych za polskimi opozycjonistami i stąd wiadomo było, kto jest osobą godną zaufania i właściwą do
współpracy. Z kolei na podstawie informacji nadawanych przez rozgłośnię Radia Wolna Europa możliwe było ustalenie, którzy z poszukiwanych listami Polaków są na wolności i z którymi należałoby się skomunikować. Petr Pospíchal w ten sposób wybierał
ludzi do opozycyjnego działania. Tak rozpoczął współpracę ze Zbigniewem Janasem.
Z czasem obie strony ustaliły wspólny sposób kryptografii. Dzięki temu pisanie w listach o spotkaniu w pewnym miejscu miało oznaczać, że spotkanie ma się odbyć w innym punkcie, konkretnie wcześniej ustalonym24.
W latach 1983-1984 udało się zorganizować kolejne punkty przerzutu przez tzw.
„zieloną granicę”. Została opracowana sieć kurierów, przenoszących przez góry zakazaną literaturę oraz sprzęt drukarski. Do roku 1984 działalność SPCz była sprawnie koordynowana przez dwa centralne ośrodki w Pradze i we Wrocławiu. W 1985 r. powstały
dwa kolejne oddziały w Brnie i w Warszawie. Od 1986 r. rozpoczęły się prace translatorskie nad zakazaną w owym czasie współczesną literaturą czeską i słowacką oraz przygotowano ambitny plan, by utworzyć podziemną serię wydawniczą pod nazwą „Kolekcja
Czeskiej i Słowackiej Literatury Niezależnej”25. Podówczas realizowany był także projekt archiwum wydawnictw niezależnych.
Akcje w górach nie zawsze należały do udanych, choć z czasem stały się przedsięwzięciami rutynowymi. Niejednokrotnie ich finałem były aresztowania na 48 godzin, czy też wymierzanie „turystom” przez władze dotkliwych kar pieniężnych. Polska
opozycjonistka Anna Walenta, która przekraczała granicę transportując „bibułę” przez
góry na polecenie Zbigniewa Janasa, zwykle na tydzień przed taką wyprawą jeździła
zobaczyć umówione miejsce na górskim szlaku, choćby po to, by sprawdzić jak długo
pokonuje się odcinek od jednego posterunku Wojsk Ochrony Pogranicza do drugiego.

23 P. Blažek, G. Majewski, op. cit., s. 121 i s. 126.
24 Ibidem, s. 121.
25 http://www.spczs.cieszyn.pl/?p=p_13 (strona Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, oddział
w Cieszynie) (pobrano dn. 13.03.2010).
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Na jedno z zaplanowanych spotkań wyruszyła z synem26. Podczas rutynowej kontroli
żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza zrewidował plecak, w którym była „bibuła”. Synowi A. Walenty udało się zbiec, a kobieta zapewniała funkcjonariusza, że nie zna człowieka, który przed chwilą uciekł. A. Walenta została przetransportowana na posterunek WOP, była tam przetrzymana przez 48 godzin i przesłuchiwana. W jej mieszkaniu
w Warszawie SB dokonało rewizji, jednak zawczasu syn zdążył spalić całą czeską „bibułę”, która była tam przechowywana. Kobiecie wymierzono, znaczną jak na owe czasy,
karę finansową 50 tys. zł kolegium (cztery ówczesne, dobre pensje) za posiadanie nielegalnych wydawnictw i nakaz zapłaty całej kwoty w ciągu trzech dni. Opozycjonistka
pożyczyła pieniądze w kościele św. Marcina w Warszawie, jednak ostatecznie Z. Janas
zapłacił kwotę z pieniędzy organizacji27.
Jesienią 1986 r, po kilku wpadkach „przerzutowców” w Karkonoszach, przeprowadzono penetrację szlaków w innych górskich pasmach granicznych i wybrano nowe
miejsca na spotkania i akcje. Droga Przyjaźni przestała być bezpieczna. Wyznaczono
trasy w Sudetach Wschodnich28. Typowali je m.in. przewodnik górski Mieczysław „Dunin” Piotrowski oraz studenci geologii i geografii wrocławskiego uniwersytetu (wówczas im. Bolesława Bieruta), którzy wyposażeni w stosowne zaświadczenia z dziekanatu

Fot. 2. Płyta upamiętniająca spotkania polskich i czechosłowackich opozycjonistów w górach,
w kościele filialnym pw. św. św. Wincentego i Walentego w Bielicach.
Treść napisu wykuta została w wersji polskiej i czeskiej: „Dla upamiętnienia konspiracyjnych
spotkań działaczy demokratycznej opozycji, która w latach 1981-1989 łamała komunistyczne
bariery między narodami Polski i Czechosłowacji. Borówkowa Góra - Černy - Kaut - Bielice.
Solidarność. 13.10.1995”. Fot. Witold Komorowski
26 G. Majewski, Nielegalne przerzuty..., s. 80-81.
27 P. Blažek, G. Majewski, op. cit., s. 122.
28 Zob. M. Piotrowski-Ducin, Jacek Kuroń w górach, „Gazeta Wyborcza - Wrocław”, 18 czerwca 2005 r.
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oddali się „pracom badawczym” na rzecz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Właściwymi na spotkania i przerzuty okazały się szlaki na Borówkowej Górze, Kobylej Górze i pod Śnieżnikiem.
Każde z typowanych do kontaktów miejsc zostało nazwane żeńskim imieniem,
np.: Anita, Ewa, Monika, Anna. Do umówionych spotkań dysydentów dochodziło przy
słupkach granicznych, które były ponumerowane i stąd bez trudu można było zlokalizować ten właściwy29. Akcje w górach organizowano zwykle w soboty, w samo południe. I tak informacja telefoniczna, przekazana podczas „rozmowy kontrolowanej”
brzmiąca: „Anita przyjedzie do Pragi w tym miesiącu dwudziestego siódmego” nie budziła zaniepokojenia SB, a oznaczała, po prostej operacji odejmowania, że przerzut odbędzie się w sobotę, dwudziestego czwartego, o dwunastej30.
Zdarzało się również, że podczas akcji wymiany dochodziło do zabawnych nieporozumień. Jak wtedy, gdy kurierzy nie mogli się spotkać, pomimo że byli przekonani
o dotarciu do wyznaczonego wcześniej i umówionego miejsca. Okazało się, że po stronie polskiej i po stronie czechosłowackiej są dwa rożne szczyty o tej samej nazwie - Borówkowa Góra oraz Borůvkový vrch31.
Kwestie językowe nie pozostawały obojętne, tak w przypadku kartografii, jak i komunikacji na łamach druków. „Solidarność Walcząca” Kornela Morawieckiego była
mocno zainteresowana współpracą z opozycją czechosłowacką a jej członkowie postanowili, że rozpoczną druk wydawnictwa w języku czeskim. Czesi nadali komunikat
zwrotny po odebraniu jednego z kolejnych wydań numeru, iż „nasi wrocławscy przyjaciele rozpoczęli wydawanie pisma w języku, który wydaje się czeskim”. Błąd tkwił już
w samym tytule, gdyż na winiecie pisma znajdowało się słowo „Opinie”, w języku czeskim takie nie funkcjonuje. Nazwę pisma, po reprymendach ze strony czeskiej, zmieniono na „Nazory”32.
W 1987 r. zostało wydrukowane techniką offsetową czasopismo „To” - w wysokim
jak na warunki opozycyjne nakładzie ok. 2000 egz. Ma ono znaczenie wyjątkowe, ponieważ było pierwszą rozprowadzaną w Czechosłowacji „bibułą” drukowaną tą techniką. Bezpieka czechosłowacka „szalała” - jak wspomina Zbigniew Janas. Służby bezpieczeństwa nie zorientowały się jednak, że pismo zostało wydrukowane w Polsce,
a następnie przeniesione w plecakach przez Tatry. Czechosłowacką esbecję przeraził
niespotykany jak dotąd u tutejszej opozycji druk techniką offsetową, gdyż dotychczas
pisma tego typu były przepisywane na tzw. przebitkach, co nie powodowało zaniepokojenia służb specjalnych, ponieważ kopie były puszczane w obieg w niewielkich
ilościach33.

29 M. Piotrowski, Granica naszych marzeń. Kruszenie polsko-czeskiej żelaznej kurtyny, [w:] M. Zalewski (red),
Szlak do wolności…, s. 131.
30 P. Blažek, G. Majewski, op. cit., s. 123.
31 Ibidem, s. 126.
32 Ibidem, s. 124.
33 Ibidem, s. 123.
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Peter Pospíchal wspomina, że w tym czasie w grupie z Brna w przerzutach „bibuły” brało udział około dziesięciu, piętnastu osób. Przerzutów było od sześciu do ośmiu
rocznie. Z Polski do Pragi dotarł m.in. powielacz, a nawet aparat do nadawania audycji
na paśmie telewizyjnym - jednak nigdy nie został uruchomiony34.
W styczniu 1987 r. w Brnie został aresztowany członek Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych (VONS), sygnatariusz Karty 77 i działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej - wspomniany P. Pospíchal. Oskarżono go o rozpowszechnianie
polskich wydawnictw niezależnych i utrzymywanie kontaktów z działaczami podziemnej Solidarności oraz o współpracę z Polską („działanie na szkodę Republiki poza granicami kraju”). Groziło mu 12 lat więzienia za szpiegostwo. Aby ratować ważnego działacza, polscy opozycjoniści zebrali kilka tysięcy podpisów w obronie P. Pospíchala. Petycję wraz z długim załącznikiem Zbigniew Janas wraz z Januszem Onyszkiewiczem
zanieśli do ambasady Czechosłowacji w Warszawie i, jak wspominają, odeszli - ku ich
wielkiemu zdziwieniu - zupełnie bezkarnie, bez konsekwencji35.
Znacząca demonstracja w obronie Pospíchala odbyła się w Wielki Tydzień, 16 kwietnia 1987 r., w centrum Wrocławia i była ważnym momentem oficjalnego ujawnienia organizacji Solidarność Polsko-Czechosłowacka. Manifestacja zgromadziła ponad tysiąc
wrocławian, a w wielu punktach miasta rozrzucane były ulotki z napisem „SOS dla Pospíchala”. Milicja zatrzymała wszystkich organizatorów protestu, którzy po 48 godzinach aresztu zostali zwolnieni i skazani przez kolegium do spraw wykroczeń na grzywny w wysokości od 25 do 50 tys. zł36. Służba Bezpieczeństwa wydawała się być tego dnia
zirytowana zuchwałością protestantów, jednak ostatecznie nie zastosowała poważniejszych konsekwencji. Akcja SPCz poskutkowała, a przynajmniej nie pozostała bez odzewu. Pospíchal wyszedł na wolność 18 maja 1987 r.
W Podkowie Leśnej odprawiona została wówczas msza święta w jego intencji, po
której zapoczątkowano cykl wykładów o czechosłowackim ruchu niezależnym. Pokazano również wystawę czechosłowackiego samizdatu37.
W 10. rocznicę powstania Karty 77, w 1987 r., Zbigniew Janas i Petr Pospíchal
zdecydowali o wykonaniu bloczków ze znaczkami pocztowymi oraz o wydaniu okolicznościowego kalendarza. Wzory przygotowano w Czechosłowacji jeszcze jesienią
1986 r. Znaczki były opracowane w pełni profesjonalnie i udało się wprowadzić je
do oficjalnego obiegu38. Ilość znaczków zmusiła czechosłowackiego ministra Poczty
i Łączności do wydania zakazu doręczania listów nimi ofrankowanych. Mimo takiej
restrykcji list ze znaczkiem SPCz otrzymał w więzieniu np. Petr Pospíchal, aresztowany do maja 1987 r.39.

34
35
36
37
38
39

Ibidem, s. 124.
Ibidem, s. 125.
http://www.spczs.engo.pl/index_pl.php?dzial=historia (pobrano dn. 13.03.2010).
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P. Blažek, G. Majewski, op. cit., s. 124-125.
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W lipcu 1987 r., po wielogodzinnym spotkaniu na
granicy, ogłoszono powstanie Kręgu Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Struktura tego ruchu
została oparta o formułę polskiego Komitetu Obrony
Robotników. Krąg Przyjaciół miał występować w obronie aresztowanych, w podobny sposób, jak to się stało
we Wrocławiu w przypadku Pospíchala, któremu władze
czechosłowackie postawiły zarzut szpiegostwa na rzecz
Polski. Deklarację Kręgu Przyjaciół SPCz napisał osobiście Václav Havel i to on stał się organizatorem Kręgu na
Splecione dłonie – symbol SPCz terenie Czechosłowacji. Po stronie polskiej akcję wspierał Jacek Kuroń. Następnie zebrano podpisy po kilkanaście z każdej strony, a w oświadczeniu podano, że ta inicjatywa jest kontynuacją współpracy podjętej przez KOR i Kartę 77, a także grupę, która w 1981 r. przyjęła nazwę
Solidarność Polsko-Czechosłowacka40. Rzecznikami Kręgu Przyjaciół SPCz po stronie
czeskiej została Anna Šabatowa, a po stronie polskiej Józef Pinior41. Deklarację poparcia podpisało wielu działaczy demokratycznych z obu krajów, m.in.: Václav Havel, Petr
Uhl, Ján Čarnogurský, Jacek Kuroń, Zbigniew Romaszewski, Zbigniew Bujak42. Powstanie Kręgu Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, w skład którego weszły tak
uznane postaci opozycji, dawało minimum bezpieczeństwa włączającym się w budowanie SPCz. W przypadku aresztowania mieli szansę na wsparcie i pomoc. Założenie
KP SPCz zostało podane do publicznej wiadomości 6 lipca 1987 r.
Wartą wspomnienia jest akcja przeprowadzona 12 września 1987 r. pod hasłem
„Ratujmy Karkonosze”. Na Drodze Przyjaźni pod Śnieżką SPCz wraz z ruchem Wolność i Pokój zorganizowała manifestację w obronie zagrożonej w obu krajach ekologii.
Z dwóch stron granicy na Śnieżkę wyruszyły grupy protestujących. Tego dnia w schroniskach i na górskich szlakach tuż przed demonstracją można było spotkać wielu funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Na „ekologów” czekały podstawione wozy milicyjne.
Po polskiej stronie w akcji protestacyjnej uczestniczyło ok. 15 osób. Wszystkie zostały
aresztowane, a podróż w milicyjnym wozie wspominają jako „wesoły autobus”. Nim to
nastąpiło, Polacy zdołali rozwinąć transparent z napisem „Ratujmy Karkonosze!”43, Czesi
zostali aresztowani nim dotarli na umówione miejsce. Akcja jednak powiodła się, gdyż,
jak oceniali po latach sami jej uczestnicy, udało się zmobilizować ogromne siły SB i straży
granicznej do spacyfikowania manifestacji w obronie Karkonoszy44.
W raporcie czechosłowackiej służby bezpieczeństwa (StB) z tamtego okresu (prawdopodobnie z pierwszej połowy 1988 r., gdyż nie ma na dokumencie dokładnej daty)
40
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G. Majewski, Solidarność…, s. 159.
P. Blažek, G. Majewski, op. cit., s. 126-128.
http://www.spczs.cieszyn.pl/?p=p_13 (pobrano dn. 13.03.2010).
G. Majewski, Solidarność…, s. 161.
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można przeczytać: „W ostatnim okresie teren Drogi Przyjaźni miał zostać wykorzystany w kilku przypadkach do masowych wystąpień sił antysocjalistycznych zorganizowanych przez przedstawicieli tzw. opozycji z CSRS i PRL. W tej chwili doszło do
powstania Solidarności Polsko-Czechosłowackiej Sił Opozycyjnych CSRS i PRL w celu
koordynowania akcji antysocjalistycznej”45. Służby bezpieczeństwa obu krajów realizowały specjalne projekty, które miały służyć udaremnieniu osobistych kontaktów Karty
77 z członkami „Solidarności” i KOR.
Warto nadmienić, że organizowane przez SPCz - obok działań politycznych - marsze ekologiczne (dwukrotne w Cieszynie, a nawet w Pradze) dawały konkretne efekty
- dzięki nim wstrzymano, po proteście głodowym, budowę koksowni w Stonawie. Karta 77 w oficjalnym stanowisku podkreśliła, że 80 proc. zanieczyszczeń spadnie na teren
Polski, a przyroda części Beskidów zostanie zdegradowana46.
W Polsce w grudniu 1987 r. ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”, wydawanego regularnie do roku 1989 przez
Ruch Społeczny „Solidarność”, nakładem wydawnictwa Kret. Jego redaktorem naczelnym został Jarosław Broda. Winieta przedstawiała rysunek dwóch splecionych dłoni47.
Pismo to miało służyć „zarówno informowaniu o działaniach podejmowanych przez
SPCz, jak i wybiórczej informacji o sytuacji w kraju naszych przyjaciół”48. W kolejnych
numerach prowadzony był m.in. przegląd czasopism niezależnych wydawanych w Czechosłowacji. Pismo ukazywało się w zarówno w polskiej, jak i czeskiej wersji językowej.
Z kolei w styczniu 1988 r. wydana została pierwsza pozycja Kolekcji Czeskiej i Słowackiej Literatury Niezależnej, w zakresie której ukazały się m. in.: Obsługiwałem angielskiego króla Bohumila Hrabala w tłumaczeniu Piotra Godlewskiego, następnie Wyjątki
ze autosztambucha Josefa Škvoreckiego, Zaoczne przesłuchanie Václav Havla, a także ...i
będzie gorzej Jana Pelca49.
W marcu 1988 r. Solidarność Polsko-Czechosłowacka rozpoczęła przedsięwzięcie pod hasłem „Patronat”, które miało być projektem realizowanym ponad granicami, o dużym zasięgu, angażującym wiele osób. Pomysł jego wdrożenia wysunął
M. Jasiński, którego inicjatywa została zaprezentowana w specjalnym wydaniu „Biuletynu Informacyjnego…” w całości poświęconego temu tematowi. SPCz zwracała się
do wszystkich obywateli i organizacji o objęcie konkretną opieką więźniów politycznych i ich rodzin w Czechosłowacji. W kolejnych numerach „Biuletynu Informacyjnego…” ukazywały się nazwiska i miejsca pobytu więźniów sumienia oraz adresy ich
rodzin, a także informacje o przystąpieniu do patronatu wielu osób i ugrupowań nie-

45 Z planu działań StB (Czechosłowackich Służb Bezpieczeństwa), zapobiegających kontaktom opozycji na granicy PRL-CSRS. W dokumencie nie podano, kiedy został opracowany. Można założyć, że powstał w pierwszej
połowie 1988 r. Za: P. Blažek, G. Majewski, op. cit., s. 131.
46 G. Majewski, Solidarność…, s. 167.
47 D. Cecuda, Leksykon opozycji politycznej, Warszawa 1989, s.151.
48 „Biuletyn Informacyjny Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”, grudzień 1987 r., nr 1, s. 1.
49 http://www.spczs.engo.pl/index_pl.php?dzial=historia, (pobrano dn. 13.03.2010).

129

STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

zależnych po obu stronach granicy50. „Patronat” był zobowiązaniem do: „a) informowania na wszelkie dostępne sposoby opinii publicznej o przypadku tego więźnia, b)
przesyłania listów (i nakłaniania do tego innych osób) do osoby objętej patronatem,
do jej rodziny, bliskich c) przesyłania (na miarę możliwości) pomocy materialnej (paczek do więzienia, paczek dla rodziny, zwłaszcza w przypadkach rodzin z dziećmi),
d) interweniowania w sprawie tej osoby u władz jej kraju, e) ewentualne zaproszenia
(jeśli jest to możliwe) danej osoby, bądź członków jej rodziny do swego kraju”51. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem społecznym i była koordynowana przez
SPCz w obu krajach.
SPCz odnotowała także demonstrację pod ambasadą rumuńską w Warszawie, zorganizowana na wezwanie sygnatariuszy Karty 77 w lutym 1988 r. po masakrze w Timişoarze. Protesty odbyły się w tym samym czasie pod kilkoma ambasadami w Europie.
To działanie udowodniło możliwość skoordynowania inicjatyw w kilku krajach Europy Wschodnie i Zachodniej. Po tym jak w 1988 r. nasiliły się represje wobec działaczy
opozycji demokratycznej w Czechosłowacji i przedstawicieli polskiego ruchu Wolność
i Pokój, członkowie SPCz zorganizowali w Pradze i we Wrocławiu, trwającą od 15 do
22 maja, głodówkę protestacyjną. Solidarność Polsko-Czechosłowacka pośredniczyła
także w przekazaniu kard. Františkowi Tomáškowi petycji, podpisanej przez ok. 3,5 tys.
osób, w obronie Kościoła Katolickiego w Czechosłowacji, a na przełomie roku 1988
i 1989 organizacja była inicjatorem wspólnych działań młodych katolików w Polsce
i w Czechosłowacji52.
W 20. rocznicę interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, 9 lipca 1988 r., podczas kolejnego dużego spotkania głównych działaczy opozycji demokratycznej w górach, została podpisana wspólna deklaracja. Ujęto w niej m.in. kwestie
istotne dla obu krajów, a jako przyszłe działania określono pracę na rzecz prawa do suwerenności, wyjaśnienia wszystkich interwencji wewnątrz Układ Warszawskiego, wyjaśnienia wywózek Polaków w latach 1939-1941 i 1944-48, mordu w Katyniu i na uczestnikach rewolucji węgierskiej w 1956 r., prawa do wolności słowa, prawa do podróżowania, prawa do określenia systemu gospodarczego53. Natomiast w dniach 25-28 sierpnia
1988 r., w Nowej Hucie, w kościele św. Maksymiliana Kolbego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, w której uczestniczyli również polscy działacze
Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Przybyło 300 osób z zagranicy, jednak jedynym
przedstawicielem strony czechosłowackiej, jakiemu udało się dojechać do Krakowa, był
uczestnik Karty 77 i członek SPCz Aleksander Vondra. Wystąpił on z tekstem na temat
działalności opozycji czechosłowackiej w ciągu ostatniego roku54.
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Warto pamiętać, że Solidarność Polsko-Czechosłowacka miała również swój znaczący wkład w rozwój przekazu niezależnych informacji, tworząc podwaliny wolnych
mediów w Europie Środkowej. Organizacja zainicjowała powstanie Wschodnioeuropejskiej Agencji Informacyjnej (20 grudnia 1988 r.), służącej szybkiej i niezależnej wymianie informacji pomiędzy Pragą, Warszawą, Budapesztem, Wilnem i Moskwą. Polska sekcja WAI wywodziła się z prężne funkcjonującego Serwisu Informacyjnego Solidarności, który działał od 1980 r., zaś czechosłowacką sekcję stanowili sygnatariusze
Karty 77. Istotnym zadaniem WAI było dostarczanie rzetelnej i prawdziwej informacji
korespondentom zagranicznym, informacji niejednokrotnie o odmiennej treści niż ta,
która była rozpowszechniana przez państwowe serwisy informacyjne nasycone propagandą partyjną (ówczesne krajowe agencje informacyjne: polska PAP, radziecka TASS,
czechosłowacka CzTK)55.
Symbolicznym momentem była 21. rocznica inwazji na Czechosłowację. W Polsce
czuło się już wtedy atmosferę wolności, było zupełnie inaczej niż przed rokiem. Członkowie SPCz: Jerzy Kronhold, Marian Dembiniok i Zbigniew Machej zorganizowali
w Cieszynie 21 sierpnia 1989 r. manifestację pod hasłem „Nigdy więcej bratniej pomocy”, podczas której zgromadzeni przeprosili Czechów i Słowaków za to, że w interwencji na Czechosłowację w 1968 r. brali udział polscy żołnierze. W przemarszu wzięło
udział blisko 3000 osób. Na wiecu obecni byli posłowie i senatorowie, demokratycznej
już wtedy, Rzeczypospolitej Polskiej.
W lutym 1989 r. doszło do manifestacji podczas wystawiania Protestu i Audiencji
V. Havla w Teatrze Powszechnym w Warszawie56. Podczas jednego ze spektakli obecny
był ówczesny premier rządu PRL Mieczysław Rakowski. W przerwie sztuki ze sceny
przemawiał Adam Michnik, który informował o sytuacji w Czechosłowacji i V. Havlu
osadzonym w więzieniu. Jego wystąpienie zagłuszały piosenki Karela Gotta, lecz mimo
to A. Michnik otrzymał gromkie brawa. Z kolei 5 kwietnia w Warszawie zorganizowano
„Wieczór Czeski”. Podczas niego napisano i wysłano 100 kartek do V. Havla, zaadresowanych na adres więzienia, wygłoszono prelekcję na temat pisarstwa tego literata, a na
koniec wieczoru „Teatr 38” zagrał sztukę Audiencja. Te działania, jak ocenia G. Majewski, niewątpliwie przyczyniły się do przedterminowego zwolnienia V. Havla. Był to sygnał, że władze czechosłowackie zaczynają ulegać międzynarodowym naciskom, oraz
że dobrze zorganizowana akcja opozycyjna przynosząca rozgłos, może być skuteczna57.
W połowie 1989 r. polscy działacze SPCz przeprowadzili brawurową akcję przerzucenia przez granicę czechosłowackiego członka organizacji Stanislava Devátego, wydawałoby się, że o scenariuszu zaczerpniętym rodem z filmów akcji. Deváty był zagrożony po raz kolejny aresztowaniem, a ponieważ za każdym razem kiedy trafiał do
aresztu podejmował wyniszczającą organizm głodówkę, obawiano się, że tym razem
55 A. Morawiecka, Wschodnioeuropejska Agencja Informacyjna, [w:] M. Zalewski (red.), Szlak do wolności…,
s. 74-77.
56 http://www.spczs.engo.pl/index_pl.php?dzial=historia (pobrano dn. 13.03.2010).
57 G. Majewski, Solidarność…, s. 167.
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mógł nie przeżyć. Dwójka polskich „turystów” przeprowadziła Devátego przez góry,
po czym wszyscy wsiedli do oczekującego na nich samochodu, rozpędzonym pojazdem
przełamali blokadę przygotowaną przez funkcjonariuszy Wojsk Ochrony Pogranicza
i po pościgu bezpiecznie dotarli do Wrocławia. S. Deváty ukrywał się w różnych punktach stolicy Dolnego Śląska aż do Aksamitnej Rewolucji, w końcu wrócił bezpiecznie
do Pragi58.
Wielkim sukcesem, po szeregu udanych przedsięwzięć, okazało się zorganizowanie we Wrocławiu w 1989 r. międzynarodowego seminarium Europa Środkowa. „Kultura na rozdrożu - pomiędzy totalitaryzmem a komercjalizmem”, które trwało od 3 do
5 listopada. Była to niepowtarzalna okazja, jedyna od lat, by zaprezentować nienależną
kulturę czechosłowacką59. Wielu artystów i ich prace zatrzymano na granicy czechosłowacko-polskiej60. Był to czas, kiedy w Polsce zaczynano się cieszyć wolnością, w Czechosłowacji miała ona dopiero nadejść.
W „Przeglądzie Czechosłowackiej Kultury Niezależnej” wzięli udział pieśniarze, muzycy rockowi z Czechosłowacji, artyści emigracyjni m.in. Karel Kryl i Jaroslav Hutka. Odbyły się także projekcje filmów czeskiej „nowej fali”. Zapowiadana wystawa malarstwa
i rzeźby niezależnych artystów plastyków z Czechosłowacji nie odbyła się. Została zarekwirowana, a jej kurator (student wrocławskiej PWSSP) Igor Wójcik został aresztowany
na granicy polsko-czechosłowackiej w Harrachovie. Zamiast wystawy sztuki odbyła
się symboliczna prezentacja pustych ram przekreślonych napisem „Zarekwirowano”.
Mimo utrudnień do stolicy Dolnego Śląska dotarło kilka tysięcy sąsiadów z południa. Dysydenci pochodzili nie tylko z Czechosłowacji, ale i z NRD, ZSRR, czy z Węgier. Wszystkim noclegów udzielili życzliwi wrocławianie w domach prywatnych. Jak
wspominają świadkowie tamtych dni, chętnych do przyjęcia gości było więcej niż
przyjezdnych61.
Niecałe dwa tygodnie później, 17 listopada 1989 r., w Czechosłowacji rozpoczęła
się „aksamitna rewolucja”. Zapoczątkowała ona demokratyczne zmiany i doprowadziła do upadku systemu komunistycznego w tym kraju. Prezydent V. Havel wielokrotnie
podkreślał, że wrocławski festiwal odegrał szczególną rolę w obaleniu ustroju komunistycznego w jego kraju62.
17 marca 1990 r. z inicjatywy SPCz doszło do, wspomnianego na początku tekstu,
spotkania prezydenta V. Havla i przewodniczącego „Solidarności” Lecha Wałęsy. Zgodnie z konspiracyjną tradycją SPCz spotkanie odbyło się w górach, tym razem w wygodnych salach schroniska „Na przełęczy Okraj”. W kwietniu 1990 r. SPCz zorganizowała
wizytę premiera Czech Petra Pitharta w Polsce południowej.

58 Ibidem, s. 168. Zobacz też: D. Wilczak, Jak Czech z Polakiem walczyli z komuną, „Neewswek”, 1 kwietnia 2010 r.
59 A. Grajewski, Kilka wspomnień o działalności SPCzS na Podbeskidziu w okresie 1988-1990, M. Zalewski (red.),
Szlak do wolności…, s. 59-60.
60 P. Blažek, G. Majewski, op. cit., s. 133-134.
61 G. Majewski, Solidarność…, s. 168.
62 Ibidem, s. 169.
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W nowej sytuacji politycznej konieczna stała się zmiana formy działania Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W 1991 r. zarejestrowano legalne już Stowarzyszenie
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, którego celem jest współpraca Polski, Czech oraz
Słowacji z innymi krajami Europy, a także upowszechnianie wzajemnej wiedzy o dorobku i życiu kulturalnym, społecznym i politycznym. Przy współpracy Stowarzyszenia
SPCzS co roku organizowane są festiwale teatralne i filmowe w Cieszynie, a na Ziemi
Kłodzkiej odbywają się Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz wydawany
jest miesięcznik „Ziemia Kłodzka. Od Kladského Pomezi - Glatzer Bergland”63.
Członkiem SPCzS może zostać każdy, kto utożsamia się z jej celami. Solidarność
Polsko-Czesko-Słowacka propaguje zasady tolerancji i szacunku między społeczeństwami oraz współpracuje z innymi organizacjami o podobnych celach.

Streszczenie
Artykuł przedstawia w zarysie działalność i okoliczności powstania organizacji
pod nazwą Solidarność Polsko-Czechosłowacka (SPCz), która angażowała Polaków,
Czechów i Słowaków we wspólną działalność antykomunistyczną przez całą dekadę lat 80. XX w. na terytorium Polski oraz Czechosłowacji. Materiały konspiracyjne
były przez lata przenoszone przez dysydentów w tajemnicy górskimi szlakami Karkonoszy i Sudetów. W tekście przywołane są najistotniejsze wydarzenia związane
z funkcjonowaniem SPCz.

Summary
The Polish Czech-Slovak Solidarity (PCSS). The cooperation
of the anticommunist opposition from Poland and Czechoslovakia
within the years 1978-1990
The article presents the outline of the activity and circumstances of establishing
the organization Polish Czech-Slovak Solidarity (PCSS), which engaged Poles, the
Czech and Slovak people in the mutual anti-communist activity through the whole
decade of the 80s in XX Century, within the territory of the Republic of Poland and
the Czech Republic. The conspiracy materials were for years carried secretly by dissidents via mountain tracks of Karkonosze and Sudety mountain ranges. The text
emphasizes the essential events related to the functioning of PCSS.

63 http://www.spczs.engo.pl/index_pl.php?dzial=historia (pobrano dn. 13.03.2010).
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Sprawa Katynia w publicystyce
poświęconej stosunkom polsko-rosyjskim
przed i po katastrofie lotniczej w Smoleńsku
Wstęp
Katastrofa samolotu prezydenckiego na smoleńskim lotnisku 10 kwietnia 2010 r.
stanowi bardzo poważną cezurę w relacjach Polski z Rosją. Przerażająca ilość ofiar, niejasne przyczyny wypadku i krótkotrwale integrująca Polaków żałoba, zostały dodatkowo obarczone sugestywnym - a w opinii wielu wręcz symbolicznym - przypomnieniem
celu tragicznie zakończonej wizyty - czyli cmentarza leśnego w Katyniu, z całą historyczną treścią, jaką on z sobą niesie.
Zapewne kilka miesięcy po wydarzeniu to zbyt wcześnie, aby snuć jakiekolwiek
rozważania pozbawione nuty emocjonalnej, jednakże nad jednym z problemów należałoby się pochylić, jako że jest on interesujący z uwagi na świeżość i bezpośrednie skorelowanie z dramatycznymi wydarzeniami 10 kwietnia. Chodzi tu o debaty medialne
w Polsce (w Rosji również, jednak będą one tu analizowane w widocznie mniejszym
stopniu), które w niepowtarzalny sposób skierowały się na problemy wspólnej historii tej bolesnej dla Polaków, a wstydliwej i niewygodnej dla Rosjan.
Polskie media w sposób dynamiczny i żywiołowy komentowały nie tylko samą tragedię i jej bezpośrednie następstwa. Wielokrotnie dotykano w nich również problemów
historycznych, a także szeroko rozumianych stosunków między Rosją i Polską. W tych
relacjach od lat sprawa Katynia była zawsze trudnym akcentem, powodem niezrozumienia i przedmiotem dyplomatycznych zmagań. Tragedia smoleńska niewątpliwie stała się powodem zwiększenia rozgłosu wydarzeń sprzed siedemdziesięciu lat, zarówno
w Rosji, jak i w innych krajach świata.
Celem dociekań w niniejszym tekście jest „przegląd” funkcji spełnianych przez legendę Katynia w polskim (a także, jak się już uprzednio rzekło - przynajmniej częściowo, rosyjskim) dyskursie medialnym o bieżących stosunkach Polski z Federacją Rosyj135
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ską. Jeżeli chodzi o ramy czasowe - wskazanie ich tutaj będzie niezbyt wyraźne, bowiem
uwaga skoncentrowana została głównie na tekstach i opiniach, pochodzących z ostatnich kilku lat, dla których za cezurę można by równie dobrze przyjąć premierę filmu
„Katyń” Andrzeja Wajdy w 2007 r. czy początek prezydentury Dmitrija Miedwiediewa
w 2008 r. Cezura początkowa ma jedynie charakter orientacyjny, bowiem przed wydarzeniami smoleńskimi z 2010 r. trudno mówić o istotnej zmianie stanowisk rosyjskich
polityków, intelektualistów czy mediów w stosunku do dziedzictwa Katynia.
Określenie „sprawa Katynia” zostało tu zastosowane w znaczeniu analogicznym do
tego, jakie w swej podziemnej publikacji przyjął Jerzy Łojek1 - czyli całokształtu problematyki dramatycznego losu polskich oficerów i przedstawicieli służb państwowych,
zgładzonych na terenie ZSRR w 1940 r.
Katyń w rosyjskim i polskim „myśleniu politycznym”
Dla Polaków Katyń jest miejscem głęboko symbolicznym, w którym to symbolu
kumuluje się cały żal i nieufność, jaka komplikuje wzajemne relacje z Moskwą. Dobitnie ujął to Andrzej Nowak, pisząc: „Zbrodnie sowieckie z symboliczną wymową Katynia na czele (…) dodały nowe i trudne problemy do historycznego katalogu stosunków
Polski z jej wschodnimi sąsiadami”2. Tym samym każde doniesienie dotyczące prób
rewidowania wydarzeń sprzed siedemdziesięciolecia, budzi poruszenie wśród polskiej
opinii publicznej. Tymczasem współcześni naukowcy - historycy rosyjscy wobec dramatu Katynia nie są jednomyślni. Polskie pojmowanie spraw jest im zupełnie obce, co
jednak wbrew obiegowym sądom Polaków nie jest wyłącznie wyrazem złej woli czy badawczej nierzetelności w służbie określonym potrzebom chwili. Wielu badaczy, a nawet
wielu „zwyczajnych” Rosjan, którzy dzieje wydarzeń katyńskich znają, uważa je wyłącznie za jedno ze zdarzeń wpisujących się w pasmo cierpień narodów w okresie stalinowskim i trwale zrośniętych z ogólnym obrazem czasów. Paradoksalnie, dramat polskiej
inteligencji i elity wojskowej wydaje się im niezrozumiały, nie będąc wcale „najliczniejszą” kaźnią tamtych czasów (zwłaszcza, że jego ofiary są stosunkowo dobrze zidentyfikowane i zlokalizowane w porównaniu z wieloma tysiącami bezimiennych pochówków
w całym dawnym ZSRR). Taki pogląd jest trudny do zrozumienia dla Polaków i jest
często mylony z wyrazem złej woli, jakim jest, wspomniane wcześniej, celowe pomniejszanie wydarzeń katyńskich. Przykładem tej postawy może być odpowiedź władz rosyjskich w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, która notabene
poprzedziła zaledwie o kilka dni wypadek w Smoleńsku. W odpowiedzi tej władze rosyjskie zaznaczyły, że nie jest nawet pewny fakt rozstrzelania Polaków3.
Rosyjska inteligencja nie jest jednomyślnie niechętna pamięci o Katyniu. Co prawda opinia Władimira Bukowskiego nie jest reprezentatywna dla współczesnych tren1
2
3

J. Łojek, Dzieje sprawy Katynia, Białystok 1989.
A. Nowak, Polityka wschodnia Polski: Historyczne inspiracje i współczesne dylematy. [w:] A. Gil, T. Kapuśniak
(red.), Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania, koncepcje, realizacja, Lublin-Warszawa 2009, s. 138.
http://www.rp.pl/artykul/456406_Rosjanie_neguja_mord_w_Katyniu.html (pobrano dn. 30.09.2010).
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dów myślowych w Rosji, jednak stanowi ona wartościowy głos, podkreślający różnorodność sądów na temat zbrodni i prób jej rewizji: „Zgodnie z prawem, jeżeli jest ciało,
to jest i zbrodnia. Kreml, twierdząc, że nie jest pewny, czy Polaków rzeczywiście rozstrzelano, całkowicie się kompromituje. Przecież Sowieci „badali” ciała w Katyniu, powołali nawet pseudokomisję, która miała udowodnić, że to zrobili Niemcy. Putin prowadzi z Polską chytrą grę i, niestety, wasze władze (tj. polskie - J.B.) dają się na to nabierać. Obecny polski rząd jest dla mnie wielkim rozczarowaniem. Znam osobiście Radka
Sikorskiego, odkąd studiował w Wielkiej Brytanii. Zawsze uważałem go za zdecydowanego antykomunistę, który powinien bez problemu rozszyfrować prawdziwe intencje Kremla. Co się z nim dzieje?”4. Bukowski dosyć odważnie wyciąga wnioski o cynicznej „grze politycznej” - jednak jego głos pozwala odrzucić łatwe publicystyczne
uproszczenie, że „wszyscy Rosjanie” negują mord katyński. W podobnym tonie pisał
- już po katastrofie smoleńskiej Matwiej Ganapolski. W swym blogu pisał o połączeniu
Rosjan z Polakami „podwójną krwią” - przelaną pod Katyniem i Smoleńskiem5. Mówił
on o próbie, jaką powyższe zdarzenia stanowiły także dla narodu rosyjskiego i nawet
zdecydował się na wyrażenie przeprosin pod adresem Polaków.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że nawet rosyjscy politycy decydowali się na
istotne gesty ekspiacyjne wobec ofiar mordu z 1940 r. Takowe pojawiały się już w roku
1993, kiedy to Katyń odwiedził wiceprezydent Aleksandr Ruckoj, a Borys Jelcyn prosił o wybaczenie w Dolince Katyńskiej na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim6.
Temu ostatniemu gestowi jednak A. Nowak przypisał nie moralne a bieżące znaczenie
w wewnętrznej walce między frakcjami rosyjskiej polityki. Tymczasem rok 2010 dla
obu państw przyniósł konieczność zmierzenia się z siedemdziesiątą rocznicą zbrodni,
kolejnego przeżycia tragedii, które miało dokonać się w szczególnie uroczystej oprawie.
Około jubileuszu polska prasa wyraźnie zwiększyła częstotliwość publikacji na historyczny temat. Wiele tekstów w sposób mniej lub bardziej bezpośredni odnosiło się –
tout court - do bieżących relacji Polski z Federacją Rosyjską.
Badania Michaela Fleischera dotyczące polskiego systemu kultury i miejsca Rosji w tymże, przynoszą zaskakujący rezultat. „Katyń” jako hasło jest kojarzone z Rosją
zaledwie w 0,8 proc. wypowiedzi ankietowanych. Nieco ponad 19 proc. respondentów
połączyło z Rosją zespół haseł dotyczących komunizmu. Co do II wojny światowej warto zacytować autora badań: (wojna - J.B.) „nie odgrywa istotnej roli w semantyce konstruktu - tylko 2,6 proc. badanych analizuje ten komponent”7. Zmieniające się nastawienie Polaków do historii nadal zdaje się jednak podtrzymywać żywe emocje związane
z Katyniem, co szczególnie wyraźnie ujawniło się po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

4
5
6
7

http://www.rp.pl/artykul/456406_Rosjanie_neguja_mord_w_Katyniu.html (pobrano dn. 30.09.2010).
P. Kraśko, Smoleńsk. 10 kwietnia 2010, Warszawa 2010, s. 88.
A. Nowak, Historie politycznych tradycji. Piłsudski, Putin i inni, Kraków 2007, s. 387.
M. Fleischer, Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury, Wrocław 2004, s. 130.
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Jednym z wydarzeń kulturalnych, które w ostatnim czasie skierowało uwagę opinii publicznej na wydarzenia katyńskie, a także wzbudziło istotną debatę o rosyjskiej
„akceptacji” i znajomości faktów o 1940 r. była premiera filmu Andrzeja Wajdy. Bardziej (nawet niż polska emisja obrazu) znaczącym etapem w dyskusji o 1940 r., a także
w konsekwencji o relacjach Warszawy z Moskwą była rosyjska prezentacja dzieła Wajdy8. Prezentacja dla dziennikarzy w listopadzie 2007 r. poprzedzała o kilka miesięcy publiczny pokaz obrazu. Pokłosiem dwóch pokazów zamkniętych w polskiej ambasadzie
w Moskwie były liczne prasowe opinie, które przybliżały wydźwięk filmu rosyjskim
czytelnikom. Jak zauważyła „Gazeta Wyborcza” - szczególnie ważnym owocem dzieła
jest zwrócenie uwagi na historyczne wydarzenie, a nie maskowanie współczesnych aluzji pod adresem wschodniego sąsiada Polski9.
Wśród czołowych recenzentów „Katynia” Wajdy znalazł się Siergiej Stankiewicz.
Stankiewicz był zaangażowany w śledztwo w sprawie katyńskiej za rządów Borysa Jelcyna. Jak napisał: „Z powodu reputacji Wajdy trudno będzie w Rosji film przemilczeć
lub uznać za kolejny antyrosyjski wypad”10. Film był według Stankiewicza obdarzony
potencjałem, pozwalającym nie tylko mówić Rosjanom o Katyniu, ale umożliwiał pozytywne zakończenie debaty na temat zbrodni w Rosji.
W dyskusjach o historii szczególnie trudnym zagadnieniem wyłaniającym się przy
większości sporów między obydwoma narodami jest równoważność wzajemnych win11.
„Jak czuć się odpowiedzialnym - pisze Andrzej de Lazari - za zdobycie Połocka przez
Batorego, za Dymitrów Samozwańców w Moskwie, za udział w kampanii Napoleona,
powstanie listopadowe i styczniowe (sic!), skoro ze strony Rosji były rozbiory, brutalna
rusyfikacja, zsyłki, wojna 1920 r., 17 września 1939 r., wysiedlenia, Katyń, Starobielsk,
Ostaszków, Miednoje, nie udzielenie pomocy podczas powstania warszawskiego, narzucenie komunizmu i ludowości”12. Tak sformułowane, stereotypowe zapatrywanie Polaków na tzw. „sprawiedliwość dziejową” jest obecne także i w publicystyce. Z kolei po
stronie rosyjskiej de Lazari rewizjonizm historyczny przypisuje przede wszystkim ludziom „świadomym faktu nierównoważności win”, którzy - głównie z pobudek nacjonalistycznych - usiłują odnaleźć niemiecką winę w zbrodni z 1940 r. lub wydobyć na
światło dzienne dowody istnienia „polskiego Katynia”13. Rolę tego ostatniego przynajmniej pośrednio mógł pełnić Ossów, o który rozegrał się spór, co ważne, toczony wyłącznie między polskimi urzędami i organizacjami.
„Kontekst katyński” w przypadku Ossowa nie był sformułowany wprost, jednak
można go łączyć z wydarzeniami II wojny światowej wskutek ustawicznego podkre-

8
9
10
11

http://www.rp.pl/artykul/29,455847-Nowa-linia-wobec-Katynia--.html (pobrano dn. 13.09.2010).
http://wyborcza.pl/1,85810,4659870.html#ixzz0zRROyloj (pobrano dn. 13.09.2010).
Ibidem.
A. de Lazari, Wzajemne uprzedzenia Polaków i Rosjan [w:] A. de Lazari (red.), Katalog wzajemnych uprzedzeń
Polaków i Rosjan, Warszawa 2006, s. 18.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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ślania przez rewizjonistów rosyjskich dramatu jeńców bolszewickich po wojnie z Polską.
Sam pomnik, zbudowany z pieniędzy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, wzniesiono na mogile żołnierzy Armii Czerwonej. Zastanawiające było zwieńczenie go prawosławnym krzyżem, który mimo uniwersalnego charakteru trudno łączyć z ideowym
obliczem poległych. Otoczono go złowrogo wyglądającymi ostrzami bagnetów, co spotęgowało efekt odwrotny do zamierzonego. W konsekwencji zamiast godnego pochówku
czerwonoarmistów wśród rodaków, choćby na którymś z cmentarzy radzieckich z czasów
II wojny światowej, wzbudzono negatywne nastroje antyrosyjskie i sprowokowano, niestety, wciąż nie dość merytoryczną, dyskusję i nie wyjaśniono sprawy należycie.
Dla rzetelnego opisania miejsca problematyki katyńskiej w postrzeganiu Rosji
przez polską inteligencję współczesnej warto także zwrócić uwagę na prasowe polemiki
poprzedzające uroczystości rocznicowe. Za pierwszy przykład może posłużyć wypowiedź Bronisława Wildsteina na łamach „Rzeczypospolitej”, w której stawiał on tezę,
że polski premier nie powinien spotykać się z Władimirem Putinem, jako reprezentantem władzy negującej zbrodnię katyńską14. Stanowisko Donalda Tuska jest przez Wildsteina krytykowane jako nadmiernie uległe, tak względem Europy, jak i Rosji. Porównuje on „miękką” postawę premiera do prezydenckiej decyzji o uhonorowaniu członków grupy Memoriał - zasłużonej dla działań upamiętniających wydarzenia w Katyniu.
Widać zatem wyraźnie, że z historii Wildstein wyprowadza wprost z rozumienia historii, próbując tym samym budować polską „rację stanu” w ścisłym powiązaniu z przyjęciem historycznych imponderabiliów.
Do tego samego wydarzenia zgoła inaczej odnoszą się publicyści „Gazety Wyborczej”15. Dziennik zwracał uwagę, że są to pierwsze tak duże obchody katyńskie z udziałem premiera Rosji, toteż polski szef rządu jest tam osobą pożądaną. Zauważono w komentarzu do obrad, że premier Putin nie wypowiedział spodziewanych przeprosin, a jedynie ograniczył się do drobnego gestu podania ręki Donaldowi Tuskowi. „Wyborcza”
cytuje także wypowiedzi prasy rosyjskiej, które niemal ironicznie piszą o współpracy
Tuska i Putina „przeciw Stalinowi”. Ważną dla wydźwięku publikacji jest opinia przywołana z łam „Izwiestii”: „Putin przecież nie może ciężaru stalinowskich przestępstw
zrzucać na współczesnych Rosjan”.
Znacznie bardziej trzeźwo i bez odniesień historycznych wypowiedział się Bronisław Komorowski w radiu TOK FM, gdzie podkreślił, że wizyta Putina nie ma charakteru sentymentalnego. Jest realizacją interesów Rosji, a co szczególnie satysfakcjonujące, jeśli ów interes za jeden z elementów przyjął pojednanie z Polską, to tym lepiej dla
Polski. Komorowski nie miał wątpliwości co do trudności realizacji takich zamiarów,
ale ich wdrożenie uznał za wielki cel16.

14 http://www.rp.pl/artykul/243943,456404-Polityka--i-prawda-historyczna.html (pobrano dn. 30.09.2010).
15 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7743681,_Przelom_pojednanie_krok_do_przodu_rosyjskie.html (pobrano dn. 30.09.2010).
16 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7743650,Komorowski_w_TOK_FM_Wystapienie_Putina_bylo_skrepowane_.html (pobrano dn. 5.09.2010).
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Należy mieć tu na uwadze istotną rozbieżność w poglądach na historię, jaka jest
udziałem Polaków i Rosjan. Wnioskiem szokującym dla polskiego czytelnika może być
na przykład pogląd niemal 18 proc. Rosjan, że problemem Polaków jest brak wdzięczności Rosji za wyzwolenie Polski od faszyzmu17. Ważne jest jednak w kontekście miejsca polsko-rosyjskich także i to, co wykazał realizowany w 2007 r. sondaż TNS OBOP
na reprezentatywnej próbie Polaków, w którym zapytywano o sprawców mordu katyńskiego. Na Związek Radziecki wskazało zaledwie 61 proc. respondentów. Dla osób
w wieku 18-29 lat taka wiedza jest oczywista zaledwie w 40 procentach18. W myśleniu
politycznym w Polsce i Rosji Katyń jest jednym z wielu elementów problematycznych.
W obydwu krajach pamięć o Katyniu przez dziesięciolecia skazana była na nieistnienie,
a wzmożenie w Rosji prac i poszukiwań, dotyczących wydarzeń sprzed lat siedemdziesięciu może uchodzić przynajmniej za początek pewnej kluczowej zmiany, jeżeli nawet
może ona mieć doraźny i utylitarny charakter.
Smoleńsk jako „nowy Katyń”
Wydarzenie, które wstrząsnęło światem 10 kwietnia 2010 r., z racji geograficznej
bliskości i pewnej „historycznej” czy „moralnej” filiacji z dramatem katyńskim mogło
stać się początkiem przełomu w wielkiej debacie dotyczącej relacji między Moskwą
a Warszawą. Wśród szeregu ocen i wypowiedzi na temat przyczyn i okoliczności katastrofy pojawiały się liczne deklaracje „współczującego optymizmu” ze strony rosyjskiej i nadziei na zmianę złego nastawienia po obu stronach. Inną z charakterystycznych cech pojawiających się w dyskusji na ten temat, było częste zestawianie mordu
i wypadku, wywodzenie ich z podobnych pobudek, przypisywanie w przypadku wydarzeń w 2010 r. równie złowrogich intencji, jak zbrodniarzom sprzed 70 lat. Niewątpliwie wnioski takie częściowo powodowane były topografią miejsca wypadku, jednak
postrzeganie katastrofy smoleńskiej przez pryzmat historii wydaje się być poważnym
nadużyciem.
Korespondent telewizyjny Piotr Kraśko wyjaśnia kojarzenie przez wiele osób wojennej zbrodni z rocznicową tragedią następującymi słowy: „Tamtego dnia często powtarzano: drugi Katyń. To nie było dobre sformułowanie, bo tamte wydarzenia były
zbrodnią, a to był tragiczny wypadek, ale grały emocje. Smoleńsk po prostu kojarzył
się z wydarzeniami z czasów wojny. (…) Katyń był przede wszystkim powodem „ich”
(ofiar wypadku - J.B.) przyjazdu”19. Dostrzegła to również i rosyjska opinia publiczna jak „Niezawisimaja Gazeta”, która napisała: »Prezydent Polski, który tak wiele sił oddał
przywracaniu prawdy historycznej - tej jedynej prawdy, która była potrzebna jemu i,
w jego rozumieniu, Polsce - zakończył życie w odległości kilku kroków od lasu katyńskiego, tego miejsca, jakie od prawie 70 lat dzieliło narody Polski i Rosji«”20.
17
18
19
20

http://niezalezna.pl/article/show/id/33386 (pobrano dn. 5.09.2010).
A. Nowak, op. cit., s. 392.
P. Kraśko, op. cit., s. 9.
Ibidem, s. 111.
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Ważne pytanie, które nasuwa się w tym kontekście brzmi: czy Rosjanie zdobyli
w następstwie katastrofy większą świadomość na temat okoliczności zbrodni sprzed
siedemdziesięciu lat? Strona niezalezna.pl przytacza wyniki sondażu rosyjskiego Centrum Lewady, które wyraźnie wskazuje, że jedna trzecia Rosjan poznała wydarzenie
w następstwie katastrofy smoleńskiej21. Zdarzenia, które zyskały tak ogromny rozgłos
na świecie spowodowały pewną „liberalizację” w ramach rosyjskiego dyskursu o historii najnowszej. „Takie rzeczy nie zdarzają się tak po prostu. Dotychczas na „Katyń” ewidentnie był szlaban” - tak wypowiedział się Siergiej Buntman, dziennikarz „Echa Moskwy” na wieść o publicznej emisji telewizyjnej filmu Andrzeja Wajdy w rosyjskiej telewizji Kultura22. Buntman dał tym samym wyraz zdziwieniu, że rosyjska polityka wobec
historii uległa - jeśli nie zawieszeniu - to przynajmniej pewnemu złagodzeniu, dopuściła pewne tematy, o które walczyli dotychczas nieliczni dysydenci, tacy choćby jak
przedstawiciele wspomnianej wcześniej grupy Memoriał. „Moskowskij Komsomolec”
uznał, że choć „Lech Kaczyński nie był politykiem przyjaźnie nastawionym do Rosji,
to jednak teraz trzeba zapomnieć o dawnych sporach i w ogóle o polityce. Na naszej ziemi zginął szef innego państwa”. Postrzegając zadania władz Federacji Rosyjskiej w tej
sytuacji należało „tak zorganizować dochodzenie w sprawie katastrofy, aby nikomu nie
przyszła do głowy myśl o spisku bądź próbie ukrycia czegoś. I trzeba na wszystkie sposoby - i słowem, i czynem - pokazywać Polsce, że dzielimy z nią ból”23.
W polskich mediach nie zabrakło - choć nie było to nagminne i powszechnie, opisanego wcześniej, wyprowadzania analogii między mordem oficerów polskich w 1940 r.,
a wypadkiem lotniczym, w wyniku którego zginęła część władz państwowych w roku
2010. Ten trudny elementem debaty o historii najnowszej mógł stać się dla stosunków
polsko-rosyjskich bardzo poważnym problemem natury politycznej. Zapewne wiele
głosów - wyrażanych nawet przez osoby wysoko postawione w hierarchii politycznej
i społecznej mogło być obciążonych istotnym wydźwiękiem emocjonalnym, jednakże
samo pobieżne przeanalizowane wielu z nich daje pojęcie o nastawieniu do Rosji i Rosjan, jakie uległo rozbudzeniu właśnie w następstwie wydarzeń smoleńskich.
Zapewne pod wpływem emocji sąd wyrażał na przykład Mariusz Leszczyński,
biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej: „To nowy Katyń. Tak jak 70 lat
temu na tamtej ziemi, teraz znowu zginęli tam przedstawiciele polskiej inteligencji.
To tragedia narodu, tragedia Kościoła, tragedia najbliższych i rodzin tych, którzy tam
zginęli. To tragedia nas wszystkich. Dziś wszyscy jesteśmy jedną cierpiącą rodziną”24.
Bliski tej wypowiedzi był też historyk Andrzej Lechowski, autor słów: „Sobotnia kata-

21 http://niezalezna.pl/article/show/id/33386 (pobrano dn. 30.09.2010).
22 http://www.rp.pl/artykul/29,455847-Nowa-linia-wobec-Katynia--.html (pobrano dn. 30.09.2010).
23 http://wyborcza.pl/1,75477,7761138,Rosyjska_prasa__Czarne_dni_Polski.html#ixzz0zRpBCLyt (pobrano
dn. 30.09.2010).
24 http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100412/KATASTROFA_SAMOLOTU_
PREZYDENTA/404090915 (pobrano dn. 30.09.2010).
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strofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem nadała nowy wymiar zbrodni katyńskiej dokonanej na polskich oficerach 70 lat temu” 25.
W apelu przedstawicieli Rodzin Katyńskich pojawił się bardzo wyważony i tonujący wydźwięk - wskazujący, że szacunek należy się zarówno ofiarom mordu, jak i ofiarom katastrofy. Zacieranie granic między Katyniem a tragedią smoleńską mogłoby jednak zminimalizować znaczenie i odebrać tożsamość ludziom przynależnym do środowisk potomków ofiar Katynia26.
Wobec częstego zestawiania Katynia i Smoleńska rodzi się pytanie o konsekwencje
i wpływ tego sposobu myślenia niektórych przedstawicieli opinii publicznej na relacje
Polski z Rosją. Cezary Michalski na stronie internetowej pisma „Krytyka Polityczna”
żywi nadzieję, że tragedia smoleńska pozwoli na bardziej racjonalne podejście do kwestii upamiętniania historii, co z kolei może wpłynąć na całokształt relacji międzypaństwowych27. Michalski zresztą w bardzo surowy sposób ocenia całość polskiej polityki
wobec historii - zwłaszcza tej tragicznej. Zapytuje on wprost: „Czy dwa Katynie przybliżą nas do tej wiedzy? Czy pomogą wyjść Polakom z samozawinionej niedojrzałości? Czy
też jeszcze głębiej nas w to wpakują?”.
Owe „dwa Katynie” są wyrazem traumatycznego obciążenia widocznego zarówno w historii, jak i teraźniejszości Polski. Upamiętnianie katastrofy smoleńskiej byłoby tym samym dla Michalskiego kolejnym „kultem śmierci”, który wypaczałby osąd jej
znaczenia, a ponadto tworzyłby kolejne wzorce „męczeństwa”, wpisujące się w szkodliwą – zdaniem Michalskiego - wizję polskiego patriotyzmu.
Wiele środowisk - w tym zwłaszcza Rodziny Katyńskie – chciały przy okazji zwiększonego „zainteresowania” czy ożywienia wokół problematyki katastrofy wpłynąć na
wyjaśnienie dotychczas nieprzeanalizowanych elementów sprawy Katynia i innych zaszłości polsko-rosyjskich. Jednym z takich głosów miał być projekt ugody przed Trybunałem w Strasburgu28. Te problemy jednak trudno uznać za rozwiązane, a jedynie
zasygnalizowane i stopniowo, co jednak może uchodzić za element zmiany w relacjach
polsko-rosyjskich po 10 kwietnia 2010 r.
Złowróżbne obserwacje należały w przypadku wydarzeń smoleńskich do rzadkości. Nie znalazło się w polskiej prasie wiele istotnych głosów, dopatrujących się w konsekwencjach katastrofy smoleńskiej poważnego zagrożenia dla stosunków między państwami. Jednym z istotnych wyjątków może tu być przywoływana przez Tadeusza Marczaka na łamach „Naszego Dziennika” wypowiedź Gleba Pawłowskiego - którą gwoli
zachowania sensu należy przywołać tu w całej objętości: „Bywają na świecie katastrofy
25 http://www.bialystokonline.pl/katastrofa-pod-smolenskiem-nadala-nowy-wymiar-zbrodni-katynskiej,
artykul,49115.html (pobrano dn. 5.09.2010).
26 http://www.tvn24.pl/12690,1669180,0,1,smolensk-to-nie-drugi-katyn,wiadomosc.html (pobrano dn. 30.09.
2010).
27 http://www.krytykapolityczna.pl/Cezary-Michalski/Michalski-Polityka-smierci/menu-id-291.html (pobrano dn. 30.09.2010).
28 http://www.wprost.pl/ar/201767/Rodziny-katynskie-ugoda-z-Rosja-za-odtajnienie-rosyjskiego-sledztwa/
(pobrano dn. 5.09.2010).
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- stwierdza Pawłowski - pozbawione bezpośredniej politycznej przyczyny, ale nie wiadomo dlaczego stające się zapowiedzią czegoś o wiele gorszego. I tak Titanic zatonął
w przeddzień I wojny światowej. A Polska często była Titanikiem świata. Polskie katastrofy w jakiś dziwny sposób zwiastowały światowe katastrofy. Dlaczego? Nie wiadomo.
Ale wydarzenia zaczynające się z powodu Polski, albo w związku z nią, zawsze kosztowały świat drogo. Szczególnie Rosję. Najbardziej pamiętna II wojna światowa, rozpoczęta z powodu Polski, a przecież nie jest to wydarzenie jedyne ani nie ostatnie. Dzisiaj
- wyznaje Pawłowski - odczuwam dreszcz na myśl, że oto światu znowu zostały ukazane
polskie stygmaty. Jak odczytywać ten znak, na razie nie wiadomo, ale przecież wiemy,
że nasz świat znajduje się na progu przemian, których kierunek jest nam nieznany”29.
Głos Pawłowskiego niewątpliwie cechuje istotna dawka historiozoficznej generalizacji,
ale jest jedną z nielicznych odnotowanych w polskiej prasie wypowiedzi rosyjskich, które usiłują na podstawie wydarzeń z 10 kwietnia formułować sugestie pod adresem przyszłych wzajemnych relacji i ich implikacji dla stosunków międzynarodowych.
Zakończenie
Andrzej Nowak z surowością ocenia „rytualizację” pamięci o Katyniu, pozbawioną
należytej refleksji30. Jego zdaniem, jest ona niewygodna dla „zwolenników „historycznego kompromisu”. W ocenie Nowaka jedna ze stron owego polskiego „kompromisu”
wywodzi swoją genealogię „wprost z katyńskiej zbrodni”31. Wyłącznie rytualne obchody są jednym z elementów życia politycznego, pozostającym bez wpływu na pamięć historyczną Polaków. Ta pamięć zestawiona została przezeń z pamięcią Holocaustu, żywą
i trwającą w kolejnych pokoleniach po wojnie. Opinie, jakie w polskich debatach medialnych po katastrofie smoleńskiej zdawały się początkowo przypominać wydarzenia
katyńskie, przeplatają je z relacjami i refleksjami o samym wypadku. W krótkim jednak
czasie wybory prezydenckie i konflikt międzypartyjny odwróciły uwagę od przywoływania Katynia, a upamiętnianie ofiar katastrofy podporządkowano politycznej walce,
która nie tylko utrudnia racjonalne podejście do historii, ale także i do budowy dialogu
polsko-rosyjskiego.
Czy dla owego dialogu koniunktura jest trwała, czy jedynie przejściowa? To wydaje się trudne do określenia. Dotarcie do świadomości przeciętnego Rosjanina z wiedzą
jest zajęciem niełatwym, jednak wśród niewątpliwie istotnych zjawisk, jakie nastąpiły
po 10 kwietnia, szczególnie istotne jest to, które następująco opisał Wacław Radziwinowicz: „Akurat kiedy piszę ten tekst, Wiktor Szenderowicz, znany satyryk i bezlitosny
krytyk Władimira Putina, chwali premiera za to, że pojechał do Katynia, bo - jak się
wydaje - zdecydował wreszcie, że Rosja powinna zrzucić z siebie garb Stalina”32.

29
30
31
32

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100426&typ=my&id=my11.txt (pobrano dn. 5.09.2010).
A. Nowak, op. cit., s. 392.
Ibidem.
http://wyborcza.pl/1,76842,7747870,katyn_pomoze_rosji_zrzucic_garb_stalina.html#ixzz0zeo724ks (pobrano dn. 30.09.2010).
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Inna opinia na łamach prasy zwraca uwagę na zaskakującą, jak na rosyjską praktykę polityczną, postawę premiera Putina, który decyduje się przyjechać i uklęknąć w tak
symbolicznym miejscu, jak cmentarz polskich oficerów33. „Taktowność nigdy nie była
silną stroną rosyjskiej polityki zagranicznej. Ta tragedia stała się rzadkim wyjątkiem” podkreślił „Moskowskij Komsomolec”34.
Jeżeli w rosyjskim życiu intelektualnym zaczyna się wprost mówić o zrzuceniu „garbu
Stalina”, to jest to niewątpliwie oznaką zmian korzystnych dla wzajemnych relacji polskorosyjskich w sferze historii i jej odkrywania. Chcąc jednak odpowiedzieć na pytanie, czy
wydarzenia smoleńskie stały się bezpośrednim asumptem do takiej zmiany i czy zmiana
ta ma charakter długotrwały, należy ostrożnie analizować kroki obydwu stron. Zwłaszcza
w kontekście zacytowanej wypowiedzi G. Pawłowskiego, przypisującej Smoleńskowi
przełomową rolę w historii nie tylko Polski i Rosji, ale też Europy, warto przyglądać się
definiowaniu i realizacji rozmaitych bieżących interesów w stosunkach międzypaństwowych. Historia bowiem - niestety - może pozostawać w cieniu owych interesów, a możliwość dotarcia do prawdy o niej, zależy nierzadko od doraźnej politycznej koniunktury.

Summary
The case of Katyn in press debates on Polish-Russian relations before and after Smolensk airplane crash
A tragic history of the mass murder of Polish officers and deputies in the Katyn
forrest has a vivid impact on current relations between Poland and Russia. The matter
of text is to compare the opinions on Katyn jubilee and historian’s publications just
before and after the dramatic accident of Polish presidential airplane. The event
was deeply symbolic for many Poles and also Russians because of it’s close location to
the cemetery of 1940 victims and because of the death of the top officials of Poland.
It brought also some new value to mutual relations, based on compassion and will of
help. The aim of the text is to find out if such change may have a long-lasting character
and how actually Russian policy towards Poland can be redefined after a great shock
of April the 10th 2010.

33 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7743070,Wladimir_Putin_przykleknal_przed_katynskim_
oltar zem_.html (pobrano dn. 5.09.2010).
34 http://wyborcza.pl/1,75477,7761138,Rosyjska_prasa__Czarne_dni_Polski.html#ixzz0zRpBCLyt (pobrano
dn. 30.09.2010).
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Perspektywy rozwoju samorządu powiatowego

Wstęp
Proces reformowania administracji publicznej jest procesem nieuniknionym i koniecznym, jako że administracja musi ulegać nieustannym przemianom, wynikającym
z przemian politycznych i ustrojowych państwa, zmienności celów państwowych i społecznych oczekiwań, ale także procesów tak obiektywnych jak zjawiska demograficzne, postęp techniczny i rozwój wiedzy. W doktrynie nauki administracji rozróżnia się
reformy administracji ze względu na ich rodzaj (przedmiot reformy) oraz poziom. Już
rozróżnienie przedmiotowe daje wielkie bogactwo zakresów reformowania od struktur
organizacyjnych (od prostych reorganizacji, po likwidację i tworzenie nowych instytucji) przez podziały terytorialne (zasięg działania oraz przestrzenne rozmieszczenie instytucji) tryby działania (zwłaszcza reformy proceduralne) po reformy dotyczące kadr
administracji. Natomiast szczególnego znaczenia nabiera proces reformowania administracji, gdy uwzględni się poziom, na jakim się on odbywa, bowiem reforma może
ograniczać się jedynie do modernizacji któregoś z przedmiotów reformy, ale może też
dotykać mechanizmów zarządzania sprawami publicznymi, aż do najwyższego poziomu transformacji ustrojowych1.
I. Reforma z 1998 r.
1. Założenia
Reforma administracji publicznej, wynikająca z transformacji ustrojowej państwa,
zapoczątkowana w 1989 r., przebiegała do tej pory w kilku wyraźnie zaznaczających
się etapach. Trzeba pamiętać, iż „aksamitna rewolucja” z roku 1989 odbywała się przy

1

Szerzej na temat rodzajów reform i przyczyn ich przeprowadzania zob.: J. Korczak, Od programu pilotażowego do zespołów metropolitalnych. Przyczyny i pożytki reform administracji publicznej, [w:] J. Korczak (red.),
Materiały z seminarium „10 lat miast na prawach powiatów”, Wrocław 14-15 września 2008 r., Wrocław
2008, s. 5 i n. oraz H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, rozdz. XI.
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określonym układzie sił politycznych, który nie pozwalał na odbudowę samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach administracji publicznej, stąd pełny samorząd
tylko na szczeblu gminnym z ustawowym prawem do reprezentacji w województwie
w postaci sejmiku samorządowego, który jednak nie mógł być traktowany jako organ
samorządowy w pełnym tego słowa znaczeniu (w doktrynie uciekano się do dosyć ogólnych sformułowań, unikając na ogół jednoznacznego wypowiadania się na temat charakteru prawnego sejmiku2). Pozostałe ponadgminne szczeble administracji pozostały
w gestiach władz centralnych. Odczuwalna była również dominacja układu branżowego (resortowego) nad terytorialnym, co zwłaszcza przejawiało się w tworzeniu coraz
liczniejszej grupy administracji specjalnych, wyłączanych spod ogólnych kompetencji
wojewody, jako terytorialnego organu administracji rządowej.
Układ ten prowadził do coraz częstszych konfliktów między samorządem terytorialnym a organami administracji rządowej (chociaż i wewnątrz administracji rządowej
między poszczególnymi szczeblami dochodziło także do sprzeczności interesów), których przyczyny tkwiły nie tylko w ociężałości procesu dostosowywania regulacji prawnych ze starego systemu politycznego do nowych warunków ustrojowych, ale coraz
bardziej w rosnących aspiracjach wspólnot lokalnych do sprawowania autentycznego
„samo-rządu”, co napotykało jednak na opór ze strony administracji rządowej. Prowadziło to do rozmycia kompetencji, a w związku z tym i odpowiedzialności, a w ślad za tym
wreszcie obniżania autorytetu władzy publicznej w państwie. Samorządy lokalne udowodniły bardzo szybko, iż nawet bardzo małymi środkami finansowymi (w skali kraju zaledwie kilkanaście procent finansów publicznych) potrafią gospodarować efektywniej, niż
scentralizowany i rozbudowany system budżetu państwowego. Tym bardziej więc domagano się poszerzenia wpływu obywateli na politykę, prowadzoną przez władze w terenie
oraz instrumenty kontroli obywatelskiej nad działaniami administracji publicznej, widząc
w tym nie tyle możliwości zaspokojenia aspiracji liderów lokalnych ugrupowań politycznych, co raczej szansę na przeniesienie doświadczeń z gminy na wyższe szczeble samorządu terytorialnego i poprawienie efektywności wykorzystania finansów publicznych.
W latach 1990-1998 podejmowane były liczne próby zmiany tego układu, a do
pierwszych można zaliczyć przełom lat 1992-1993, kiedy rząd premier Hanny Suchockiej przystąpił do prac projektowych nad restytucją powiatu, zmianą podziału terytorialnego kraju i rozbudowaniem samorządu terytorialnego o samorząd powiatowy. Polityczne przeszkody uniemożliwiły doprowadzenie tych zamierzeń do końca, ale w jakimś sensie zaowocowały tzw. programem pilotażowym z 1993 r.3, a w dalszej konsekwencji Ustawą o wielkich miastach z 1995 r. 4. Dopiero zatem wielka reforma admi2
3

4

Dla przykładu: J. Jagielski, Sejmik samorządowy, „Samorząd Terytorialny”, 1991, nr 6, s. 24-28.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu
rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta,
wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz. U. nr 65, poz. 309
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług
publicznych (t.j. Dz.U. z 1997r. Nr 36, poz. 224 z późn.zm.).
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nistracji publicznej z roku 1998 przyjęła za cel zmianę systemu zarządzania państwem
na bardziej zdecentralizowany przez przeniesienie wielu zadań i kompetencji ze szczebla centralnego do województw oraz między województwami a powiatami i gminami,
co pozwolić miało szczeblowi centralnemu skupić się wyłącznie na zadaniach o charakterze strategicznym dla całego państwa. Dzięki temu powstały zupełnie nowe dwa podmioty prawa publicznego5: województwa samorządowe i powiat, przez co na wszystkich szczeblach zasadniczego podziału terytorialnego kraju funkcjonować zaczęły demokratyczne instytucje społeczeństwa obywatelskiego, co wyraża się głównie w tym,
iż na każdym z nich funkcjonują reprezentacje społeczności lokalnych i regionalnych
pochodzące z wyborów bezpośrednich i podlegające społecznej kontroli. Tym samym
musiała nastąpić zmiana systemu finansów publicznych, gdzie w odwrotnych do dotychczasowych proporcjach większa ich część miała być kreowana i dysponowana w terenie niż w centrum podlegając społecznej kontroli wydatkowania. Reforma wreszcie,
niestety nie w pełnym wymiarze, doprowadzić miała do ujednolicenia struktury organizacyjnej państwa z resortowo-terytorialnej na terytorialną. Prowadziło to do zbliżenia Polski do standardów Unii Europejskiej w zakresie organizacji terytorialnej kraju
i struktur samorządu terytorialnego6 w kontekście przyszłego członkostwa w Unii.
2. Wdrażanie reformy
Tak szeroko zakrojona reforma administracji publicznej wymagała bardzo rozbudowanego i precyzyjnego procesu aplikacyjnego. Dopiero zestawienie ze sobą wszystkich aktów prawnych, wydanych w okresie od czerwca do grudnia 1998 r., pokazuje
ogrom zadań, stojących przed podmiotami ustawowo zobligowanych do działań wdrażających reformę. Konieczne były procedury formalno-organizacyjne przekazywania
powiatom i samorządom wojewódzkim zadań i służących ich realizacji jednostek organizacyjnych, urzędów i pracowników dotychczasowej administracji rządowej. W dalszej
kolejności organizowania starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, a przy tym
reorganizacja urzędów wojewódzkich, które przejęły na siebie funkcje nowych województw i likwidacja urzędów wojewódzkich, które straciły ten status po dniu 1 stycznia
1999 r. Procedura ta miała być nie tylko rozłożona w czasie7, ale też miała być poddawana bieżącej analizie i ocenie, jako że do dnia 30 czerwca 2000 r. Rada Ministrów miała
przedłożyć Sejmowi informacje o skutkach zmian wprowadzonych ustawami wchodzą-

5
6
7

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. nr 96, poz. 656).
Na ten temat również: J. Korczak, Nowe regulacje prawa samorządowego, „Zeszyty Samorządowe”, 1998,
nr 2-4, s. 6 i n.
W odniesieniu do niektórych typów jednostek organizacyjnych administracji rządowej zastosowano odsunięcie w czasie i rozłożenie na etapy procesu ich reformowania. W szczególności dotyczyło do urzędów pracy, które w roku 1999 - a więc pierwszym roku reformy - zostały jedynie zreorganizowane w swoim zasięgu
terytorialnym (art. 19 ust. 1), a dopiero po dniu 1 stycznia 2000 r. zostały podzielone ich zadania między
wojewodów i samorząd województwa oraz powiatu i w konsekwencji nastąpiło organizacyjne przejęcie ich
przez organy samorządu terytorialnego (art. 19 ust. 2-4).
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cymi w pakiet reformy administracji publicznej8. W założeniach reformy przewidywano, iż dalsze zmiany kontynuujące jej cel będą realizowane w latach następnych.
Autorzy reformy oparli proces aplikacyjny na następujących zasadach9:
1) zasadzie równoczesności wprowadzania w życie reformy powiatowej i wojewódzkiej, co podyktowane było uwarunkowaniami przestrzennymi (nakładanie się na
siebie siatki powiatów i województw) oraz funkcjonalnymi (projektowanym podziałem zadań między województwa rządowe i samorządowe oraz powiaty samorządowe), a co powinno było obniżyć koszty społeczne i finansowe reformy, zapewnić skuteczność i sprawność procesu wdrożeniowego, a wreszcie skrócić okres
adaptacyjny;
2) zasadzie antycypacji (wyprzedzenia) ukształtowania władz samorządu terytorialnego w stosunku do chwili wejścia w życie nowego modelu ustrojowego administracji publicznej przez vacatio legis zróżnicowane dla poszczególnych nie tylko
ustaw, ale wręcz ich części (art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 Ustawy o wejściu w życie10);
3) zasadzie ciągłości sprawowania władzy administracyjnej w państwie, która była
w ogóle conditio sine qua non całej reformy, bowiem nie można było doprowadzić
do sytuacji nie tylko bałaganu organizacyjnego, ale przede wszystkim do paraliżu świadczenia usług publicznych i biegu procedur administracyjnych, obywatel
miał więc mieć zapewnione płynne przejście jego spraw do właściwych organów
po dniu 1 stycznia 1999r. w sposób dla niego nieuciążliwy i nieodczuwalny.
W Ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej
w województwie, która jest wypełnieniem stosownych dyspozycji ustawowych zawartych w art. 93 Ustawy o samorządzie powiatowym11, art. 92 Ustawy o samorządzie województwa12 oraz art. 46 Ustawy o administracji rządowej w województwie13, uregulowane zostały jedynie terminy wejścia w życie poszczególnych aktów normatywnych,
natomiast dopiero Ustawa przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
8

9

10
11
12
13

Szerzej na temat przebiegu procesu aplikowania reformy z 1998 r. zob. J. Korczak, Wdrażanie reformy
administracji publicznej - próba oceny, [w:] S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania
samorządu terytorialnego. T.I. Prawo samorządowe i administracyjne, Opole 2000, s. 103-118.
Szerzej na ten temat: J. Płoskonka, B. Marciniak, D. Żebrowska, Tryb i zasady wdrożenia reformy administracji publicznej, [w:] Procedura wdrożenia reformy ustrojowej państwa. Reforma Administracji Publicznej - materiały szkoleniowe, z. 19, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Reform Ustrojowych
Państwa, Warszawa, wrzesień 1998, s. 4 i n.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie
województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 98, poz. 631).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) zwana dalej usp.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1590 z późn.
zm.) zwana dalej usw.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 80, poz.
872 z późn.zm.) zwana dalej uarzw; obecnie zastąpiona ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej województwa (Dz.U. nr 31, poz. 206).
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publiczną - ustawa z dnia 13 października 1998 r.14 uregulowała kwestie zasadnicze,
czyli zasady i tryb wprowadzenia w życie wszystkich następstw reformy. Oczywiście pamiętać należy także o Ustawie z dnia z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw
określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą
ustrojową państwa15, która dokonała zmian w 144 ustawach i dekretach (łącznie z aktami wykonawczymi objęła 165 aktów normatywnych), jak również podobna w swoim
charakterze Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z wdrażaniem reformy ustrojowej państwa16, obejmująca zmiany w 30 ustawach i dekretach, co musiało wpłynąć na funkcjonowanie zarówno dotychczasowego, jak i przyszłego aparatu administracyjnego. Wprowadzenie reformy w życie było możliwe także
dzięki Ustawie o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego
państwa17 i wykonawczym do niej rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia
1998r. w sprawie utworzenia powiatów18.
Proces legislacyjny wdrażania reformy zakończył się dopiero w 2000 r., kiedy
15 września uchwalono ustawę o referendum lokalnym19.
3. Próba ewaluacji reformy z 1998 r.
Chociaż w powszechnej opinii spośród czterech reform koalicji rządowej z 1998 r.
właśnie reforma podziału terytorialnego państwa i powstanie nowych jednostek samorządu terytorialnego budzi najmniej kontrowersji i w powszechnym odczuciu spotyka
się z akceptacją, to przecież jednak ani nie przebiegła bezproblemowo, ani też nie osiągnęła wszystkich spodziewanych celów. Wady samych założeń, błędy procesu aplikacyjnego, a wreszcie działania następnych ugrupowań politycznych sprawujących władzę
w latach 2001-2005 i 2005-2007 o charakterze wręcz recentralizującym, spowodowały,
iż niektórych celów reformy, nie tylko że nie osiągnięto, ale doszło do stanu im przeciwstawnego.
Największym niepowodzeniem reformy z 1998 r. jest bez wątpienia koncepcja zespolenia administracyjnego i to zarówno pod zwierzchnictwem wojewody, jak i co bardziej jeszcze jaskrawe - starosty. W wyniku niekonsekwencji procesu legislacyjnego już
na samym początku doszło do niezgodności między deklarowaną ogólną zasadą w art.
35 ust. 3 pkt 1 u.s.p., zgodnie z którą starosta sprawując zwierzchnictwo wobec po-

14 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz.U. nr 133, poz. 872) zwana dalej Przepis wprowadzające.
15 Ustawa z dnia z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. nr 106, poz. 668 z późn. zm.).
16 Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem reformy ustrojowej
państwa (Dz.U. nr 162, poz. 1126).
17 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. nr 96, poz. 656).
18 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. nr 103,
poz. 652).
19 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz.985 z późn. zm.).
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wiatowych służb, inspekcji i straży powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek
w uzgodnieniu z wojewodą, a przepisami regulującymi sytuację prawną pracowników
jednostek administracji zespolonej. Otóż wprowadzony wówczas art. 6c ust.1 Ustawy
o Policji20 w odniesieniu do czynności powołania komendanta powiatowego dokonywał istotnego wyłomu w tej zasadzie, którą zresztą wprost zawieszał, jako że powołania
dokonywał wojewódzki komendant, zaś rola starosty ograniczała się jedynie do wyrażenia swojej opinii co do osoby kandydata na etapie porozumienia („powołuje w porozumieniu ze starostą”), ta sama procedura miała zastosowanie w przypadku odwołania
powiatowego komendanta (art. 6e ust. 2 pkt 2 Pragmatyki Policji), ponadto starosta był
uprawniony do desygnowania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej (art. 6h
ust. 4 pkt 2). Po zmianach z 2002 r.21 porozumienie zmieniono na opinię, przy braku
której w terminie ustawowym występuje zwolnienie z obowiązku jej posiadania, zaś
z trybu konkursowego w ogóle zrezygnowano, uchylając art. 6h, co z zespolenia komendantów powiatowych pod zwierzchnictwem starosty czyni już jedynie iluzję. Podobnie w Pragmatyce strażaków22 mamy do czynienia z odstępstwem od zasady powoływania kierowników służb, inspekcji i straży przez starostę w uzgodnieniu z wojewodą, gdyż jej art. 13 przewiduje, iż komendanta powiatowego PSP powołuje komendant
wojewódzki w porozumieniu ze starostą. Opinia starosty jest również wymagana przy
odwołaniu komendanta powiatowego. Nie było tak daleko idącego złamania zasady
z art. 35 ust. 3 pkt. 1 u.s.p., w przypadku art. 11 ust. 3 Ustawy o Inspekcji Sanitarnej23,
który przewidywał identyczną procedurę powoływania powiatowego inspektora sanitarnego, z tym jednakże wyjątkiem, iż w miejsce wojewody zastrzegał obowiązek porozumienia z wojewódzkim inspektorem sanitarnym, jednakże „sanitaryści” zostali wyłączeni z zespolenia już 2002 r.24 i tym samym zmniejszyło to liczbę organów zespolonych
pod zwierzchnictwem starosty. Sytuacja powyższa ma też zastosowanie w przypadku
powiatowej inspekcji weterynaryjnej, którego kierownika - powiatowego lekarza weterynarii - powoływał i odwoływał starosta na wniosek lub za zgodą wojewódzkiego lekarza weterynarii do dnia 30 kwietnia 2004 r. (art. 37 ust. 3 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej25), jako że od dnia 1 maja tegoż roku wraz z wejściem do Unii Europejskiej cała
Inspekcja Weterynaryjna została zreorganizowana i o ile wojewódzki inspektor jest zespolony pod zwierzchnictwem wojewody, o tyle inspektor powiatowy wchodzi w skład

20 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 43, poz. 277 z późn.zm.).
21 Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej i ustawy
o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 200, poz. 1688) – art.1.
22 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 96, poz. 667 z późn.
zm.).
23 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 122, poz. 851, z późn. zm.),
oczywiście mowa jest o brzmieniu sprzed zmian dokonanych po dniu 1 tycznia 1999 r.
24 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw (Dz.U. nr
128, poz. 1407 z późn. zm.) - art. 1.
25 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych
i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. nr 60, poz.369 z późn.zm.).
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administracji niezespolonej26. Jedynie w przypadku powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego przepis art. 86 ust. 1 Prawa budowlanego27 przewiduje nadal zgodnie
z art. 35 ust. 3 pkt. 1 u.s.p. powoływanie inspektorów przez starostów, co prawda w porozumieniu z wojewódzkimi inspektorami nadzoru budowlanego (starosta powołuje
jednego z trzech kandydatów wskazanych przez inspektora wojewódzkiego, a w razie,
gdy tego nie uczyni w terminie ustawowym, wojewódzki inspektor wskazuje, kogo starosta ma powołać) nie zaś z wojewodą. Podobnie jest w przypadku odwoływania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (art. 86 ust. 2). Przy czym jednak, akurat w tym przypadku, pojawia się istotny dualizm sytuacji prawnej, która rodzi szereg
konfliktów kompetencyjnych na tle przepisów Prawa budowlanego, gdzie raz starosta
(prezydent miasta na prawach powiatu) jest organem w zakresie architektoniczno-budowlanym, a drugi raz jest zwierzchnikiem służbowym powiatowego (miejskiego) inspektora budowlanego, sprawującego nadzór budowlany wobec działań podjętych na
podstawie decyzji starosty (prezydenta miasta). W efekcie tych zmian obecnie nominalnie zespolenie w powiecie obejmuje już tylko trzech szefów administracji specjalnej.
Najczęściej głosy krytyczne w kwestiach ustroju samorządu terytorialnego odnoszą się do ram ustrojowych i finansowych, ale także terytorialnych funkcjonowania powiatów. Wskazuje się więc ograniczenia kompetencyjne organów samorządowego powiatu w sferach właściwości przewidzianej dla nich ustawowo. Powiat miał odegrać
istotna rolę w zaspokajaniu ponadgminnych zadań publicznych o charakterze lokalnym (art. 4 u.s.p.), to właśnie głównie na jego poziomie (chociaż po części również
na poziomie samorządowego województwa w ich regionalnym wymiarze) odczuwalne
winny być skutki reformy edukacji i reformy opieki zdrowotnej, jako przejawy rozwoju
cywilizacyjnego i socjalnego. Zdaniem części teoretyków prawa samorządu terytorialnego, w rzeczywistości pozycja powiatów powstała jako pozostałość po zrealizowaniu
innych interesów, np. interesów silnych grup zawodowych, a pewne rozwiązania systemowe odebrały de facto powiatom możliwości pozyskiwania środków finansowych
na ich funkcjonowanie, czego przykładem może być likwidacja Kas Chorych na rzecz
scentralizowanego Narodowego Funduszu Zdrowia. Obserwuje się to również na przykładzie systemu szkolnictwa, gdzie powiatowi odebrano jakąkolwiek możliwość wpływu na jego profil, chociaż miał odegrać istotną rolę w kreowaniu rynku usług edukacyjnych stwarzającego szansę na orientacje zawodową młodzieży. W dalszej zresztą kolejności silnie ograniczono zapowiadane na początku reformy instrumenty aktywnego
kształtowania rynku pracy przez powiatowe urzędy pracy, co powoduje, iż owa cywilizacyjna rola powiatu może zostać zupełnie zredukowana. Pewne korekty wystąpiły po
roku 2004, ale ciągle zauważa się, iż powiat zostaje obciążono zbyt dużą liczbą wysoko
specjalizowanych zadań (w założeniach reformy miały być one domeną samorządowego województwa) i ponoszoną z tego tytułu odpowiedzialnością, z czym nie idzie równolegle system finansowania.
26 Art. 5 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 121, poz. 842).
27 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
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Również konsekwencja reformy w postaci wprowadzenia szczególnej kategorii jednostek samorządu terytorialnego - miast na prawach powiatów, jednostek, które zasadniczo są miastami, czyli gminami o statusie miasta lub prawach miejskich, a zarazem wykonują na swoim terenie zadania powiatu, z którego są terytorialnie wyłączone i posiadają
typowe dla powiatu jednostki organizacyjne (inspekcje, straże i służby administracji zespolonej, powiatowy urząd pracy, czy powiatowe centrum pomocy rodzinie, a nawet organy np. miejskiego rzecznika praw konsumentów) obok jednostek gminnych (np. miejskiego ośrodka pomocy społecznej, czy gminnych szkół i placówek oświaty) w praktyce
nastręcza wiele wątpliwości. Wynikają one nie tylko z pojawienia się monokratycznego
organu wykonawczego miasta wykonującego zadania dwóch organów powiatu (zarządu
- ustrojowego i starosty - proceduralnego)28, ale przede wszystkim z przyjęcia w 1998 r.
założenia, iż status miasta na prawach powiatu nabywa się z mocy prawa wyłącznie jednorazowo, jak również, iż rezygnacja ze statusu jest nieodwracalna w skutkach (przykład
Wałbrzycha)29. Rozwiązanie to jest w innych krajach europejskich, gdzie występują rozwiązania ustrojowe podobne do miasta na prawach powiatu (np. niemieckie kreisfrei
Stadt), niespotykane, bowiem nabywanie takiego statusu jest najczęściej wynikiem rozwoju demograficznego, urbanistycznego, infrastrukturalnego i ekonomicznego. Wydaje się ono niekonsekwentne, jak zresztą brak możliwości tworzenia związków z udziałem jednostek organizacyjnych różnego typu (za wyjątkiem miast na prawach powiatu,
które mogą tworzyć związki z udziałem tak gmin, jak i powiatów).
II. Obszary regulacji wymagające zmian
Ocena stanu obowiązującego prawa ustrojowego prowadzi do uzasadnionego postulatu jego zmian. Zmiany te mogą przybrać różnorodną postać i skalę: od zmian nowelizacyjnych przy założeniu pozostawienia obecnych ustaw ustrojowych o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa (cięcia kosmetyczne), do radykalnych
zmian prowadzących do uchwalenia nowych ustaw ustrojowych. Opcja druga wydaje
się być najbardziej uzasadniona z dwóch co najmniej powodów: funkcjonowanie Ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r. po kilkudziesięciu nowelizacjach i dwóch tekstach jednolitych, przy czym ostatni z 2001 r. jest już nieaktualny, powinno doprowadzić do zastąpienia jej nowym aktem normatywnym, sumującym dwudziestoletnie doświadczenia i odpowiadającym na oczekiwania praktyki samorządowej; utrzymywanie
różnic między ustrojem powiatu i gminy - dwóch lokalnych jednostek samorządu - nie
jest dzisiaj już niczym uzasadnione (argumenty podnoszone w 1998 r. już przy noweli
z 2001 r. znacznie się zdewaluowały). Tym samym można rozważać dostosowanie nomenklatury do Konstytucji z 1997 r. i skoro w niej ustrojodawca posługuje się okre-

28 Na ten temat szerzej patrz: B. Dolnicki, Prezydent miasta na prawach powiatu. Próba oceny koncepcji jednoosobowego organu wykonawczego i pozycji rady miejskiej, [w:] J. Korczak (red.), op. cit., s.67-82.
29 Na ten temat szerzej patrz: P. Lisowski, Status miasta na prawach powiatu świetle ustawy o samorządzie
powiatowym i ustawy o samorządzie gminnym - uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] J. Korczak (red.),
op. cit., s. 25-37.
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śleniem „samorząd lokalny” i „samorząd regionalny” (art. 164 ust. 2), to i w ustawach
zwykłych należałoby odnieść się do tych pojęć, a to prowadziłoby do propozycji uchwalenia Ustawy o samorządzie lokalnym, w której w przepisach wspólnych uregulowano
by ustrój gminy i powiatu w tych aspektach, które dla obu jednostek samorządu regionalnego są wspólne, a następnie w odrębnych jej rozdziałach (czy innych jednostkach
systematyzacyjnych), to co stanowi diferentia specifica każdej z tych jednostek z osobna.
Jak z powyższego wynika proponowana ustawa zastąpiłaby dwie obecne ustawy dotyczące tych jednostek. Również obecną ustawę o samorządzie województwa zastąpiłaby
w takim wypadku ustawa o samorządzie regionalnym.
Fundamentalne pytania, jakie należy postawić przed podjęciem przyszłych prac
legislacyjnych, dotyczą, po pierwsze, charakteru ustrojowo-prawnego powiatu jako jednostki podziału terytorialnego kraju i tym samym jednostki samorządu terytorialnego.
W reformie z 1998 r. przyjęto następujące założenie: reforma terytorialna polegająca na
odtworzeniu powiatu jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego kraju i zmianie podziału na województwa ma prowadzić do radykalnej zmiany ustroju administracji publicznej. W gminie i w powiecie przyjmujemy model homogeniczny, czysto samorządowej administracji publicznej, w której elementy administracji rządowej występują
w postaci ustawowego zlecenia wykonywania zadań z jej zakresu przez organy samorządu, w województwie przyjmujemy dualizm administracji publicznej z występującymi równolegle organami administracji rządowej w osobie wojewody i podległej mu
administracji zespolonej oraz powiązanej z nim administracji niezespolonej i organami
samorządu województwa. W istocie rzeczy zespolenie administracyjne w powiecie pod
zwierzchnictwem starosty temu rozwiązaniu przeczyło i przeczy nadal, kierownicy inspekcji, komend i straży zawsze byli i są organami administracji rządowej, a podlegli im
pracownicy i funkcjonariusze stanowią korpus służby cywilnej lub są funkcjonariuszami, pełniącymi służbę na podstawie tzw. pragmatyk mundurowych. Jeśli zatem mamy
utrzymać model zespolenia, a być może nawet go odbudować (wyżej mowa była o częściowej rezygnacji z niego) czy wręcz rozbudować, do czego zachęcają ustawy o stanach
nadzwyczajnych i zarządzaniu kryzysowym, to może należałoby jednoznacznie w ustawie wyeksponować odrębną pozycję starosty o dualistycznej pozycji ustrojowej - organu wykonawczego powiatu i zarazem organu administracji rządowej w powiecie, któremu podlega zespolona administracja rządowa, funkcjonująca na obszarze powiatu.
Podkreślić należy, iż powyższe dotyczy wyłącznie pozycji ustrojowej starosty, bowiem
nie zmienia postaci rzeczy to, że powiat był, jest i będzie nadal jednostką samorządu
terytorialnego, utworzoną dla zaspokajania potrzeb członków jego wspólnoty samorządowej o charakterze ponadgminnym. Jednakże nie sposób zauważyć, że tak jak w przypadku województwa mamy do czynienia z jednostką, na terenie której zostały powołane organy rządowej administracji o właściwości miejscowej odnoszącej się wyłącznie
do powiatu (tak jak w województwie wyłącznie do województwa). Podobnej sytuacji
nie mamy w gminie - nie istniej ani jeden organ administracji rządowej, który byłby
powołany wyłącznie do wykonywania swoich zadań w granicach terytorialnych gminy, z siedzibą zbieżną z siedzibą organów gminy, powiązany z organami gminy więza155
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mi ustrojowymi. Na terenie gminy wykonują swoje zadania różne organy administracji
rządowej, ale ich właściwość miejscowa z reguły jest szersza – obejmuje kilka gmin (np.
obszar powiatu), przypadek gmin o specjalnym statusie - miast na prawach powiatu,
z miastem stołecznym Warszawą włącznie, niczego w tej ocenie nie zmienia.
Po drugie, wydaje się uzasadnione pytanie o przeniesieniu założeń i skutków reformy z 2002 r., dotyczącej organu wykonawczego w gminie do powiatu. Tendencja do
upraszczania struktur przemawia w jakimś sensie za odejściem od organu kolegialnego na rzecz organu jednoosobowego. Przemawia za tym lokalność obu jednostek samorządu terytorialnego, a więc zdecydowanie większy stopień identyfikacji z osobami
wybieranymi do organów samorządowych, co skłania do wyboru bezpośredniego, jak
również zastąpienia organu kolegialnego organem jednoosobowym. Należałoby jednak
w tym przypadku dokonać nowelizacji, a raczej uchwalić nową ordynację wyborczą dla
obu organów wykonawczych (gminnego i powiatowego). Doświadczenia z pierwszej
kadencji i na rok przed końcem drugiej ze stosowania tego rozwiązania ustrojowego
w gminach zwracają uwagę na konieczność bardziej starannego uregulowania relacji
między radą a organem wykonawczym. Obserwujemy bowiem w wielu gminach zbytnią autonomię wójtów, burmistrzów i prezydentów względem rad gmin, co rodzi nie
tylko lokalne konflikty, ale też zakłóca wykonywanie ustawowych funkcji obu organów.
Nie można jednak w sposób bezkrytyczny kopiować rozwiązań gminnych na powiat,
biorąc pod uwagę zwłaszcza złożoność pozycji starosty, łączącego funkcje organu wykonawczego i zwierzchnika administracji zespolonej (przy założeniu odbudowy zespolenia i monokratyczności) zatem wydaje się, że wybór bezpośredni nie jest wartością
najwyższą, a raczej kwestia kwalifikacji, które winien spełniać kandydat, a które nie
mogą być poddane weryfikacji w kampanii wyborczej. Natomiast należałoby w miejsce wyboru bezpośredniego rozważyć większą stabilizację pełnienia funkcji starosty
w okresie kadencji rady powiatu.
Po trzecie, konieczne jest uregulowanie klauzul kompetencyjnych organów powiatu. Zwrócić należy uwagę na to, że w trzech typach jednostek samorządu terytorialnego
mamy trzy różne klauzule kompetencyjne, pozwalające na ustalania właściwości rzeczowej organów, co jest warunkiem ważności ich rozstrzygnięć, ale też pozwalające rozwiązywać spory kompetencyjne między organami. W gminie mamy do czynienia z domniemaniem kompetencyjnym na rzecz rady gminy z art. 18 ust. 1 Ustawy, w województwie
wręcz przeciwnie z domniemaniem kompetencyjnym na rzecz zarządu województwa
(art. 41 ustawy), co poniekąd wynika z regionalnego - a zatem obszarowo dużej - charakteru tej jednostki samorządu terytorialnego. Kiedy analizujemy Ustawę o samorządzie
powiatowym, to poza klauzulami wyłączności z art. 12 dla rady i art. 32 dla zarządu, brak
nam rozstrzygnięć co do właściwości organu, gdy ustawodawca w prawie materialnym
posługuje się takim zwrotem, jak np. „organizator instytucji kultury”, „organ prowadzący
szkołę”, „organ, który utworzył zakład opieki zdrowotnej”, itp.
Po czwarte, należy rozważyć zasadność dalszego upośledzenia powiatu w zakresie form organizacyjnoprawnych, prowadzenia gospodarki komunalnej i działalności
gospodarczej wykraczającej poza jej granice. Idzie oczywiście o art. 10 Ustawy o go156
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spodarce komunalnej30, który pozwala gminie wyjść poza ograniczenia z art. 9, tak co
do rodzaju spółek prawa handlowego, które może tworzyć lub w nich uczestniczyć, jak
i co do przedmiotu ich działalności, w mniejszym stopniu, ale jednak pozwala na pewne wyjście poza ten gorset województwu, co prawda wiążąc go art. 14 Ustawy o samorządzie województwa, a jedynie powiat pozostaje w coraz bardziej odczuwanym ciasnym gorsecie art. 9. Wydaje się, że obawy, które uzasadniały takie różnice między gminą a powiatem w 1998 r. dzisiaj już nie mają miejsca ani nie są niczym potwierdzane.
Nie wydaje się, aby radni powiatów i starostowie mieli być gorszymi gospodarzami niż
radni gmin i wójtowie, zwłaszcza gdy obserwujemy naturalną i w pełni uzasadnioną
swoistą ścieżkę awansu samorządowego, tzn. z reguły swoje pierwsze zetknięcie z samorządem większość samorządowców powiatowych (ale też i wojewódzkich) miała
i ma nadal w gminie i dopiero po tych doświadczeniach przechodzi na poziom powiatu, a potem województwa.
Po piąte, należałoby określić obszary zadań jednostek samorządu terytorialnego
i po dokonaniu stosownych korekt ustalić taką mapę zadaniową, która nie będzie rodzić zbędnych dyskusji o zasadność powierzenia danego zadania określonej jednostce.
Przypomnieć można, iż już w 1990 r., przeprowadzając pierwotną komunalizację zadań
dawnej administracji państwowej, nie posługiwano się tak istotnym narzędziem jak
mapa zadaniowa i takiej formuły zadaniowej przez blisko dwadzieścia lat funkcjonowania samorządu nie opracowano, a wtórna komunalizacja z 1998 r. przebiegała także pod
wpływem bardziej politycznych niż obiektywnie sformułowanych kryteriów takiego
podziału. W latach 1990-1998 w doktrynie dyskusja na ten temat prowadzona była sporadycznie i nie przyniosła jakiegoś utrwalonego kierunku badawczego czy ugruntowanego poglądu, zaś po 1998 r. dyskusja ta toczyła się bardziej na kanwie oceny reformy
i sporów, np. co do zasadności powołania powiatu i wyznaczenia jego zakresu zadań.
Istnieje zatem potrzeba pogłębionych studiów nad zagadnieniem formuły zadaniowej,
których jednym z wyników byłaby analiza krytyczna stanu obecnego i postulowane kierunki zmian w tym zakresie. Byłoby to bardzo pomocne przy udzielaniu odpowiedzi na
pytanie o dalszy proces decentralizacji władzy publicznej w Polsce i rolę, jaką w niej odgrywać ma samorząd terytorialny, bo przecież proces ten trwa nieprzerwanie od roku
1990 choć z różnym natężeniem i niekiedy nawet próbami odwrócenia jego kierunku
- zabiegami recentralizacyjnymi - a przesunięcia zadań z administracji rządowej do samorządowej zawsze wywołują spory głównie natury politycznej, choć też i doktrynalne
w nauce administracji i prawa administracyjnego.
Mimo tych ograniczeń można pokusić się o wskazanie takich zadań czy obszarów zadaniowych, które zasadniczo nie powinny budzić wątpliwości co do ich predykacji na rzecz powiatu. Otóż poza tak oczywistymi sferami zadaniowymi, jak oświata ponadgimnazjalna, czy zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie pomocy
rodzinie, pojawia się coraz mocniej dostrzegany, co do wagi i konieczności rozwią-

30 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz.45 z późn.zm.).
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zywania, problem bezpieczeństwa i stanów nadzwyczajnych31. Stan regulacyjny jest
niezadowalający przede wszystkim z braku konsekwencji ustawodawcy. Po pierwsze,
obserwujemy przy założonym monopolu państwowym wyraźny nacisk na kompetencje organów administracji rządowej, które albo nie posiadają bezpośredniego aparatu
wykonawczego dla realizacji swoich zadań (administracja rządowa zespolona) albo
zachowują swoją resortową odrębność (administracja niezespolona) co powoduje, iż
ich potencjał wykonawczy wymaga dopiero działań koordynujących dla pełnego wykorzystania. Po drugie, tam gdzie istnieje potencjał organizacyjny i techniczny - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz mienie komunalne - kompetencje są albo ograniczane, albo wyraźnie traktowane jako „zewnętrzne”,
skoro organy samorządu w tej sferze wykonują głównie zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej. Zmiany powinny zmierzać ku dywersyfikacji systemu bezpieczeństwa.
Dywersyfikacja powinna nie tylko prowadzić do większej elastyczności systemu
bezpieczeństwa na nowe jego zagrożenia, ale przede wszystkim przełamać monopol
państwa - wydaje się bowiem, że założenie, iż bezpieczeństwo wewnętrzne jest wyłącznie przedmiotem zainteresowania państwa i zarazem jego obowiązkiem jest z gruntu
rzeczy błędne. Po pierwsze, dlatego, iż jedynie bezpieczeństwo zewnętrzne rzeczywiście ma wymiar ogólnopaństwowy i wymaga działań całego aparatu państwowego, zaś
bezpieczeństwo wewnętrzne w coraz większym stopniu postrzegane jest w wymiarze
lokalnym. Wynika to z tego, iż poza wielkimi klęskami żywiołowymi w większości
przypadków zagrożenia mają swoje źródła w określonych miejscach, a stąd też zasięg
przestrzenny ich oddziaływania jest ograniczony, ponadto poczucie stanu bezpieczeństwa ma charakter subiektywny, stąd też, to mieszkańcy poszczególnych gmin, powiatów, oczekują od swoich władz lokalnych zapewnienia im tego poczucia. Po drugie,
dywersyfikacja powinna prowadzić do zwiększenia kompetencji samorządu terytorialnego, bo jest on żywotnie zainteresowany rozwiązywaniem problemów lokalnych
i regionalnych hipotetycznie rodzących zagrożenia. Można zakładać, iż w świadomości lokalnych i regionalnych decydentów problem bezpieczeństwa wewnętrznego jest
uważany za tak samo istotny, jak rozwój gospodarczy i zaspokajanie potrzeb mieszkańców poszczególnych wspólnot samorządowych. Wreszcie dywersyfikacja ta - przy
kompetencyjnym wyposażeniu samorządu terytorialnego w określone instrumenty
działania - winna kłaść nacisk na prewencję w miejsce obecnej preponderancji samego tylko usuwania skutków naruszenia stanu bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę
postulowane wzmocnienia zespolenia administracyjnego pod zwierzchnictwem starosty, to właśnie powiat powinien być jednostką operacyjną zarówno w prewencji, jak
i w neutralizowaniu i usuwaniu następstw stanów klęsk żywiołowych i stanów kryzysowych.
31 Idzie o pakiet ustaw: o stanie wojennym, o stanie wyjątkowym i stanie klęski żywiołowej oraz o zarządzaniu
kryzysowym, ale też o ochronie przeciwpożarowej i prawie wodnym i wielu innych, które za przedmiot
regulacji mają kwestie stanu bezpieczeństwa wewnętrznego.
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Podsumowanie
Z perspektywy dziesięciolecia funkcjonowania powiatu można już pokusić się
o podsumowania i oceny, dotyczące skutków reformy z 1998 r., czemu w jakiejś części poświęcone było niniejsze opracowanie. Wydaje się, że wszelkie argumenty, jakie
podnoszono w trakcie prac nad pakietem ustaw reformy, dotyczące powiatu, a mające na celu nakłonienie ekipy rządowej do zaniechania tak zmian w podziale terytorialnym kraju, jak i samej restytucji powiatu, zdewaluowały się i co najważniejsze nie
potwierdził się żaden z nich. Nie doszło do utraty spójności państwa z powodu zbyt
dużych województw (a taki argument określany mianem „landyzacji”, był często podnoszony).Jeżeli już to raczej podnosi się obecnie postulaty przeciwne - aby liczbę województw zmniejszyć (co prawda każde wskazanie, którego z istniejących miałoby to
dotknąć, wywołuje natychmiast regionalne sprzeciwy) wzmacniając potencjał pozostałych. Utworzenie powiatów nie naruszyło status quo gmin i nie powrócono do „Polski
powiatowej” lat sześćdziesiątych, ale też pamiętać należy, iż w tamtym czasie nie było
gmin, a w ich miejsce istniało ponad 4,3 tys. gromad32, których nie tylko rozmiar powierzchniowy i ludnościowy, ale przede wszystkim zakres kompetencyjny, nie pozwalał na znaczącą rolę w wykonywaniu zadań administracji ówczesnego państwa. Stąd
też dominująca pozycja powiatu, wyrażająca się w powyższym sformułowaniu. Podnoszenie zatem dzisiaj jako wątku dyskusji politycznej, ale też naukowej, argumentacji
o możliwości ponownej rezygnacji z powiatu nie ma źródeł racjonalnych. Powiat spełnia istotną rolę w wykonywaniu zadań administracji publicznej w zdecentralizowanym,
jak głosi art. 15 Konstytucji, państwie. I chociaż w odróżnieniu od gminy, podobnie jak
województwo, nie posiada konstytucyjnej gwarancji swojego istnienia, skoro art. 164
Konstytucji wymienia jedynie gminę jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego, zaś powstanie i funkcjonowanie innych jednostek samorządu regionalnego i lokalnego uzależnia od ustaw zwykłych, to jednak właśnie zasada decentralizacji władzy
publicznej przemawia za wielostopniowością podziału państwa i wieloszczeblowością
organizacji administracji publicznej.
Mimo to stan obecny nie spełnia wszystkich oczekiwań, jakie pokładano w restytucji powiatu, o czym również była mowa powyżej. Owo niespełnienie przejawia się
w warstwie normatywnej podstaw prawnych jego funkcjonowania oraz w warstwie mechanizmów systemu finansów publicznych. Niniejsze opracowanie poświęcone było tej
pierwszej warstwie i w końcowej części wskazano kilka podstawowych kierunków potencjalnych zmian w obowiązującym prawie, które mogą znacznie poprawić funkcjonalność struktur organizacyjnych państwa i efektywność działań podejmowanych przez
organy i jednostki organizacyjne samorządu powiatowego. Żadne rozwiązania tech32 Liczba gromad ulegała zmianom od ok. 40 tys. w latach czterdziestych, przez blisko 9 tys. w momencie
likwidacji gmin w 1955 r., do 4.315 na dzień 31 grudnia 1972 r., kiedy je likwidowano, powołując ponownie
gminę jako podstawową jednostkę zasadniczego podziału terytorialnego kraju. Zob. J. Służewski, Podział
administracyjny państwa - podstawa terytorialna organizacji i funkcjonowania rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej, [w:] J. Służewski (red.), Terenowe organy administracji i rady
narodowe po reformie, Warszawa 1977, s. 102-114.
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niczne, zwłaszcza związane z techniką komunikacji33, nie zastąpią organów pochodzących z wyborów, dających poczucie realnego wpływu na nie tylko ich skład osobowy,
ale też na procesy decyzyjne w nich zachodzące, tym bardziej zatem konieczne jest podjęcie prac legislacyjnych, które zniwelują słabości konstrukcji zespolenia czy niedookreślenia wewnętrznych klauzul kompetencyjnych, a wreszcie też niedoskonałości modelu
ustrojowego z wyłącznie dychotomicznym układem organizacyjnym organu stanowiącokontrolnego i wykonawczego. Powiat ma szansę stać się bardziej operatywną jednostką
samorządu terytorialnego i jednostką podziału terytorialnego państwa w tych wszystkich
obszarach kompetencyjnych, które zdecydowanie nie przynależą do zadań gminy, a zarazem nie powinny być realizowane dopiero na poziomie województwa.

Streszczenie
Przedmiot opracowania mieści się w ogólnej teorii reform administracji publicznej i omówiony jest w dwóch płaszczyznach: opisu dotychczasowego przebiegu
i próby ewaluacji skutków przeprowadzonych reform administracji publicznej w latach 1990-2009 oraz wskazania wybranych kierunków potencjalnych zmian w latach
następnych. Autor przyjmuje jako hipotezę wyjściową konieczność reformowania
administracji publicznej, odwołując się do poglądów doktryny, zwłaszcza nauki administracji, dowodząc następnie, iż powołanie w 1990 r. samorządu terytorialnego
na poziomie gminy, a następnie próby jego rozbudowy z lat 1990-1998, zakończone
sukcesem reform z 1998 r. i przywróceniem powiatu oraz powołaniem samorządu
województwa, są jej potwierdzeniem, a zarazem doskonałą ilustracją dla koncepcji
typologii reform.
Przeprowadzona ewaluacja skutków reformy z 1998 r. na tle jej założeń stanowi
punkt wyjścia dla wskazania głównych kierunków proponowanych zmian w prawie,
mających na celu dalszy rozwój samorządu powiatowego. Pierwszy, dotyczy charakteru ustrojowo-prawnego powiatu jako jednostki podziału terytorialnego kraju
i tym samym jednostki samorządu terytorialnego, a zwłaszcza problemu zespolenia
administracji powiatowej pod zwierzchnictwem starosty. Drugi, dotyczy konstrukcji
organu wykonawczego i postulowanego rozważenia większej stabilizacji pełnienia
funkcji starosty w okresie kadencji rady powiatu. Trzeci odnosi się do konieczności
uregulowania klauzul kompetencyjnych organów powiatu, które na tle domniemana kompetencyjnego na rzecz rady w gminie i na rzecz zarządu w województwie są
niedookreślone. Czwarta kwestia poruszona w artykule podnosi zasadność dalszego
upośledzenia powiatu w zakresie form organizacyjnoprawnych prowadzenia gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej wykraczającej poza jej granice w stosunku do gminy i województwa samorządowego. Wreszcie piąty obszar, w którym
33 Swego czasu jeden z przedstawicieli nauk o zarządzaniu sformułował tezę: „W świecie szerokopasmowego
Internetu powiat jest zbędny”.
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może następować dalszy rozwój samorządu powiatowego obejmuje określenie zadań
jednostek samorządu terytorialnego i po dokonaniu stosownych korekt postuluje się
ustalenie takiej mapy zadaniowej, która nie będzie rodzić zbędnych dyskusji o zasadność powierzenia danego zadania określonej jednostce, co w efekcie wyeliminowałoby powracające co jakiś czas dyskusje o zasadności istnienia powiatu.

Summary
Prospects for the district self-government development
The subject developed is located in the general theory of public administration
reforms and is discussed on two levels: the description of the past experience and an
attempt to evaluate the effects of public administration reforms carried out in the
years 1990-2009 as well as encompasses the indication of the selected lines of potential changes in the subsequent years. The author takes as a starting point the necessity
of reforms in the public administration by referring to the views of doctrine, especially
the science of administration, arguing further that establishing in 1990 the local government at the commune level and then making an attempt to expand it in the years
between 1990-1998 ended up as successful due to the reforms from the year 1998 and
the restoration and establishment of the regional government. These are the confirmation as well as a perfect illustration of the concept of a typology of reforms.
Evaluation of the effects of the reform carried out in 1998 as regards to the
reform’s earlier assumptions constitutes the starting point for the indication of the
main directions of the proposed changes in law aimed at further development of the
district self-government.
The first direction concerns the nature of the legal district as the unit of the
country’s territorial division and, at the same time, the unit of territorial selfgovernment, especially the issue of connecting the complex administration under
the chairman of the district board sovereignty. The second refers to the construction
of the implementing authorities and the proposed consideration of a more stable governor to hold office during the term of the district council. The third relates to the
necessity of regulation of the terms of clauses in which authorities, against the background of alleged responsibility on behalf of the Council in the municipality and on
behalf of the Board of Directors in the province, are unspecified. The fourth issue raised in the article argues the merits of further impairment of the county in forms of
communal economy and economic activity beyond its boundaries in relation to the
municipality and the province of local government. Finally, the fifth area, in which
the self-government may develop further, includes specifying the tasks of the units
of self-government and after the relevant adjustments, advocates the creation of the
tasks map, which will not be raising unnecessary debates on the legitimacy of entrusting the task to the specified unit, thereby eliminating discussions on the necessity
of the existence of the district, which break out from time to time.
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Czy budżet powiatu w świetle nowej ustawy
o finansach publicznych można określić mianem
budżetu zadaniowego?
Poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych przez podmioty sektora
finansów publicznych (np. przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego) według
uzasadnienia projektu ustawy o finansach publicznych, uchwalonej 27 sierpnia 2009 r.,
ma zostać osiągnięta poprzez instytucję wieloletniego planowania finansowego (w samorządzie terytorialnym, określaną jako wieloletnią prognozą finansową) oraz instytucję
budżetu zadaniowego1. W uzasadnieniu tym przyjmuje się, że są to instrumenty z jednej strony nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, umożliwiające zwiększenie
celowości i efektywności gospodarki wydatkowej podmiotów publicznych oraz z drugiej
strony są to konieczne i główne elementy reorganizacji systemu finansów publicznych.
W Polsce pierwszą szerszą próbę wprowadzenia do ustawy budżetowej elementów
budżetu zadaniowego podjęto w 2007 r. Zgodnie z art. 124 u.f.p. uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej winno zawierać informacje o zadaniach, wydatkach, celach
i miernikach2. Z kolei według art. 158 u.f.p. sprawozdanie z wykonania budżetu powinno zawierać informacje o wykonaniu zadań i poniesionych wydatkach wraz z opisem celów i mierników. W rozporządzeniu z 18 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego
sposobu trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na
2008 r., zwanym notą budżetową, minister finansów zamieścił instrukcję formułowania
zadań, celów i mierników3. W załącznikach nr 55-57 do tego rozporządzenia zostały za-

1
2
3

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o finansach publicznych z dnia 20 października 2008 r. (Druk
Sejmowy nr 1181).
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm., dalej określana jako
u.f.p.
Dz.U. nr 94, poz. 628.
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warte formularze nakazujące zestawić wydatki w układzie zadaniowym tj. z wyróżnieniem zadań, podzadań, wraz z opisem celów i mierników ich realizacji, a także źródeł
ich finansowania. Nakłady na finansowanie powyższych zadań ujęte zostały nie tylko
na 2008 r., ale także na rok następny, to jest na 2009 r. Objęły zatem okres dwóch lat
kalendarzowych. Na 2008 r. planowaniem zadaniowym objęto wydatki 65 dysponentów, przewidziane w 82 częściach budżetowych. Taki sam zakres planowania zadaniowego przewidziano w ustawie budżetowej na 2009 r. W obydwu latach brakowało jednak przepisów, nakazujących określenie efektów, jakie mają być osiągnięte w poszczególnych latach poprzez realizację danego programu wieloletniego. W rezultacie brak
było możliwości precyzyjnej oceny stopnia osiągnięcia założonych celów w odniesieniu
do wielu zadań.
W jednostkach samorządu terytorialnego (a ściślej mówiąc w wybranych gminach, a mianowicie w Krakowie, Lublinie i Szczecinie) prowadzone były doświadczenia
z budżetem zadaniowym. Rezultaty powyższych doświadczeń nie mają jednak charakteru uniwersalnego. W gminach tych funkcjonowały równolegle dwa budżety: tradycyjny, przedstawiony zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i eksperymentalny - zadaniowy. W tym ostatnim o wewnętrznym układzie zadań decydowały rady gminy. Tak
skonstruowany budżet zadaniowy stanowił swoiste uzupełnienie budżetu tradycyjnego.
Ocena wykonania dwóch budżetów wymagała szczegółowego opisu powiązań pomiędzy wydatkami zawartymi w klasyfikacji budżetowej a wydatkami przypisanymi do zadań. Nie rozwiązaną jednak kwestią był również dobór mierników realizacji zadań ujętych w budżecie, a także system monitorowania i raportowania zadań pod względem
rzeczowym i finansowym. Nie zostało zatem poddane eksperymentowi najważniejsze
zagadnienie budżetu zadaniowego, czyli problem oceny stopnia realizacji zaplanowanych celów i zadań 4.
Zanim przyjrzymy się regulacjom nowo uchwalonej ustawy o finansach publicznych w zakresie ustalonym w tytule opracowania i odpowiemy na pytanie, czy rzeczywiście nowa regulacja w zakresie finansów publicznych wprowadza w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego budżet zadaniowy, warto przybliżyć
samą instytucję budżetu zadaniowego oraz jego metodyki. W literaturze przyjmuje się,
że istotą budżetu zadaniowego jest wprowadzenie zarządzania wydatkami publicznymi
poprzez skonkretyzowane i zhierarchizowane cele, zmierzające do osiągnięcia zamierzonych rezultatów, mierzonych za pomocą ustalonego systemu mierników5. Inaczej
mówiąc, jest to zarządzanie działalnością wydatkową jednostki sektora finansów publicznych poprzez przedstawienie tej działalności za pomocą usystematyzowanych hierarchicznie i mierzalnych zadań (wydatków) mających służyć osiągnięciu określonych
celów oraz opracowanie systemu mierników, które umożliwiają ocenę realizacji powyższych zadań z uwzględnieniem stopnia osiągnięcia celu.
4
5

K. Pakoński (red.), Budżet - zintegrowane zarządzanie finansami, Warszawa 2000, s. 127-189.
T. Lubińska, Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, Warszawa 2007, s. 26.
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Po pierwsze, instytucja budżetu zadaniowego umożliwi ustalenie, które zadania są
najważniejsze dla realizacji określonych celów. Po drugie, przyjęte mierniki pozwolą
natomiast zmierzyć stopień i zakres wykonania zadań.
Wydatki w budżecie zadaniowym są usystematyzowane w taki sposób, aby znajdowały odniesienie do odpowiednich zadań, celów i mierników. Taki system umożliwia
ustalenie:
1) jakie zadania będą wykonywane,
2) jakie wydatki zostaną przeznaczone na poszczególne zadania w danym roku budżetowym,
3) jakie cele mają być osiągnięte,
4) jakie skutki (rezultaty) mają przynieść zamierzone cele,
5) czy udało się doprowadzić do zamierzonych celów6.
W odróżnieniu od budżetu tradycyjnego, budżet zadaniowy umożliwia ustalenie
nie tylko, na co są przeznaczane środki publiczne oraz jakim celom służą wydatki publiczne, ale także jakie efekty uzyskuje się z nakładów publicznych. Zakres budżetu zadaniowego jest tym samym szerszy od zakresu budżetu tradycyjnego.
W tradycyjnym planowaniu budżetowym starosta, skarbnik i radni zastanawiają
się, jakim zasobem środków finansowych w konkretnym roku będą dysponowali, a następnie decydują, na co środki te muszą lub powinni przeznaczyć. Na etapie tworzenia
budżetu zadaniowego najpierw trzeba przesądzić, co musi być w jednostce samorządu
terytorialnego osiągnięte, a następnie należy ustalić, jakie środki należy na te cele przeznaczyć. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że nie da się prowadzić współczesnej
polityki budżetowej bez podważenia tradycyjnego układu budżetu, w którym corocznie
rozważa się jedynie potrzebę odpowiedniego zwiększenia lub ograniczenia środków7.
Wydaje się zatem, że przejście na planowanie zadaniowe wymaga zasadniczej zmiany
sposobu myślenia o dysponowaniu środkami publicznymi. Tym samym nie będzie to
proces szybki, który można by nazwać rewolucją planowania budżetowego. Należy raczej przygotować się na stopniowe zmiany wieloletniego planowania zadaniowego, które będą miały charakter procesu ewolucyjnego.
Dla opracowania metodyki budżetu zadaniowego w Departamencie Budżetu Zadaniowego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykorzystywano doświadczenia
zagraniczne, w tym między innymi doświadczenia francuskie. Nie jest jednak możliwe
bezpośrednie przeniesienie wzorców zagranicznych na system budżetowy Polski. Systemy finansów publicznych w poszczególnych państwach są bardzo zróżnicowane. Wynika to nie tylko z odmiennych regulacji prawnych determinujących te systemy, ale także
z odmiennych doświadczeń w zakresie zarządzania państwem. Dlatego tworząc tę metodykę należy uwzględniać przede wszystkim specyfikę polskiego systemu finansów
publicznych.
6
7

T. Lubińska, op. cit, s. 27.
J. Głuchowski, Budżet i procedura budżetowa, Warszawa 2001, s. 76.
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Według przyjętej metodyki roczny plan wydatków opracowany według wymogów budżetu zadaniowego winien być ujęty w układzie nowej klasyfikacji budżetowej.
Opracowanie klasyfikacji zadaniowej na poziomie krajowym wymaga przestrzegania
standardów międzynarodowych oraz jej ścisłego powiązania z ustawą o działach administracji rządowej, a także ze Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Programem
Konwergencji, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz
strategii sektorowych. Dla każdej części metodyka budżetu zadaniowego przewiduje
następujące poziomy klasyfikacji zadaniowej:
- zadania, które tworzą główną jednostkę klasyfikacji budżetowej i grupują wydatki
według celów, w tym według celów szczegółowych;
- podzadania - niższy stopień klasyfikacji budżetowej, posiadający charakter operacyjny; przypisane zostaną do nich wydatki, służące realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały zdefiniowane;
- działania - układ wykonawczy wydatków budżetowych - wydatki i koszty - według
paragrafów klasyfikacji budżetowej, które pozwolą na uzyskanie struktury rodzajowej wydatków dla poszczególnych działań8.
Zadanie jest jednostką, która zakreśla wyodrębniony stan i potrzeby działalności
podmiotu publicznego w taki sposób, aby każdemu zadaniu można było przypisać cel.
Aby umożliwić jego mierzalność i realność, powinien on być wyrażony nie tylko jakościowo, ale również ilościowo. Przypisanie celu (celów) do zadań umożliwia konstruowanie zadaniowego planu wydatków. Plan ten musi zawierać również mierniki odrębne dla każdego celu. Zadanie jako najmniejszy element w budżecie charakteryzuje się
tym, że musi mieć swą nazwę, cel, określony jakościowo i ilościowo wynik działania,
jednostkę odpowiedzialną za jego wykonanie, zaplanowane koszty dla jego realizacji,
a także wskaźnik służący do oceny realizacji zadania.
Drugim stopniem nowej klasyfikacji są podzadania. Mają one reprezentować spójne, wyodrębnione grupy jednorodnych działań, do których przypisać można konkretne
kwoty wydatków. Realizacja zadań i podzadań budżetowych będzie wymagała określenia przez dysponentów planów działań dla podzadań. Plany działań będą zawierały wydatki ujęte w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej.
W literaturze przyjmuje się, że z punktu widzenia poprawy skuteczności i efektywności funkcjonowania administracji państwowej, najważniejszym ustaleniem jest
określenie celów ponoszenia wydatków publicznych, przypisanych do zadań i podzadań oraz ich mierników9.
Mierniki powinny służyć ocenie realizacji zadania i podzadania z uwzględnieniem
wybranych kryteriów obejmujących w szczególności istotność, skuteczność, efektywność i trwałość tego zadania. W piśmiennictwie wyróżnia się następujące ich rodzaje:
8
9

Raport - budżet zadaniowy na rok 2008. Materiał wewnętrzny opracowany przez Departament Budżetu zadaniowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2007, tom I, s.13-14.
T. Lubińska, op. cit., s. 38.
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-

mierniki skuteczności mierzą stopień osiągnięcia zamierzonych celów - mogą mieć
one zastosowanie na wszystkich trzech szczeblach klasyfikacji budżetowej;
mierniki efektywności mierzą zależność pomiędzy nakładami a osiągniętymi efektami, wynikami. Mogą być one stosowane na poziomie zadania i podzadania;
mierniki produktu będą odzwierciedlać wykonanie danego zadania i pokazywać
konkretne dobra i usługi zrealizowane przez sektor publiczny10.

W zależności od kryterium poziomu ogólności celów jakim służą, wyróżnia się
również mierniki oddziaływania, rezultatu i produktu.
Mierniki oddziaływania (zwane także miernikami skuteczności) umożliwiają ocenę realizacji zadania z uwzględnieniem dłuższego horyzontu czasowego. Mogą one odnosić się także do wartości zadania. Jako przykłady takich mierników wymienia się:
stopę bezrobocia, liczbę osób, które uzyskały wykształcenie wyższe, ilość zgonów noworodków.
Mierniki rezultatu mierzą efekty uzyskane w wyniku działań przewidzianych w ramach zadań za pomocą wysokości dokonanych wydatków. Mierzą zatem konkretne
efekty nakładów finansowych poniesionych dla realizowanych działań. Jako przykłady
takich mierników wskazuje się: skrócenie czasu rozpatrywania spraw przez organy administracji w związku z uproszczeniem procedury czy też zwiększenie liczby wiejskiej
młodzieży studiującej w związku ze zwiększeniem stypendiów dla takiej młodzieży.
Mierniki produktu umożliwiają ocenę realizacji zadania w krótkim okresie czasu
i ukażą konkretne dobra i usługi wyprodukowane przez sektor publiczny. Przykładowe
mierniki produktu to: koszt jednodniowego pobytu pacjenta w szpitalu lub koszt dowiezienia jednego dziecka do szkoły.
Prawidłowe skonstruowanie systemu mierników adekwatnych do zadań i podzadań będzie procesem długotrwałym i będzie wymagało specjalistycznej wiedzy. Zdobyte doświadczenie w tym zakresie będzie bardzo ważne także dla prawidłowej ich interpretacji. Stworzenie budżetu zadaniowego wiąże się zatem z identyfikacją w dłuższym
horyzoncie czasowym wszystkich zadań przypisanych dla danej jednostki sektora finansów publicznych (obowiązkowych i fakultatywnych) i ich odpowiednim zapisaniem w budżecie. Muszą zostać one uszczegółowione, opisane i zmierzone.
Taki sposób rozumienia istoty budżetu zadaniowego został przyjęty również w nowej, uchwalonej 27 sierpnia 2009 r. ustawie o finansach publicznych. Po raz pierwszy
zostało zdefiniowane w ustawowym słowniczku (art. 2 u.f.p.) pojęcie układu zadaniowego wraz z zasadami i trybem sporządzania budżetu państwa w tym układzie. Zgodnie z tym przepisem przez układ zadaniowy rozumie się zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych sporządzone według funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa
oraz:
a) zadań budżetowych grupujących wydatki według celów,
10 Raport - budżet zadaniowy na rok 2008 …, s. 14.
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b) podzadań budżetowych, grupujących działania, umożliwiające realizację celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione, wraz z opisem tych
zadań i podzadań, a także z bazowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów.
W ten sposób została uregulowana normatywna struktura układu zadaniowego.
Analizując przepisy ustawy pod tym kątem, należy wyraźnie stwierdzić, że tak rozumiany budżet zadaniowy odnosi się do sektora finansowanego poprzez budżet państwa. Planowaniem w układzie zadaniowym objęte zostały także agencje wykonawcze,
instytucje gospodarki budżetowej, dysponenci państwowych funduszy celowych oraz
państwowe osoby prawne. Wszystkie te podmioty będą miały obowiązek sporządzenia
planów finansowych w układzie zadaniowym na konkretny rok budżetowy i dwa kolejne lata. Wprowadzenie budżetu zadaniowego do ustawy o finansach publicznych dokonało się poprzez cztery zasadnicze elementy:
- umieszczenie w uzasadnieniu do ustawy budżetowej wydatków w układzie zadaniowym;
- zadaniowy sposób prezentacji w ustawie budżetowej programów wieloletnich oraz
inwestycji;
- wprowadzenie jednolitych zasad, dotyczących systemu sprawozdawczego w zakresie budżetu zadaniowego;
- obowiązek planowania zadaniowego poprzez agencje wykonawcze, fundusze celowe i państwowe osoby prawne - na rok budżetowy i dwa kolejne lata - art. 32 u.f.p.
W odniesieniu do budżetu państwa, nowa struktura zadaniowa planu wydatków,
przewidziana projektem ustawy budżetowej na 2010 r., uwzględnia pięć funkcji państwa, zadania budżetowe i podzadania. W ramach tych zadań dysponenci wpisują plan
wydatków, będący układem podzadań zaopatrzonym w zestaw celów i mierników.
Na szczególne podkreślenie zasługuje określenie, w ogłoszonym komunikacie Ministra
Finansów standardów definiowania celów dla zadań i podzadań11. Przewiduje się także wprowadzenie jednolitych zasad, dotyczących sprawozdawczości, które mają zostać
określone przez Ministra Finansów w rozporządzeniu wykonawczym. Wprowadzono
również wymóg ewidencjonowania wykonania budżetu w układzie zadaniowym poprzez plany kont.
Należy jednak zaznaczyć, że według art. 95 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych, do dnia 31 grudnia 2012 r. organem właściwym w sprawach
wdrażania planowania w układzie zadaniowym dla tych jednostek jest Minister Finansów. Dla koordynowania prac nad procesem wdrażania krajowego budżetu zada11 Komunikat Ministra Finansów nr 9 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie standardów definiowania celów
dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2010. (opublikowany
w Internecie).
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niowego oraz opracowania metodologii w zakresie planowania zadaniowego, a także
prowadzenia dalszych zmian instytucjonalnych powołany zostanie Koordynator budżetu zadaniowego12.
W odniesieniu do systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego ustawodawca nie przewiduje obowiązku sporządzania w budżecie planu wydatków w układzie zadaniowym.
Zgodnie z art. 236 ust.1 Ustawy o planie wydatków budżetu j.s.t. wyszczególnia
się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia
się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty, w szczególności na wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki związane
z realizacją ich zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na
programy w części związane z realizacją zadań j.s.t., finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
a także wydatki na obsługę długu j.s.t. ( art. 236 ust. 3 u.f.p.). Takiej samej szczegółowości wymaga ustawodawca, zgodnie z art. 236 ust. 4 u.f.p., przy sporządzeniu planu wydatków majątkowych. W planie tym wyodrębnia się wydatki majątkowe także
w układzie działów i rozdziałów. Do wydatków o tym charakterze zaliczone zostały
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym także na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., w części związanej
z realizacją zadań j.s.t., zakup i objęcie akcji i udziałów oraz w celu wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego. Ustalona powyżej szczegółowość klasyfikacji budżetowej dla planu wydatków może zostać zwiększona, według art. 236 ust. 5, w drodze uchwały organu stanowiącego.
W regulacjach prawnych determinujących system finansowy j.s.t. można jedynie
dopatrzeć się niektórych elementów zadaniowego planowania. Mianowicie w art. 226
ust. 3 u.f.p. przyjmuje się, że w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:
1) nazwę i cel;
2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4) limity wydatków w poszczególnych latach;
5) limit zobowiązań.

12 Art. 34 ust. 1 Ustawy o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. nr 24, poz. 199 ze zm.) proponuje powierzyć
koordynowanie wykonywania zadań związanych z trybem prac nad procesem wdrażania krajowego budżetu
zadaniowego oraz opracowania metodologii w zakresie planowania zadaniowego Koordynatorowi budżetu
zadaniowego. W tej sprawie ma zostać wydane stosowne zarządzenie Ministra Finansów.
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Przez przedsięwzięcia ustawodawca rozumie wieloletnie programy, projekty lub
zadania, związane z czterema źródłami finansowania:
a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 (budżet UE i środki EFTY);
b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
c) umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
d) gwarancjami i poręczeniami udzielanymi przez jednostki samorządu terytorialnego.
Należy jednak podkreślić, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia, według art. 266
ust. 1 pkt 2 u.f.p., między innymi informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej przewidzianych.
Element budżetu zadaniowego pojawia się również w przepisach dotyczących
sprawozdawczości budżetowej. Mianowicie według art. 266 ust.1 pkt 2 u.f.p., zarząd
jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia, miedzy innymi, w ramach
tzw. kontroli bieżącej, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przewidzianych tam przedsięwzięć. Z kolei według art. 269
pkt 2 i 3 u.f.p. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzane na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu, powinno
uwzględniać również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie
roku budżetowego, a także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
W konkluzji można zatem stwierdzić, że budżet powiatu według uchwalonej ustawy o finansach publicznych nie spełnia wymogów przypisanych budżetowi zadaniowemu. Nie można zatem określić go takim mianem. Wprowadzenie wieloletniej prognozy
finansowej należy traktować jako pierwszy krok w kierunku wprowadzania instytucji
planowania zadaniowego w gospodarce jednostek samorządu terytorialnego.
Budżetowe planowanie zadaniowe, jak to wyżej ustalono, jest procesem wieloetapowym. Ustawodawca ogranicza obecnie planowanie w układzie zadaniowym jedynie do pięciu funkcji państwa. Pozytywna ocena rezultatów podjętego w tym zakresie
przedsięwzięcia, być może będzie stanowiła podstawę do wdrażania w dalszych etapach
tego rodzaju planowania, także w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.
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Summary
Can district budget be named task-based budget in view
of the statue of public finances?
The nature of the task-based budget lies in administration of public finances
through concrete, prioritized aims towards carefully planned goals evaluated by an
established measure system.
The paper describes the trials undertaken to test whether, in view of the regulations by law in force, it would be possible to administer district budget by the method of task-based budget.
The results of the research show that in the financial system of district units the
legislator does not anticipate the obligation of expenditure planning in accordance
with the task-based system. However, some elements of task-based planning may be
present. It refers, for example, to long-term financial prognosis or financial reports.
Summing up, it seems that district budget does not meet the expectations of task-based budget.
Introduction of the long-term financial prognosis has to be perceived as the
first step towards introduction of task-based planning institution in the economy of
territorial units.
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Bartosz Michalski
Dolnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Ocena działalności lokalnej, regionalnej i krajowej
administracji w kontekście napływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych. Wyniki badań empirycznych.
Przypadek Dolnego Śląska

Wprowadzenie
W krajach przechodzących transformację ustrojową, a za taki można wciąż uznać
Polskę1, za jedno z największych wyzwań natury rozwojowej uznaje się działania podejmowane w celu poprawy atrakcyjności inwestycyjnej wybranych lokalizacji. Przyjmuje
się, że napływ kapitału zagranicznego w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest w stanie pobudzić niezbędne reformy strukturalne oraz zdynamizować wzrost
gospodarczy, prowadząc w dłuższym okresie do wzmocnienia gospodarczego i politycznego znaczenia kraju na arenie międzynarodowej. W globalnej konkurencji koncentrującej się m.in. na przyciąganiu mobilnych czynników produkcji, chodzi przede
wszystkim o to, by z perspektywy narodowych interesów gospodarczych w optymalny
sposób ukształtować międzynarodowy podział pracy (wzmacniając określone kierunki specjalizacji w ramach międzynarodowej wymiany) i tym samym umiejętnie prze-

1

Autor już na wstępie przyjmuje takie założenie niejako nieco wbrew klasyfikacjom międzynarodowym, zgodnie z którymi Polska zaliczana jest do grupy krajów wysoko rozwiniętych. Pamiętać należy jednak, że tego
typu statystyki ograniczają się głównie do bardzo syntetycznych zmiennych opisujących przede wszystkim
jakość życia mierzoną wskaźnikiem PKB per capita (np. wg Human Development Report w roku 2007 PKB
per capita w Polsce wg parytetu siły nabywczej wynosiło ok. 16 tys. USD, wg Eurostat było to 53,8 proc. średniej unijnej obliczonej dla 27 krajów członkowskich) lecz nie oddają niestety całej złożoności problematyki,
związanej z reformami społeczno-gospodarczymi ukierunkowanymi m.in. na budowę gospodarki rynkowej.
Polska w ocenie autora wciąż boryka się z problemami, których źródło tkwi w okresie sprzed 1989 r., wobec
których popełniono swoisty „grzech zaniechania”. Jest to jednak temat na inną dyskusję.
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chwycić możliwie maksymalną pulę korzyści płynących z faktu powszechnej liberalizacji stosunków gospodarczych na świecie.
By realizacja tak zarysowanych celów była w ogóle możliwa, niezbędna jest sprawna koordynacja mechanizmów podejmowania i wdrażania kluczowych decyzji w sferze
określanej mianem strategicznej polityki handlowej2. Działaniami uzupełniającymi te
wysiłki są kwestie specyficznego regulowania otwartości gospodarki, szczególnie w zakresie formy napływu zagranicznego kapitału. Zasadniczym wyzwaniem jest tutaj odpowiednie włączenie przedsięwzięć biznesowych realizowanych dzięki zagranicznym
inwestorom w system gospodarczy tak, by wykorzystując krajowy (endogeniczny) potencjał wspierać określony kierunek przekształceń, stymulować powstawanie więzi kooperacyjnych oraz przepływ wiedzy i technologii, wzmacniając tym samym strukturalne podstawy wzrostu i rozwoju gospodarczego w danym kraju.
Osiągnięcie założonych wyników w tej sferze ma także kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia w ujęciu regionalnym, dlatego polityka pozyskiwania inwestycji zagranicznych jest zwykle ściśle związana z problemami rozwojowymi poszczególnych części
kraju. I tak oto regiony, których gospodarka i niejako ukryty w niej potencjał pełnią ważną
rolę w krajowej strukturze wytwarzania, są zwykle w korzystniejszej sytuacji w porównaniu z tymi, gdzie warunki prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej z uwagi na
określone problemy (np. stan infrastruktury, nieprzystającą do potrzeb i oczekiwań rynku
pracy strukturę kształcenia, położenie geograficzne) są oceniane negatywnie.
Tym samym konieczna staje się refleksja nad możliwościami i zakresem interwencji państwa. Należy ją rozumieć w kategoriach wysiłków podejmowanych zarówno przez
władze centralne, jak i regionalne/lokalne, których efektem będzie poprawa atrakcyjności
inwestycyjnej rozumianej jako zespół specyficznych cech, decydujących o zlokalizowaniu
przedsięwzięcia inwestycyjnego w określonym miejscu. W sytuacji braku wystarczającej
ilości i jakości „twardych atutów”, które mogłyby wpłynąć na decyzję potencjalnego inwestora zagranicznego, koniecznym staje się m.in. podjęcie działań o charakterze wizerunkowym. Należałoby je przede wszystkim wiązać z prowadzeniem aktywnych zabiegów
wśród przedsiębiorstw, sygnalizujących swoje zainteresowanie inwestowaniem regionie.
Takie działania byłyby prowadzone przez znających materię kompetentnych przedstawicieli władz centralnych, regionalnych i lokalnych. Wydaje się przy tym konieczne, by tzw.
czynnik administracyjny, zwłaszcza w warunkach niedostatecznego rozwoju sfery rynkowej, zwykle podejmował przez określony czas rolę wspierającą3.

2

3

Chodzi tutaj zwłaszcza o wsparcie krajowych eksporterów, sektorów uznawanych za lokomotywy krajowego
wzrostu gospodarczego, jak i generowanie i komercjalizację innowacyjnych pomysłów, powstających w ramach sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz realizowanych przez ośrodki badawczo-rozwojowe,
zarówno te finansowane z funduszy publicznych, jak i należące do prywatnych korporacji.
Praktyka pokazuje, że taką rolę lokalne, regionalne i centralne władze pełnią w zasadzie nieustannie, będąc
świadome potencjalnych korzyści związanych z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wydaje
się, że efekty tych działań stanowią bardzo jednoznaczny dowód dobrej lub słabej skuteczności zaangażowanych w te procesy aktorów politycznych, co jest czynnikiem trudnym do przecenienia w cykliczne następujących po sobie wyborach.
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Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarczego
w regionie jest zatem niezwykle ważnym zagadnieniem, które warto przedyskutować
przy okazji konferencji poświęconej efektom funkcjonowania samorządu powiatowego
w Polsce4. Jest to tym samym okazja, by zaprezentować pewien wycinek badań poświęconych problemowi klimatu inwestycyjnego na Dolnym Śląsku, które w ocenie piszącego te słowa, jak i wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i realizację grantu badawczego (zob. niżej) mają pełnić nie tylko funkcję poznawczą, lecz także zasugerować
podjęcie odpowiednich i - co nie mniej ważne - skutecznych działań przez jednostki
samorządu terytorialnego oraz innych aktorów, tworzących szeroko rozumianą sferę
administracji państwowej.
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań empirycznych,
odnoszących się do roli i znaczenia szeroko rozumianej administracji funkcjonującej
w regionie, która bierze udział w skomplikowanej i trudnej „grze o inwestorów”. Zostały one pozyskane w toku realizacji grantu badawczego rozwojowego „Klimat inwestycyjny Dolnego Śląska w ocenie bezpośrednich inwestorów zagranicznych”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonanego przez pracowników Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej,
w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego5.
Dolny Śląsk jako jeden ze stosunkowo najlepiej rozwiniętych regionów pełni bardzo ważną rolę na inwestycyjnej mapie Polski. Napływ kapitału zagranicznego na Dolny Śląsk jest na pierwszy rzut oka wypadkową zarówno atrakcyjnego położenia geograficznego (bliskość rynku niemieckiego oraz czeskiego, pozwalająca zbudować inwestorom silne więzi kooperacyjne z przedsiębiorcami z tych krajów), dobrze rozwiniętej infrastruktury (głównie autostrada A4) czy też możliwości zatrudnienia dobrze wykształconej młodej kadry, prezentującej sobą cechy cenione przez zagraniczne firmy6. Rzecz
4

5

6

Generalna ocena 10-letniej działalności powiatów w Polsce jest raczej niekorzystna, co wynika przede wszystkim z faktu wykonywania szeregu działań zleconych powiatom przez szczebel centralny, a które z powodzeniem mogłyby być realizowane przez gminy (infrastruktura drogowa, szkoły średnie, infrastruktura ochrony
zdrowia). W związku z takim stanem rzeczy powiaty mają bardzo mocno ograniczoną suwerenność finansową, gdyż głównym źródłem finansowania ich budżetów są transfery z budżetu centralnego i nie są one
w stanie generować dochodów własnych, które pozwoliłyby im realizować ważne dla lokalnych społeczności
funkcje. Krytyczne głosy wskazują ponadto, że powiaty stały się „przechowalnią” dla polityków (starostowie
nie są wybierani w drodze powszechnego głosowania, lecz w wyniku zawieranych na poziomie samorządu
powiatowego politycznych koalicji) i tym samym stanowią one zorganizowaną grupę interesu, która broni
określonego status quo.
Kierownikiem grantu był prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk, a w skład zespołu wchodzili dr Marek Wróblewski,
dr Mariusz Niemiec, dr Wioletta Niemiec, dr Mateusz Błaszczyk oraz autor tego artykułu - dr Bartosz Michalski. Opracowanie niniejsze stanowi tylko prezentacją wycinka zrealizowanych badań. Zainteresowani tą
problematyką mogą zapoznać się z kompleksowymi wynikami i ich analizą sięgając do pozycji J. Rymarczyk,
M. Błaszczyk, B. Michalski, M. Niemiec, W. Niemiec, M. Wróblewski, Klimat inwestycyjny Dolnego Śląska
w ocenie bezpośrednich inwestorów zagranicznych, Wrocław 2008 lub skorzystać z serwisu http://www.msg.
uni.wroc.pl/klimat. Siłą rzeczy wiele treści składających się na rozważania prowadzone w niniejszym opracowaniu pochodzi z cytowanej powyżej pozycji.
Zob. szerzej Investing in Poland 2010, „Warsaw Business Journal”, s. 12–14 (http://www.paiz.gov.pl/publikacje/
jak_prowadzic_dzialalnosc_gospodarcza_w_polsce (pobrano dn. 20.11.2009).
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jasna czynniki te nie wyczerpują złożoności oceny klimatu inwestycyjnego (atrakcyjności inwestycyjnej) Dolnego Śląska. Zespół badawczy podjął się zatem próby zweryfikowania funkcjonującej w powszechnej świadomości i obiegu wiedzy, odnośnie czynników zachęcających i zniechęcających inwestorów zagranicznych do podejmowania
działalności gospodarczej w regionie i wskazania potencjalnie takich zmiennych, które byłyby typowe dla Dolnego Śląska i zarazem czyniłyby region miejscem w pewnym
stopniu unikatowym. Pozwoliłoby to m.in. administracji rządowej i samorządowej na
zbudowanie bardziej przekonywującego i trafiającego w oczekiwania inwestorów przekazu, na który składałaby się analiza czynników bezpośrednio determinujących opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego w regionie, jak i tych, które określałyby szeroko
definiowaną przyjazność otoczenia zewnętrznego.
Charakterystyka badania
Badania poświęcone problemowi oceny klimatu inwestycyjnego na Dolnym Śląsku
oraz czynników, które go kształtują, przeprowadzono w pierwszej połowie roku 2008.
Składały się one zarówno z badań ilościowych (zrealizowanych przy użyciu kwestionariusza ankiety rozesłanego przedsiębiorstwom z udziałem kapitału zagranicznego działającym na Dolnym Śląsku7) jak i jakościowych (wywiady w reprezentantami wybranych przedsiębiorstw). Ich celem było poznanie utrwalonych w świadomości inwestorów ocen dotyczących prowadzenia ich działalności gospodarczej w regionie, jak i głębsza eksploracja przyczyn wyrażania takich opinii.
Aby umożliwić poznanie prawdziwych sądów badanej populacji, badanie ilościowe musiało siłą rzeczy charakteryzować się wysokim stopniem standaryzacji pytań
i udzielanych na nie odpowiedzi. Zespół musiał także w możliwie największym stopniu
zminimalizować ryzyko odpowiedzi nieprecyzyjnych wynikających, z możliwości niezrozumienia poszczególnych poruszanych w ankiecie zagadnień. Z tego powodu zadawane
w badaniu ankietowym pytania musiały być jednoznacznie i klarownie sformułowane,
zmuszając niejako respondenta do udzielenia automatycznej, zinterioryzowanej w jego
świadomości odpowiedzi. Przyjęto ponadto konsekwentne posługiwanie się skalami ilościowymi i porządkowymi, rezygnując na tym etapie badań z zadawania pytań otwartych.
W przygotowanym kwestionariuszu ankiety zastosowano łącznie osiem pytań, które obejmowały 35 zmiennych. Kwestia dotycząca problemów funkcjonowania władz lokalnych, regionalnych oraz instytucji z nimi związanych znalazła się w pytaniu 4., w ramach którego ankietowani zostali poproszeni o dokonanie oceny wpływu czynników
natury politycznej, makroekonomicznej i instytucjonalnej. W odniesieniu do samorządu (rozumianego tutaj jako zbiór podmiotów, na który składały się urząd marszałkowski, urzędy powiatowe, urzędy miast i gmin oraz agencje rozwoju regionalnego) ankietowanych poproszono o odniesienie się do problemu wsparcia świadczonego inwestorom przez wspomniane jednostki, gdzie ocena przeprowadzona została na skali od 1 do
5 (1 - brak wpływu, 5 - decydujący wpływ).
7

Istniała także możliwość wypełnienia ankiety poprzez specjalnie do tego przygotowaną stronę internetową.

176

STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

Ponadto w tym samym pytaniu odniesiono się do oceny wsparcia dla inwestorów
ze strony rządu i jego agend (Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych, urzędu wojewody), jak również wpływu funkcjonowania
w regionie specjalnych stref ekonomicznych, parków technologicznych, inkubatorów
przedsiębiorczości, lokalnych stref aktywności gospodarczej itp., których istnienie jest
wypadkową inicjatyw podejmowanych zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym/lokalnym, co rzecz jasna wymaga określonego współdziałania wymienionych
aktorów. Oczywiście poszczególne rozwiązania, które w swoich założeniach mają stymulować powstawanie nowych przedsiębiorstw, charakteryzują się odmienną specyfiką i zasięgiem oddziaływania, co sprawia, że w odniesieniu do tego problemu różnie
rozkłada się stopień i zakres zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego i/lub
urzędów centralnych.
Populację badań ilościowych stanowiły wszystkie ulokowane na terenie województwa dolnośląskiego przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, prowadzące działalność produkcyjną w regionie (z analizy wykluczono firmy koncentrujące się wyłącznie
na działalności usługowej8). Operat do badań stanowiły dane pozyskane z terenowej
bazy Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) prowadzonej przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Ogółem wysłano 4.396 ankiet, jednak okazało się, że znaczna część
danych była błędna, ponieważ 957 ankiet wróciło jako niepodjęte. Dwa miesiące po
pierwszej wysyłce ponowiono próbę dotarcia do przedsiębiorców, którzy nie odpowiedzieli na ankietę, pomijając przy tym te, których dane były nieaktualne. W sumie uzyskano 107 wypełnionych kwestionariuszy (z czego, po weryfikacji kompletności odpowiedzi, 106 zakwalifikowano do analizy). Powodami tak niskiej zwrotności okazały się
być przede wszystkim:
 niechęć do wzięcia udziału w badaniu spowodowana częstymi i licznymi prośbami
kierowanymi do przedsiębiorców przez innych badaczy,
 niepewność, czy ankiety rzeczywiście trafiły do osób, które miały odpowiedzieć na
pytania zawarte w kwestionariuszu,
 niechęć do wzięcia udziału w badaniu wynikająca generalnie z założeń przyjętych
w ramach polityki kontaktów przedsiębiorstwa z podmiotami zewnętrznymi, zakładającą każdorazową odmowę w sytuacji, gdy przedsiębiorca pytany jest o kwestie, których nie zamierza ujawnić.
Wobec powyższego nie udało się zbudować próby spełniającej wymóg reprezentatywności, choć nie oznacza to, że pozyskane w toku badania opinie w ogóle należy pominąć milczeniem i uznać za bezwartościowe. Wbrew pozorom można jednak
przyjąć, że odpowiedzi udzielili przedsiębiorcy, którym zależało na wyrażeniu swojej
8

Uczyniono tak m.in. dlatego, że sektor usługowy charakteryzuje się inną specyfiką działalności, która czyni takie przedsiębiorstwa mniej wrażliwymi na oddziaływanie specyficznych czynników tworzących klimat
inwestycyjny w regionie. Główną cechą usług jest niejako ich „odterytorialnienie” (jest to zarazem cecha typowa dla postępu procesów globalizacji) możliwe dzięki funkcjonowaniu szybkich i sprawnych łączy umożliwiających komunikację w zasadzie z całym światem.
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opinii. W ich ocenie taka otwarta postawa może być jednym ze skutecznych sposobów
dotarcia z pewnym ważnym przekazem do osób czy instytucji kompetentnych w zakresie kreowania warunków dla działalności gospodarczej w regionie, wywołania w ten
sposób szerszej dyskusji nad problemami zgłaszanymi przez przedsiębiorców, a może
nawet podjęcia działań zmierzających do poprawy istniejącej sytuacji.
Z kolei w toku badania jakościowego, realizowanego przy zastosowaniu techniki
wywiadu swobodnego, dano inwestorom możliwość wypowiedzenia się zarówno na temat ich doświadczeń zebranych w toku działalności na Dolnym Śląsku, jak i zdefiniowania określonych oczekiwań względem lokalnej, regionalnej i krajowej administracji.
Jak już zostało wspomniane, badania koncentrowały się na eksploracji treści ujawniających rzeczywiste postawy i poglądy oraz miały pozwolić na pogłębienie interpretacji
wyników badań ilościowych. Ich celem była szczegółowa diagnoza problemów związanych z klimatem inwestycyjnym. W odróżnieniu od badań ankietowych, które miały
dać odpowiedź na pytanie „ile?”, „w jakim stopniu?”, ta część skupiała się na uzyskaniu
odpowiedzi na pytania „jak?” i „dlaczego?”
Założony scenariusz rozmowy obejmował rzecz jasna kwestie związane ze współpracą i kontaktami przedsiębiorstwa z administracją działającą na szczeblu lokalnym,
regionalnym i krajowym. Badaniem tym objęto 22 przedsiębiorstwa, funkcjonujące
w różnych częściach Dolnego Śląska, będące dla lokalnej gospodarki cenionymi pracodawcami, oddziałujące tym samym na powstawanie firm z nimi kooperujących. Wspomnieć należy także, że ich pojawienie się wymogło także w pewien sposób konieczne
dostosowania zwłaszcza po stronie władz lokalnych, uwrażliwiając je na złożone zagadnienia, związane z tworzeniem i rozwijaniem przyjaznych relacji z przedsiębiorstwami
inwestującymi w regionie.
Ocena działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej
na Dolnym Śląsku. Wyniki badań ilościowych
Konstruując kwestionariusz ankiety, zespół badawczy przyjął na wstępie założenie, że klimat inwestycyjny w regionie jest wypadkową ocen dokonywanych
przez zagranicznych inwestorów przede wszystkim w przekroju następujących zagadnień:
 administracja,
 infrastruktura,
 rynek pracy,
 otoczenie biznesu,
 uwarunkowania prawne,
 uwarunkowania makroekonomiczne.
Celem badań było określenie, które z nich w przypadku Dolnego Śląska odgrywają
największą rolę oraz czy taki syntetyczny schemat analizy warunków prowadzenia działalności gospodarczej znajduje potwierdzenie wśród przedsiębiorców zagranicznych,
którzy zainwestowali swoje środki w tym regionie.
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W odniesieniu do ocen na temat wsparcia udzielanego inwestorom ze strony rządu i jego agend, samorządu terytorialnego oraz funkcjonowania rozwiązań prawnych,
które, jak wspomniano, są swoistą wypadkową współdziałania tych organów, otrzymano następujące wyniki. Zostały one przedstawione w formie graficznej na poniższym
wykresach (zob. wykresy 1-3).
Wykres 1. Ocena wsparcia inwestorów ze strony rządu i jego agend
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Skala ocen: 1 - brak wpływu, 2 - mały wpływ, 3 - średni wpływ, 4 - duży wpływ, 5 - decydujący wpływ
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych
Wykres 2. Ocena wsparcia inwestorów ze strony samorządu
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Skala ocen: 1 - brak wpływu, 2 - mały wpływ, 3 - średni wpływ, 4 - duży wpływ, 5 - decydujący wpływ
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych
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Wykres 3. Ocena wpływu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych,
parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości,
lokalnych stref aktywności gospodarczej, itp.
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Skala ocen: 1 - brak wpływu, 2 - mały wpływ, 3 - średni wpływ, 4 - duży wpływ, 5 - decydujący wpływ
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych

Z dwóch pierwszych zestawień wynika, że wsparcie samorządu terytorialnego dla inwestorów zagranicznych jest oceniane minimalnie lepiej od wsparcia oferowanego tym
podmiotom przez rząd i powiązane z nim instytucje. Wartości średnie wynoszą w tym
przypadku 2,82 dla samorządu oraz 2,69 dla rządu (modalna i mediana w każdym przypadku wynosi 3)9. Warto zwrócić przy tym uwagę, iż relatywnie większa liczba inwestorów
uznaje, że wsparcie ze strony rządu i jego agend nie ma dla nich żadnego znaczenia w sytuacji, gdy podjęli się oni prowadzić działalność gospodarczą w regionie (takich wskazań
było ok. 25 proc., wobec niecałych 21 proc. w odniesieniu do samorządu). Relatywnie więcej wskazań samorząd w porównaniu z rządem uzyskał także w przypadku ocen najwyższych (4 - duży wpływ oraz 5 - decydujący wpływ). Jednocześnie samorząd zebrał także
minimalnie większą liczbę ocen, zgodnie z którymi jego działalność ma mały wpływ na
funkcjonowanie przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w regionie.
Powyższe dane mogą oznaczać, że działalność administracji regionalnej i lokalnej
oraz jednostek od nich zależnych jest dla inwestorów zagranicznych na Dolnym Śląsku
znacznie bardziej znana i w pewnym zakresie także bardziej istotna niż kontakty z podmiotami centralnymi. Sugeruje to także zasadność/konieczność rozwijania i utrzymywania odpowiednich relacji łączących organy samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami. Chodzić tu może zwłaszcza o wsłuchiwanie się w oczekiwania działających
9

Eliminując z obliczeń wskazania „brak wpływu” i pozostawiając skalę ocen 2-5,opinie na temat wpływu samorządu nadal prezentują się minimalnie korzystniej w porównaniu z rządem. Wartości średnie wynoszą
wtedy odpowiednio 3,29 oraz 3,26.
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w regionie przedsiębiorców oraz podejmowanie inicjatyw uchwało- i ustawodawczych
(choćby w ramach zorganizowanego lobbingu wspólnie ze stowarzyszeniami samych
przedsiębiorców) na szczeblu lokalnym, względnie krajowym oraz efektywnej realizacji
zadań kompetencyjnie przypisanych samorządowi, które będą skutkować poprawą warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej.
Jeszcze korzystniej prezentuje się natomiast ocena rozwiązań prawnych (typu specjalne strefy ekonomiczne, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, strefy aktywności gospodarczej) w tworzeniu których samorząd i rząd muszą zasadniczo
współdziałać, zwłaszcza w sferze odpowiedniego prawodawstwa ogólnokrajowego,
z którego właściwy w kontekście problemów rozwojowych regionów użytek mogą zrobić władze regionalne i lokalne. Oczywiście ich skuteczność (w sensie pożądanego oddziaływania) uwarunkowana jest zwykle prawidłową diagnozą specyficznych problemów lokalnych i wolą ich rozwiązania. Ta z kolei wydaje się być silnie powiązane z kwestią sprawności procesów decyzyjnych na poziomie regionalnym/lokalnym oraz jakością współpracy lokalnych liderów społecznych i politycznych. Znaną polską bolączką
jest choćby fakt, że budowa ścieżki politycznej kariery rozpoczyna się niejednokrotnie na szczeblu gmin i powiatów, stając się w przypadku osiągnięcia sukcesu swoistą
odskocznią do sejmiku wojewódzkiego, a nawet parlamentu. Trudno w takiej sytuacji
o zachowanie spójności działań w regionie, zwłaszcza że nie powinny być one ukierunkowane jedynie na pozyskiwanie poparcia politycznego przez medialnie głośne przedsięwzięcia. Wspólnota lokalna i jej liderzy powinni raczej dążyć do realizacji pomysłów
długofalowych, wpisujących się w określoną strategiczną wizję, w ramach której bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą ogrywać istotną rolę.
Wpływ wspomnianych wyżej rozwiązań instytucjonalno-prawnych został przez zagranicznych inwestorów oceniony lepiej niż funkcjonowanie samorządu i rządu. Wartość średnia wyniosła 2,98, przy czym widać, że wpływ na nią miała stosunkowo silna
koncentracja ocen, wskazujących zarówno brak wpływu (niemal 25 proc.) jak i duży,
i decydujący wpływ (razem ok. 41 proc.)10. Takie wyniki sugerują, że funkcjonowanie
instrumentów poprawiających konkurencyjność kosztową przedsiębiorstw (vide specjalne strefy ekonomiczne) stymulujących działalność innowacyjną bądź powstawanie
lokalnych klastrów (vide parki technologiczne) lub wspomagających tworzenie małych
firm przez młodych ludzi (vide inkubatory przedsiębiorczości) jest generalnie właściwym i przynoszącym określone korzyści kierunkiem działań. Umożliwiają one ciągłe
pozyskiwanie nowego kapitału (nie tylko finansowego, lecz także intelektualnego) co
zwykle w dłuższym okresie przekłada się na systematyczną poprawę atrakcyjności danej lokalizacji/regionu dla większych przedsiębiorstw11.
W sytuacji narastającej konkurencji o mobilny kapitał tego typu rozwiązania oraz
aktywność lokalnych, regionalnych i krajowych władz wydają się być wręcz niezbędne
10 Gdyby ponownie wyeliminować z obliczeń wskazania „brak wpływu”, to wówczas wartość średnia wyniosłaby 3,62.
11 Które zarazem bardziej drobiazgowo i ostrożnie oceniają klimat inwestycyjny potencjalnych lokalizacji.
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i powinny być utrzymane nawet pomimo wywierania międzynarodowej presji ze strony krajów wysoko rozwiniętych. Ich zdaniem takie formy przyciągania inwestorów są
niezgodne z zasadami zdrowej konkurencji, oferują bowiem wybranym przedsiębiorstwom udogodnienia natury finansowej (zwolnienia podatkowe, współfinansowanie
kosztów szkoleń kadry pracowniczej, dotowanie miejsc pracy, przygotowanie terenu
pod inwestycję), stawiające je w korzystniejszej sytuacji w porównaniu z rywalami rynkowymi, którzy z takich preferencyjnych rozwiązań nie mogą korzystać.
Nie należy jednak zapominać o regionalnym wymiarze tego zagadnienia, gdyż
m.in. dzięki napływowi zagranicznych inwestorów możliwe jest szybsze nadrobienie
zapóźnień rozwojowych. Warto także pamiętać o tym, że podobne działania mogą podjąć inne kraje, zatem już dziś należałoby się zastanowić nad rozwiązaniami, utrzymującymi działalność inwestorów w regionie przez dłuższy czas. Niewątpliwym wyzwaniem jest (widać to choćby na przykładzie powiatu polkowickiego), jak trwale powiązać
i spożytkować ich aktywność w procesie nieuniknionych przekształceń strukturalnych
lokalnej gospodarki. Na obecnym etapie rozwoju gospodarczego Polski i Dolnego Śląska sugeruje się zwłaszcza podjęcie bardziej selektywnej polityki pozyskiwania inwestorów zagranicznych. Pożądanym byłoby, żeby te działania pozostawały spójne z prowadzoną przez rząd polityką przemysłową czy innowacyjną, o ile taka strategiczna wizja
zostanie przezeń w ogóle sformułowana12.
W pewnym zakresie szansą jest także rosnąca autonomia regionów (jako konsekwencja funkcjonowania zasad unijnej polityki regionalnej i przyjętego modelu integracji politycznej w Europie), choć i tutaj należy mieć na względzie ograniczenia natury finansowej. Powszechnie wiadomo, że skuteczność różnego typu inicjatyw zależy
w głównej mierze od sprawnego transferu środków na ich realizację. Polskie regiony,
w tym także Dolny Śląsk, nie są wobec tego dobrze przygotowane, by w takiej grze odnosić znaczące sukcesy, zwłaszcza jeśli spojrzeć na źródła generowania potencjalnych
dochodów własnych. Lokalne i regionalne inicjatywy wciąż muszą zabiegać i znajdować szeroko definiowane poparcie ze strony głównych decydentów funkcjonujących
w Warszawie.
12 Powraca tu zatem kwestia podjęcia spójnych działań na gruncie strategicznej polityki handlowej i większej
aktywności choćby na forum Unii Europejskiej, na poziomie której coraz silniejsze wydają się być tendencje
zmierzające ku większej koncentracji kompetencji w omawianym zakresie na szczeblu wspólnotowym (Komisja Europejska). Z perspektywy celów rozwojowych Polski, z uwagi na ograniczenie autonomii decyzyjnej
(a nawet gospodarczej suwerenności) niekoniecznie musi być to kierunek korzystny. Warto również pamiętać
o możliwościach tzw. ukrytego wsparcia, ponieważ takowe prawdopodobnie zaistnieją w przypadku podjęcia
zakrojonych na szeroką skalę projektów inwestycyjnych, których celem będzie przeciwdziałanie tzw. globalnemu ociepleniu (budzącego wciąż niemałe kontrowersje co do jego przyczyn i faktycznego znaczenia). Pod
pozorem walki z niepożądanymi emisjami obciążającymi środowisko naturalne rządy mogą być wręcz zmuszone do zaoferowania przedsiębiorstwom określonych instrumentów wsparcia, które de facto przełożą się na
ich lepszą sytuację kosztową. Realizacja inwestycji proekologicznych niekoniecznie wpisuje się w twarde cele
działalności biznesowej, choć w ich osiągnięciu może także pomoc (vide działania związane z tzw. społeczną
odpowiedzialnością biznesu, w ramach których przedsiębiorstwo może budować wizerunek firmy dbającej
o ekologię, promującej zrównoważony rozwój i odpowiedzialną konsumpcję dóbr, co może mu przysporzyć
dodatkowych klientów).
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Wracając do interpretacji danych, pogłębiona analiza statystyczna wyników otrzymanych w drodze badania ankietowego przyniosła szereg zaskakujących wniosków.
Po przeprowadzeniu stosownych obliczeń okazało się, że 31 zmiennych, o które pytano
w ankiecie, jest wysoce współzależnych i odnosi się do kilku zasadniczych wymiarów,
za pomocą których można opisać klimat inwestycyjny na Dolnym Śląsku. Przy pomocy
metod analizy czynnikowej możliwe było także zrekonstruowanie wzajemnych zależności między nimi, natomiast wykorzystując metodę głównych składowych wyodrębniono dziewięć zasadniczych wymiarów klimatu inwestycyjnego. Jednocześnie zastosowano wobec nich standaryzację, co pozwoliło na ich uniezależnienie względem siebie.
Tym samym określono, że tymi nowymi wymiarami są:
 otoczenie biznesu,
 wsparcie administracyjno-polityczne,
 wyposażenie w czynniki produkcji,
 atrakcje Dolnego Śląska,
 sytuacja ekonomiczno-polityczna
 koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 uwarunkowania prawne,
 położenie geopolityczne,
 potencjał intelektualny.
W przypadku wymiaru określanego jako wsparcie administracyjno-polityczne
największy wpływ na niego miały trzy zaprezentowane powyżej zmienne. Korelacja
w przypadku każdej z nich przekraczała wartość 0,8. Prowadzi to do wniosku, że wspólne ich występowanie i silna korelacja z tak nazwanym wymiarem jako składową klimatu inwestycyjnego na Dolnym Śląsku świadczy o kompleksowym postrzeganiu tego
zagadnienia przez inwestorów. Przedsiębiorcy generalnie nie rozróżniają zatem poszczególnych podmiotów i przypisanych im kompetencji. Można więc sądzić, że szeroko rozumiana administracja powinna w ich ocenie działać sprawnie i nie mnożyć z ich
perspektywy niepotrzebnych problemów. Prawdopodobieństwo istnienia właśnie takiej
postawy wydaje się potwierdzać stosunkowo wyraźna korelacja (r = 0,428) między wymiarem „wsparcie polityczno-administracyjne”, a zmienną odnoszącą się do systemu
ulg i preferencji finansowych. Co wydać się może szczególnie zaskakujące, w przeprowadzonym badaniu nie wykazano istotnej korelacji między wspomnianym wymiarem
a stanem infrastruktury w regionie, dostępnością nieruchomości komercyjnych czy
kosztami pracy.
Zespół w toku realizowanego badania zbudował także syntetyczny wskaźnik klimatu inwestycyjnego, którego zmienność jest w 1/3 kształtowana przez dziewięć wyodrębnionych wymiarów13. Nie każdy ma rzecz jasna jednakowe oddziaływanie. I tak oto
13 Sugeruje to jednocześnie, że na syntetyczną ocenę klimatu inwestycyjnego na Dolnym Śląsku dokonywaną
przez zagranicznych inwestorów wpływ mają inne zmienne, których w badaniu nie udało się uchwycić i zidentyfikować. Oznacza to poniekąd, że funkcjonująca w powszechnym obiegu wiedza na temat czynników
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najsilniej wartość wskaźnika klimatu inwestycyjnego na Dolnym Śląsku determinują
następujące wymiary:
 otoczenie biznesu,
 uwarunkowania prawne,
 wyposażenie w czynniki produkcji,
 sytuacja ekonomiczno-polityczna,
 atrakcje Dolnego Śląska.
Wszystkie pozostałe wymiary, w tym analizowane tu w szczególności wsparcie administracyjno-polityczne, nie mają statystycznie istotnego znaczenia (w ich przypadku
wartości współczynnika α przekracza progową wartość 0,05).
Podobnie rzecz się ma z modelem, opisującym ocenę klimatu inwestycyjnego.
W jej skład wchodzą generalnie te same zmienne. Jedyną różnicą jest zastąpienie wymiaru „atrakcje Dolnego Śląska” wymiarem „potencjał intelektualny”. Brak zmiennej
syntetycznej „wsparcie administracyjno-polityczne” w obu modelach oznacza, że badani inwestorzy zagraniczni raczej obojętnie odnoszą się do działań podejmowanych
przez krajową, regionalną oraz lokalną administrację.
Powyższe wyniki nie oznaczają jednak - i należy to wyraźnie zastrzec - że rola lokalnej, regionalnej i krajowej administracji nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Odrzucenie tej zmiennej z uwagi na niespełnienie warunku statystycznej istotności oznacza
jedynie, że istnieją inne czynniki, które mają silniejszy wpływ na decyzje inwestorów
odnośnie podjęcia działalności gospodarczej w regionie, natomiast samo wsparcie administracyjno-polityczne oraz inne wymiary klimatu inwestycyjnego na Dolnym Śląsku tworzą pewne, nie zawsze dostrzegane i doceniane, tło dla tych wyborów.
Ocena działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej
na Dolnym Śląsku. Wyniki badań jakościowych14
Z przeprowadzonych badań jakościowych zasadniczo wynika, że grupa przedsiębiorstw, których przedstawiciele udzielili wywiadu członkom zespołu badawczego, generalnie pozytywnie ocenia ten element środowiska/klimatu inwestycyjnego Dolnego
Śląska. Warto w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, iż pojęcie administracji kojarzy się
inwestorom zagranicznym przede wszystkim z administracją szczebla samorządowego
- gminą, powiatem lub samorządem województwa, rzadziej zaś z administracją szczekształtujących atrakcyjność inwestycyjną danej lokalizacji, wymaga weryfikacji i aktualizacji. W toku takich kolejnych badań należałoby taką próbę podjąć. Mogłoby się przykładowo okazać, że przedsiębiorstwa
z udziałem kapitału zagranicznego działające na Dolnym Śląsku kierują się w swoim zachowaniu motywem
naśladowania decyzji większych od siebie podmiotów lub są zmuszone poprzez istniejące powiązania biznesowe do lokalizowania swojej działalności w niewielkiej odległości od głównego odbiorcy. Decyzja o zlokalizowaniu inwestycji na Dolnym Śląsku może być także wypadkową indywidualnych, bardzo subiektywnych
preferencji decydentów, bliskości kraju pochodzenia czy innych trudno wymiernych zmiennych.
14 Niniejszy fragment artykułu bazuje na dokonanej już wcześniej przez autorów badań interpretacji otrzymanych wyników i stanowi jedynie odpowiednio przeredagowany dla potrzeb opracowania fragment końcowego raportu; zob. J. Rymarczyk i in., op. cit., s. 67–74.
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bla centralnego. Tym samym oceniając funkcjonowanie administracji, wskazują najczęściej na wszelkie relacje lub ich brak z urzędnikami samorządowymi. Nie bez znaczenia
jest tu jednak także oddziaływanie administracji samej aglomeracji wrocławskiej nawet
wtedy, gdy inwestor i jego zakład zlokalizowany jest poza stolicą Dolnego Śląska.
Analiza przeprowadzonych wywiadów wskazuje, iż do sformułowania wniosków
odnoszących do oceny działalności administracji samorządowej, konieczne jest dokonanie podziału procesu inwestycyjnego na trzy zasadnicze etapy.
Etap pierwszy - przedinwestycyjny - w trakcie którego ma miejsce poszukiwanie
lokalizacji dla potencjalnej inwestycji; to właśnie wówczas dochodzi do pierwszych
kontaktów z administracją, trwają negocjacje, rozmowy, wzajemne ustalenia, strony
(inwestor i przedstawiciele władz samorządowych) przyjmują na siebie różnego rodzaju wzajemne zobowiązania.
Etap drugi - inwestycyjny - kiedy to inwestor przystępuje do faktycznej realizacji
inwestycji, przygotowuje teren pod budowę, infrastrukturę, a przede wszystkim buduje
sam zakład produkcyjny.
Wreszcie etap trzeci - poinwestycyjny - następuje definitywne zakończenie ww.
fazy inwestycji, inwestor zaczyna prowadzić działalność gospodarczą i w praktyce zaczyna doświadczać kontaktów z administracją.
Zdecydowana większość inwestorów twierdzi, że pierwsze kontakty z administracją samorządową miejsca lokalizacji ich inwestycji są dobre i przyjazne. Jest to spowodowane faktem, że zdecydowana większość gmin jest mocno zainteresowana działalnością podmiotów zagranicznych na swoim terenie, oferując im często różnego rodzaju
wsparcie na etapie realizacji inwestycji oraz pomoc finansową w postaci ulg i zwolnień
w podatku od nieruchomości. Jak twierdzą przedstawiciele inwestorów, na tym etapie kontaktów widać bardzo wyraźnie, że zdecydowana większość gmin działa według
bardzo pragmatycznego podejścia, ponieważ firma z udziałem kapitału zagranicznego
może potencjalnie stać się bardzo ważnym ogniwem lokalnego systemu ekonomicznego. Zdaniem inwestorów w trakcie przedmiotowych rozmów często podnoszone są
takie kwestie jak docelowa wielkość zatrudnienia, wielkość obrotów i tym samym płaconych podatków, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia budżetu i potrzeb finansowych gmin.
Inwestorzy nie kryją, że właśnie te zagadnienia bardzo często decydują tak o początkowej, jak i również dalszej współpracy. Sami jednocześnie podkreślają, iż łatwiej
być dużym, ważnym dla lokalnej społeczności pracodawcą i płatnikiem podatku niż
małym i średnim przedsiębiorcą. Można wówczas liczyć na większą przychylność władz
samorządowych. W ocenie inwestorów należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, taka polityka samorządu skutkuje często nierównym traktowaniem poszczególnych firm.
Z drugiej jednak strony faktem jest, iż znaczenie tego elementu na przestrzeni
ostatnich kliku lat uległo istotnej zmianie. Siła jego oddziaływania jest dziś inna niż
w połowie lat 90. XX w., kiedy to zdecydowana większość dolnośląskich gmin doświadczała problemów związanych z rosnącym bezrobociem. Inwestor był wówczas jedyną
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nadzieją, wręcz niepowtarzalną szansą na ograniczenie lokalnych problemów, zwłaszcza kiedy restrukturyzowano, czy likwidowano jedyny zakład pracy działający na rynku
lokalnym. Dziś - jak podkreślają sami inwestorzy - gminy nadal chętnie widzą ich na
swoim terenie, ale nie jest już tak, że kluczowym elementem staje się kwestia zatrudnienia lub fiskalnych transferów do lokalnego budżetu.
Zdaniem inwestorów współpraca z samorządem prezentuje się o wiele mniej korzystnie na etapie faktycznej realizacji inwestycji. W tym przypadku bardzo często
(choć oczywiście nie jest to powszechną regułą) widać istotny rozdźwięk między
praktyką a atrakcyjnymi ustaleniami poczynionymi na etapie przygotowania inwestycji (listy intencyjne, umowy o współpracy, porozumienia). Ich wdrożenie, w tym
przede wszystkim wyegzekwowanie od władz samorządowych przyjętych na siebie
zobowiązań, znacznie odbiega od pierwotnych założeń. Jak podnoszą sami zainteresowani, samorządy bardzo często obiecują, że jeśli inwestor zdecyduje się na lokalizację w ich gminie czy powiecie, to zrealizują inwestycje infrastrukturalne w postaci budowy drogi dojazdowej, chodników, parkingu, zintegrują zakład produkcyjny
z systemem komunalnym, rozwiążą problemy związane z dostawami energii, utworzą
(lub będą do tego dążyć) na tym terenie podobszar specjalnej strefy ekonomicznej,
z czasem umożliwią kupno sąsiedniej działki celem powiększenia zakładu itd. Bywa
nawet tak, że przyjmują na siebie zobowiązania, których faktycznie, jak się później
okazuje, nie są w stanie wykonać, ponieważ wykracza to poza ich kompetencje i/lub
możliwości finansowe.
Badane podmioty twierdzą, że dla samorządu najważniejsze jest, aby inwestor
uwierzył w ich zapewnienia i w efekcie dokonał inwestycji, zostawiając na później rozwiązanie pojawiających się problemów. Skarżą się, iż samorząd nie jest w stanie zrozumieć, że pewnych procesów nie da się zatrzymać i jeśli już zapadła decyzja o realizacji
inwestycji, to opóźnienie na poziomie miesiąca czy dwóch ma poważne konsekwencje
natury finansowej. Często zatem bywa tak, że gmina zobowiązuje się do czegoś, a inwestycję tę na własny rachunek/koszt musi faktycznie wykonać inwestor. Dla niego brak
wody, kanalizacji, infrastruktury energetycznej itp. spowodowany przeciągającymi się
w czasie procedurami administracyjnymi, nie jest akceptowalnym i racjonalnym wytłumaczeniem. Nie może być to zatem przyczyną wstrzymania całej inwestycji, która
w związku z siecią wzajemnych zależności w ramach międzynarodowej organizacji całej grupy kapitałowej, której inwestor stanowi część, ma w określonym czasie rozpocząć
realizację zdefiniowanych zadań produkcyjnych.
Błędem było - jak sami twierdzą dziś inwestorzy - nadmierne zaufanie udzielone
władzy samorządowej i zgoda, by pewne ustalenia przybrały jedynie ustną postać. Sytuację tę dodatkowo komplikuje fakt, że w niektórych gminach ma miejsce silna rotacja
na kluczowych z punktu widzenia inwestora stanowiskach samorządowych. Owa kadencyjność w połączeniu z negatywnie definiowanym upolitycznieniem jest bez wątpienia jednym z ważniejszych problemów.
Należy jednak podkreślić, że zdecydowana większość podmiotów objętych badaniem wskazuje, iż z punktu widzenia procedur administracyjnych proces ten przebiegał
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stosunkowo dobrze. I tak, np. relatywnie szybko wydawane były pozwolenia na budowę
oraz wszelkie inne decyzje administracyjne w przedmiocie inwestycji. Zatem nie można władzom samorządowym odmówić chęci i zaangażowania oraz pomagania wszędzie tam, gdzie faktycznie mają ku temu możliwości. Podobnie jak na etapie wstępnych
rozmów, tak też i później przedstawiciele władz wykazują ogromne zainteresowanie
problemami związanymi z budową zakładu, choć nierzadko zdarza się, że nie potrafią rozwiązać konkretnej kwestii. Pojawiają się ty samym głosy sugerujące, że jeśli już
nie mogą (lub nie umieją) pomóc, to powinni przynajmniej starać się nie przeszkadzać
i nie utrudniać.
Jeszcze inaczej - zdaniem inwestorów - przedmiotowa współpraca (łącznie z jej brakiem) układa się na etapie zakończenia inwestycji i przystąpienia do faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. Największym mankamentem tych późniejszych kontaktów jest ich ograniczenie jedynie do kurtuazyjnych spotkań, które są wprawdzie ważne, ale w wymiarze praktycznym niewiele wnoszą. W momencie, kiedy inwestorzy podejmują próbę rozwiązania konkretnego problemu, napotykają na różnego rodzaju trudności. Szczególnie negatywnie oceniane są usprawiedliwienia, które odnoszą się do pozornego przekroczenia kompetencji decyzyjnych odpowiednich organów administracji lub
też rzekomo wykraczają poza możliwości finansowania budżetowego.
Z drugiej jednak strony inwestorzy wykazują rozumienie, że pewne decyzje, w tym
zwłaszcza rozwiązania legislacyjne, są poza sferą wpływu władz samorządowych i tak
jak oni, tak też samorząd nie ma na nie wpływu. Jak podkreślają sami zainteresowani,
choć każda sprawa spotyka się z pełną otwartością, wyrozumiałością i przychylnością
władz, to jednak na tym najczęściej się kończy. Sprawność i efektywność działania jest
generalnie niska. Niektóre spośród badanych firm twierdzą wręcz, że władza lokalna,
która tak wiele deklarowała i po której tak wiele się spodziewano, nie wykazuje oczekiwanego zainteresowania przedmiotem inwestycji, nie mówiąc już o większym zaangażowaniu w rozwiązywanie problemów trapiących inwestora na co dzień.
Ciekawą obserwacją jest, że poziom zadowolenia bywa stosunkowo często odwrotnie proporcjonalny do wielkości gminy, a zatem czym mniejsza jednostka administracyjna, tym większa szansa na uzyskanie z jej strony pomocy. Oznacza to, że w mniejszych gminach bardziej dba się o inwestora, a nawet próbuje mu się pomagać, sugerując
wręcz konkretne rozwiązania, wyprzedzając tym samym zmiany przepisów w niektórych dziedzinach.
Częstym problemem - jak zaznaczyła zdecydowana większość badanych firm - jest
brak komunikacji pomiędzy sferą biznesu a administracją. Nie chodzi tutaj tylko o te
najbardziej zawiłe i skomplikowane kwestie, ale także o najprostsze sprawy. Nawet w ich
przypadku urzędnicy potrafią niekiedy wykazać się indolencją i niekompetencją, z całkowitym niezrozumieniem sytuacji włącznie, w jakiej znalazł się inwestor, co później
we wzajemnych relacjach skutkuje usztywnieniem stanowisk i większą dozą nieufności.
Wyżej wymieniony zarzut nie dotyczy tylko rozwiązywania trudności, na które
zwracają uwagę przedsiębiorcy, ale także przejawiania w tym względzie własnej inicjatywy, np. informowania potencjalnych beneficjentów o możliwościach rozwojo187
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wych, jakie towarzyszą lokalizacji w danej gminie, poszukiwania kolejnych inwestorów,
uatrakcyjniania oferty inwestycyjnej.
Inwestorzy krytykują również taki stan rzeczy, kiedy przedstawiciele władzy publicznej najczęściej przypominają sobie o nich dopiero przed zbliżającymi się wyborami lub też gdyż trzeba znaleźć sponsora, który byłby gotów wesprzeć finansowo organizowaną przez samorząd akcję charytatywną lub imprezę sportową, pomóc w zakupie
karetki itp. Oczywiście sami inwestorzy pozytywnie odnoszą się do tego typu przedsięwzięć i się w nie angażują, lecz jednocześnie oczekiwaliby, aby samorząd pamiętał
o nich przez cały rok.
Kilku inwestorów zwróciło uwagę także na fakt, że samorząd nie tylko zwlekał
z wybudowaniem drogi i innych elementów okołoinfrastrukturalnych (chodniki, parkingi, przystanki), mimo iż wcześniej z własnej inicjatywy to deklarował, ale także wycofuje się z działań mających na celu utrzymanie istniejącej infrastruktury w dobrym
stanie. I tak np. pojawiają się problemy z bieżącą naprawą nawierzchni czy też odśnieżaniem dróg dojazdowych i chodników. W przypadku firm zlokalizowanych na terenie specjalnych stref ekonomicznych dochodzi do sporów kompetencyjnych pomiędzy
władzami strefy a władzami gmin o to, do kogo należy droga i na kim ciążą wspomniane wyżej obowiązki. Ponieważ często strony nie mogą i nie potrafią osiągnąć porozumienia, w rezultacie cierpią na tym tylko sami inwestorzy i podmioty z nimi współpracujące (w tym także zatrudnieni tam pracownicy).
Wiele negatywnych opinii dotyczyło także działalności powiatowych urzędów pracy (PUP). Inwestorzy utrzymują, iż instytucje te tylko w niewielkim stopniu wypełniają
nałożone na nie obowiązki. Ich zdaniem przede wszystkim nie wspierają we właściwy
sposób procesów rekrutacji pracowników, nie potrafią zmotywować bezrobotnych do
podjęcia zatrudnienia (kierowane przez urząd osoby do pracy bardzo często z różnych
przyczyn odmawiają podjęcia pracy), nie angażują się również w szkolenia zawodowe
dla potencjalnych pracowników itp. Przedsiębiorcy nie potrafią często zrozumieć, dlaczego nikt z przedstawicieli PUP nigdy ich nie odwiedził i nie zapytał, jakie zgłaszają
potrzeby i jakie miejsca pracy mogą zaoferować. Dziwi ich tym samym sytuacja, w której urząd, którego zadaniem jest wspieranie zatrudnienia oraz bieżący monitoring sytuacji na lokalnym rynku pracy, w różnych przyczyn nie potrafi efektywnie wywiązać się
z przypisanych mu obowiązków. Może dochodzić w tej sytuacji do swoistych paradoksów, gdy za wartościowego pracodawcę uznawany będzie tylko duży inwestor, który jest
w stanie sam zatrudnić tysiąc osób. Taką samą ilość miejsc pracy jest w stanie zapewnić
także stu małych inwestorów, z których każdy zatrudnia po 10 osób.
Z drugiej jednak strony niektóre z firm, formułując tego rodzaju zarzuty, niemalże
od razu definiują argumenty, które stanowią obronę instytucji samorządowych. Rozumieją bowiem, że sytuacja ta jest w dużej mierze wypadkową decyzji i rozwiązań systemowych, które zapadają na szczeblu centralnym.
Jednym z poważniejszych mankamentów, na który zwracają uwagę praktycznie
wszyscy inwestorzy, jest niski poziom znajomości języków obcych przez przedstawicieli samorządu. Zdaniem inwestorów są takie gminy na terenie Dolnego Śląska, gdzie
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praktycznie nikt nie zna żadnego języka obcego. Trudno w tej sytuacji - jak sami podkreślają - prowadzić działalność, jeśli przedstawiciel gminy (wójt, burmistrz, prezydent,
starosta) nie jest w stanie osobiście przekonać inwestora do swojej oferty, do miejsca
potencjalnej lokalizacji przedsięwzięcia, jak i swojej osoby. Tłumacz nigdy nie będzie
w stanie zastąpić osobistych kontaktów, zwłaszcza w ramach nieformalnych spotkań,
na których często zapadają kluczowe dla obu stron decyzje. Zarzut ten formułowany jest także w imieniu wszystkich innych potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby zainwestować w danej gminie, a którzy nie mają z kim na ten temat porozmawiać (np. telefonicznie) lub kogo o to zapytać (drogą korespondencji elektronicznej).
W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że inwestorzy dostrzegają fakt, że jedynie nieliczna grupa gmin oraz powiatów prowadzi swoje portale w języku angielskim i/lub
niemieckim.
Kontakty i współpraca inwestorów zagranicznych z administracją szczebla centralnego ma w większości przypadków charakter sporadyczny. Decydująca jest tutaj kategoria spraw, które leżą w gestii tego szczebla władzy oraz położenie - daleko od Warszawy. Zwłaszcza ten ostatni element, w powiązaniu z trudnościami komunikacyjnymi
między Dolnym Śląskiem a Warszawą, powoduje, że inwestorom trudno często bywać
w różnych urzędach centralnych. Inwestorzy skarżą się także, że nie posiadają stosownej
wiedzy o tym, kto i w jakim zakresie odpowiada za jakie sprawy, tym bardziej, że rotacja
na urzędniczych stanowiskach bywa znacznie większa niż w samorządach. Jeśli zaś już
dochodzi do kontaktów, to podobnie jak w przypadku władz samorządowych inwestorzy zwracają uwagę na brak elastyczności w podejściu do ich oczekiwań, znaczny zakres
uznaniowości przy podejmowaniu decyzji, trudności z umówieniem się na spotkanie.
W zupełnie innym tonie inwestorzy wypowiadają się na temat władzy i urzędników skarbowych. Zdecydowana większość inwestorów wysoko ocenia działalność Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego (DUS), w tym w szczególności kompetencje i kwalifikacje jego pracowników. Kluczowa w tym względzie, zwłaszcza w odniesieniu do
firm zlokalizowanych poza Wrocławiem, wydaje się być zmiana właściwości miejscowej, tj. przejęcie wszystkich inwestorów działających na terenie Dolnego Śląska przez
ww. urząd. To właśnie inwestorzy spoza Wrocławia najczęściej wskazują na takie zalety
jak: elastyczność, wyrozumiałość, partnerstwo. Twierdzą, iż w przeciwieństwie do lokalnych urzędów DUS coraz chętniej wykazuje modelowe probiznesowe podejście do
analizowanych spraw, o czym choćby świadczy fakt, że przed podjęciem ostatecznej
decyzji próbuje poznać specyfikę przedsiębiorstwa i ich działalności. W tym przypadku podejście, zgodnie z którym należy wyłącznie kontrolować i nakładać kary, odeszło
w zapomnienie.
Uwagi końcowe
Chcąc syntetycznie podsumować zaprezentowane rozważania na temat wpływu
administracji lokalnej, regionalnej i krajowej na decyzje inwestorów zagranicznych
działających na Dolnym Śląsku, należy przede wszystkim pamiętać, że z perspektywy
przedsiębiorców nieistotna jest kwestia rozdziału kompetencji pomiędzy poszczegól189
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ne szczeble. Największym udogodnieniem wobec tego wydawać się może idea wprowadzenia rozwiązania na kształt „jednego okienka” lub punktu kompleksowej obsługi
inwestora w pełnym tego słowa znaczeniu (nie ograniczonego zatem do roli punktu informacyjnego, którego zadaniem jest „robić dobre, lecz krótkotrwałe wrażenie”). W takiej sytuacji inwestor miałby zawsze znanego partnera po drugiej stronie, który pełniłby rolę swoistego pośrednika w kontaktach z różnymi szczeblami decyzyjnymi i pilotowałby sprawy, na realizacji których inwestorowi zależy.
Rzecz jasna taki model współpracy wymagałby odpowiedniego przygotowania
kompetencyjnego kadr urzędniczych. Niestety w polskich realiach wciąż istnieje problem tzw. negatywnej selekcji. Oznacza to, że najlepiej opłacane i tym samym atrakcyjne miejsca pracy istnieją w sektorze przedsiębiorstw, więc z reguły to tam trafiają kandydaci dysponujący relatywnie lepszą wiedzą i praktycznymi umiejętnościami15.
Poszukując pewnego kompleksowego i - co w polskim przypadku niezwykle ważne
- zakorzenionego w historii wyjaśnienia takiego stanu rzeczy, należy przyznać, że jest on pochodną problemów charakterystycznych dla transformacji systemowej i problemów odziedziczonych po poprzedniej epoce. W sytuacji szybkiego rozwoju gospodarczego, który miał
miejsce w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat, okazało się, że osoby podejmujące pracę
w administracji publicznej kierują się często zupełnie rozbieżnymi wobec oczekiwań świata
biznesu wartościami, poglądami życiowymi oraz sposobem myślenia. To z kolei powoduje
zazwyczaj utrudnioną komunikację między tymi dwoma środowiskami.
Ponadto swoiste nieustabilizowanie procesów transformacji systemowej i restrukturyzacji gospodarki znajduje swój wyraz w postępującej „inflacji prawa” i coraz silniejszej presji na biurokratyzację wielu sfer życia, która wydaje się być wyrazem braku zaufania w relacjach urzędów z ich otoczeniem zewnętrznym. Mnoży to rzecz jasna problemy dla samej administracji, która zajęta - stereotypowo rzecz ujmując - obsługą samej siebie zaczyna systematycznie stawać się obojętna na sugestie i oczekiwania innych
podmiotów, w tym zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw. Świadczyć to może także o braku etosu pracy urzędniczej, gdyż jej znaczenie „dzięki” doświadczeniom PRL-u
uległo poważnej degradacji w społecznej hierarchii prestiżowych zawodów.
Z pewnością proces odbudowy kompetentnej klasy urzędniczej musi zająć wiele
czasu, choć można niestety mieć przy tym uzasadnione wątpliwości, czy on w ogóle
kiedykolwiek nastąpi. Tzw. młodzi wykształceni z wielkich miast, o ile zamierzają podjąć pracę w administracji, zabiegają w pierwszej kolejności o stanowiska w urzędach
centralnych (ponieważ wiąże się to z subiektywnie odczuwanym prestiżem pracy w stolicy) lub zamierzają zasilić szeregi unijnych eurokratów, swoistej nowej kasty urzędniczej, cieszącej się znacznymi przywilejami.
Perspektywy zmiany tego stanu rzeczy nie rysują się wobec powyższego korzystnie. Należy nawet przyznać, że determinacja inwestorów zagranicznych wobec istnieją15 Nie oznacza to jednak, że w administracji nie pracują ludzie traktujący takie zatrudnienie w kategoriach
„mniejszego zła”. Z pewnością dałoby się wskazać przykłady urzędników „z powołania” – zaangażowanych
i merytorycznie przygotowanych do sprawowania odpowiedzialnych funkcji.
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cych problemów dnia codziennego w kontaktach z administracją zasługuje na uznanie
i szacunek. Jeśliby jednak podjąć próbę zasugerowania pewnych zmian na poziomie
lokalnej, regionalnej i krajowej administracji, to powinny one być spójne z ewolucją instytucji współczesnego państwa, z czym z kolei wiążą się określone możliwości oddziaływania na gruncie polityki gospodarczej. Oznacza to, że oprócz sprawowania funkcji
biurokratycznych, rzeczona administracja powinna być w pewnym sensie bardziej niezależna od politycznych cykli koniunkturalnych i realizować konsekwentną, spójną wizję strategicznych przemian strukturalnych i pośredniego wsparcia dla świata biznesu.
Tylko taki model funkcjonowania państwa może je stosunkowo dobrze zabezpieczyć
przed zagrożeniami związanymi z globalizacją.
Nie można także w tym kontekście unikać dyskusji nad poziomem wynagrodzeń,
który by w ten sposób także wspomógł budowę funkcjonującego według przejrzystych
zasad systemu kompetencji i odpowiedzialności za poszczególne sfery życia publicznego.
Być może postulaty te uciekają w pewien oderwany od realiów idealizm, lecz przyznać należy, że korzystniej/rozsądniej jest dysponować wizją i pomysłem, zgodnie
z którymi podejmowane będą reformy, niż realizować decyzje „na bieżąco”, konserwując taki stan rzeczy i nie wiedząc dokładnie, jakie mogą być tego długofalowe konsekwencje.

Streszczenie
Spośród wielu czynników, kształtujących klimat inwestycyjny określonej lokalizacji, istotną rolę odgrywają kontakty między zagranicznymi inwestorami a reprezentantami różnych szczebli administracji oraz instytucji w kraju goszczącym.
Celem poprawy funkcjonowania tego sektora wskazanym byłoby zidentyfikowanie
najważniejszych zagadnień, zwłaszcza tych, które mogą być interpretowane jako bariery we wzajemnych kontaktach oraz dokonanie oceny jakości funkcjonowania szeroko definiowanych aktorów publicznych.
Artykuł jest wycinkiem z końcowego raportu z badań, zakończonych na Uniwersytecie Wrocławski w czerwcu 2008 r., nad klimatem inwestycyjnym Dolnego
Śląska w ocenie bezpośrednich inwestorów zagranicznych. Istota część badań skupiała się na analizie i interpretacji materiałów empirycznych (ilościowego - zebranego w oparciu o ankiety oraz jakościowego - uzyskanego podczas wywiadów z przedstawicielami bezpośrednich inwestorów zagranicznych). Wyrażają one opinie inwestorów, które mogą, a nawet powinny być, cennym materiałem bazowym do przeprowadzenia dalszych, pogłębionych badań.
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Summary
The assessment of local, regional and national administration and regulatory bodies in the context of inflows of foreign direct investment.
Results of empirical research. Case of Lower Silesia
Among numerous factors shaping the investment climate of a particular
localisation a substantial role play contacts between foreign investors and
representatives of different levels of administration and regulatory bodies in host
countries. In order to improve the functioning of this sector it is advisable to identify
the most important issues, especially barriers hampering mutual communication
and to convey comprehensive assessment of the quality of public services provided
by broadly defined public actors.
Following paper is an extract from the final report on the investment climate
in Lower Silesia in the assessment of foreign direct investors based on empirical
research completed at the University of Wrocław in June 2008. Its essential part
focuses on the analysis and interpretation of empirical quantitative data (received
from a survey) and qualitative ones (delivered by the representatives of foreign
investors during interviews). They express investors’ opinions and may or even
should be regarded as a valuable basis material to pursue further, more in-depth
studies.
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Bernadetta Nitschke
Dolnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Tradycja i współczesność – specyfika szwajcarskiej
samorządności
W każdym państwie układ „rządzący” - „rządzeni” stanowi funkcję w równym
stopniu instytucji wprost lub pośrednio jemu służących oraz ich interakcji, jak też struktury normatywnej w najszerszym znaczeniu tego pojęcia. Rzecz w tym, że na określenie
„system polityczny państwa” składa się w równym stopniu ogół organów państwowych
- od głowy państwa czy parlamentu poczynając, a na najniższym urzędniku aparatu administracyjnego kończąc – oraz ogół organizacji (formalnych i nieformalnych) obywateli, co i ogół zasad (także zwyczajowych) regulujących wszelkie możliwe odniesienia
między nimi w teorii, jak i praktyce.
Według struktury polityczno-terytorialnej wyróżniamy państwa unitarne i państwa-federacje, bądź państwa-konfederacje. Państwo federacyjne, to twór wieloczłonowy, w którym poszczególne terytoria posiadają własne władze centralne i pewien stopień suwerenności, lecz wyłącznie wewnętrznej. Z reguły dla całej federacji
są wspólne: system walutowy, sprawy obronne, polityka międzynarodowa. Stąd elementy składowe układu nie są reprezentowane poza granicami państwa, natomiast
w jego granicach mają niekiedy nawet dużą samodzielność (na przykład własny system prawa). Konfederacja, to unia państw, które dla celów wytyczonych przez siebie,
przeważnie na użytek stosunku z otoczeniem międzynarodowym, zawierają porozumienie trwałe z powołaniem do życia wspólnego centrum politycznego o ograniczonych kompetencjach. Przy czym wmontowany do nazwy państwa termin „konfederacja” - jak na przykład w nazwie republiki szwajcarskiej - niekoniecznie musi odpowiadać tej nazwie w rozumieniu przytoczonym. Rzeczywiste konfederacje są bowiem
zjawiskiem rzadkim.
Na potwierdzenie tego warto sięgnąć do preambuły konstytucji Konfederacji
Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., w której znajdują się następujące słowa: „W imię
Boga Wszechmogącego! Szwajcarski naród i kantony, w poczuciu odpowiedzialności
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wobec dzieła Stworzenia, w dążeniu do odnowienia Federacji, przez wzmocnienie wolności i demokracji, niezawisłości i pokoju, w duchu solidarności i otwartości wobec
świata, zdecydowani żyć w jedności, we wzajemnej życzliwości i poszanowaniu różnorodności, świadomi wspólnych osiągnięć i odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń, pewni, że wolny jest tylko ten, kto korzysta ze swej wolności i że siłę narodu mierzy
się dobrem słabych, ustanawiają niniejszą konstytucję”1.
W Szwajcarii na każdym kroku widać przywiązanie do tradycji. Świadczy o tym
chociażby hymn państwowy „Schweizer Psalm” („Psalm szwajcarski”) uznany w 1961 r.
za hymn państwowy. Znalazły się w nim m.in. następujące słowa:
„Kiedy poranne niebo promienieje,
Ty, Panie jesteś na nim w jasności,
Ty, najsławniejszy, najwspanialszy.
Kiedy Alpy promienieją chwałą
Módlcie się Szwajcarzy, módlcie się.
Czujemy i rozumiemy
Boga w naszej Ojczyźnie
Boga, Pana w naszej Ojczyźnie”2.
W słowach tych niewątpliwie znalazło odzwierciedlenie przywiązanie Szwajcarów
do swej małej ojczyzny, jej kultury, religii i tradycji.
Dla systemu politycznego obowiązującego w Szwajcarii przyjmuje się nazwę systemu konwentu, bądź dyrektorialnego. Można się zgodzić z W. Żebrowskim, że: „system
polityczny Szwajcarii określa demokratyczna postać zasady jedności władzy państwowej. Zapewnił on temu niewielkiemu krajowi dużą stabilizację. Zupełnie uzasadnione
wydaje się pytanie: gdzie jeszcze ten system się sprawdził? Otóż, nigdzie. Mimo widocznego przecież dorobku nie stał się trwałym wzorcem dla żadnego państwa. Jedynie
w Szwajcarii napotkał korzystny grunt (historia, tradycja, kultura) tam się zrealizował
i odnosić go można w zasadzie tylko do tego kraju”3.
Obok szczebla federalnego, zasadniczą rolę odgrywają w nim kantony i gminy.
Mimo typowo reprezentacyjnej funkcji pierwszego z nich warto choć zarysować jego
specyfikę. Funkcja głowy państwa w Konfederacji Szwajcarskiej jest niczym pałeczka
sztafetowa, którą przekazują sobie zmieniający się przewodniczący Rady Związkowej,
organu wykonawczego parlamentu, składającego się z mianowanych urzędników. Przewodniczący nosi oficjalnie tytuł prezydenta, ma zastępcę w randze wiceprezydenta,
lecz nie posiada żadnych szczególnych uprawnień (większych niż pozostali członkowie Rady Związkowej) poza reprezentacyjnymi4. Nie można o nim powiedzieć, że choć
1
2
3
4

www.konstytucja.e-studio.biz.pl, Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., (pobrano dn. 30.01.2009).
www.eda.admin.ch; Tekst hymnu powstał w 1849 r., jego autorem był Leonard Widmem. Jednak oficjalnie
pieśń ta została zatwierdzona jako hymn w 1961 roku. Wcześniej każdy kanton miał swój odrębny hymn.
W. Żebrowski, Współczesne systemy polityczne wybranych państw świata, Olsztyn 2002, s. 60.
B. Nitschke, Głowa państwa, [w:] A. Pawłowski (red.), Państwo w społeczeństwie. Wstęp do politologii współczesnej, Zielona Góra 1995, s. 85.
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nie rządzi, to „panuje”, gdyż nie posiada także formalnych kompetencji, dopełniających
ważność czegokolwiek.
Rada Związkowa jest jedynie komitetem realizującym zalecenia obu izb parlamentu. Jest ona zobowiązana do składania izbom sprawozdań ze swojej działalności. Dzięki
ponawianym wyborom jej członkowie zajmują swoje stanowiska przez długie lata. Jeżeli między rządem a parlamentem dochodzi do rozbieżności stanowisk, są one usuwane
nie przez naciski wywierane na rząd, lecz drogą porozumienie.
Warto również zwrócić uwagę na władzę wykonawczą na szczeblu kantonów, którą sprawują tam miejscowe rządy. Liczba członków rządu nie jest jednakowa w poszczególnych kantonach (waha się od 5 do 11). Rządy kantonalne nie mają większego
znaczenia, gdyż podstawowym szczeblem społeczno-politycznego organizowania się
Szwajcarów jest gmina5.
Na szczeblu federalnym niewątpliwie najważniejszą rolę odgrywa parlament, składający się z dwóch izb: Rady Narodowej i Rady Kantonów. Izba niższa (tj. Rada Narodowa)
składa się z 200 deputowanych, wybieranych na podstawie proporcjonalnego prawa wyborczego. Należy jednak zaznaczyć, że każdy kanton i półkanton tworzą jeden okręg wyborczy. Izba wyższa tj. Rada Kantonów, składa się z 46 przedstawicieli kantonów. Każdy
kanton deleguje dwóch przedstawicieli (półkanton - po jednym). Tryb wyboru przedstawicieli do Rady Kantonów oraz kadencję jej członków (od 1 do 4 lat) określają przepisy
kantonalne. W parlamencie szwajcarskim obie izby mają takie same kompetencje. Należą do nich między innymi: uchwalanie ustaw dotyczących organizacji i wyboru władz
związkowych; wybór Rady Związkowej, Sądu Związkowego, kanclerza a także generała
dowodzącego armią związkową; ratyfikacja sojuszy i umów międzynarodowych lub z innymi państwami; wypowiadanie wojen i zawieranie pokoju; uchwalanie amnestii i stosowanie prawa łaski; rozporządzanie armią związkową; zatwierdzanie budżetu państwa;
zwierzchni nadzór nad związkową administracją i wymiarem sprawiedliwości; zmiana
konstytucji związkowej. Do przyjęcia ustawy potrzebna jest uchwała obu izb podjęta absolutną większością głosów, w obecności co najmniej połowy deputowanych6.
Przy wyraźnym faworyzowaniu organów przedstawicielskich, system szwajcarski znalazł sposób i na to, żeby również one nie mogły „rządzić za dużo”. Stąd niektóre
uprawnienia przysługujące gdzie indziej wyłącznie ciałom przedstawicielskim, w Szwajcarii przekazano społeczeństwu (referendum, weto ludowe). Instytucje demokracji bezpośredniej mają wielowiekową tradycję. Jak obrazowo zauważa J. Steiner: „Idea bezpośredniego udziału obywateli w rzeczywistym podejmowaniu decyzji jest głęboko zakorzeniona w historii Szwajcarii. W czasach średniowiecza wysokogórskie pastwiska były tam
wspólną własnością i wobec tego decyzje ich dotyczące, były podejmowane zbiorowo.
Wszyscy właściciele bydła zbierali się na otwartej przestrzeni i decydowali, na przykład,
w który dzień sprowadzić stada w dolinę, by uniknąć zaskoczenia przez śnieg”7.
5
6
7

B. Nitschke, Władza wykonawcza - rząd i administracja, [w:] A. Pawłowski (red.), op. cit., s. 107.
K. Wojtaszczyk, Współczesne systemy polityczne, Warszawa 1992, s. 98.
J. Steiner, Demokracje europejskie, Rzeszów 1993, s. 139.
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Demokracja bezpośrednia miała zasadniczy wpływ na funkcjonowanie systemu
politycznego w Szwajcarii. Referendum i inicjatywa ludowa uzupełniają prawo do wybierania i głosowania oraz stanowią dopełnienie demokracji bezpośredniej8. Referendum jako sprawdzian woli narodu po raz pierwszy zostało zastosowane w Szwajcarii
przy przyjęciu Konstytucji Federalnej z 1848 r., a więc w sytuacji, gdy nie było jeszcze
takiego obowiązku prawnego. Bywają dwa typy referendów. W pierwszym obywatele
decydują ostatecznie, a ich decyzje przez nikogo nie muszą być zatwierdzane. Drugi
rodzaj polega na tym, że obywatele wypowiadają w głosowaniu swoją opinię w jakiejś
sprawie. Referendum odbywać się może w skali ogólnokrajowej lub na szczeblu lokalnym. Tematem referendum mogą być najrozmaitsze sprawy, na przykład: prawo wyborcze dla kobiet, tajemnica kont bankowych, otwarcie granic dla imigrantów9. Jak zauważył Claude Barbery: „Kalejdoskop języków i kultur jest ciągłym przedmiotem dyskusji,
a nawet wątpliwości, równolegle z permanentną nauką demokracji bezpośredniej. Ta
ostatnia może wydawać się pewnym hamulcem w działaniu, lecz w rzeczywistości jest
wspaniałym atutem spójności Konfederacji - gdy obywatele wyrażają już raz zgodę na
jakąś decyzję, nic nie staje na przeszkodzie, aby wprowadzić ją w życie”10.
Zadaniem referendum jest także zwrócenie uwagi na nietypowe rozwiązania wielu zagadnień, których istota jest często lekceważona przez rządzących bądź ogół społeczeństwa. Ciekawym przykładem posłużył się w swoim opracowaniu J. Steiner pisząc:
„Po nałożeniu embarga na arabską ropę w 1973 r. grupa studentów przedstawiła ciekawy pomysł wstrzymania się - w jedną niedzielę miesiąca - od samochodowego ruchu
drogowego. To nie tylko oszczędziłoby energię, ale również przyniosłoby wiele spokoju. Autostrady raz w miesiącu byłyby do dyspozycji spacerowiczów i rowerzystów.
Studenci zebrali dość podpisów, by poddać swój wniosek - jako poprawkę do konstytucji - pod głosowanie w referendum. Mimo że zaplanowano pewne wyjątki, chociażby dla pogotowia ratunkowego, wszystkie większe partie i tzw. grupy interesów
specjalnych uznały, że pomysł - choć powstały w dobrej wierze - był niepraktyczny.
Studenci otrzymali szerokie poparcie, ale ich projekt nie przeszedł, gdyż zabrakło kilku procent głosów”11.
Jednak na szczeblu kantonalnym i gminnym referenda posuwają się niekiedy dalej. Niektóre kantony przeprowadzają referendum obligatoryjne nad większością ustaw
i ważnych aktów prawnych, jak również nad pewnymi decyzjami finansowymi12. Dlatego głosowania są w Szwajcarii bardzo częste, odbywają się od czterech do sześciu razy
rocznie (patrz tab. nr 1). Oczywiście podejmuje się starania, aby łączyć terminy i w ten
sam weekend umożliwić obywatelom głosowanie w sprawach gminy, kantonu i fede-

8 P. Deszczyński, K. Gołata, Demokratyczne systemy polityczne, Poznań 2000., s. 108.
9 B. Nitschke, Parlament, [w:] A. Pawłowski (red.), op. cit., s. 97.
10 M. Pałuba, D. Komorowski, U. Stadler (red.), Ta Szwajcaria to nie Szwajcaria. Studia nad kulturową tożsamością narodu, Wrocław 2004, s. 7.
11 J. Steiner, op. cit., s. 241.
12 W. Linder, Demokracja szwajcarska, Rzeszów 1996, s. 137.
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racji13. Ta forma demokracji jest szerzej stosowana w kantonach i gminach niemieckojęzycznych. We francusko- i włoskojęzycznych częściach Szwajcarii możliwości powszechnego referendum są bardziej ograniczone, zwłaszcza na szczeblu lokalnym14.
Tab. nr 1. Wybrane przykłady problemów poddawanych pod referendum
Problem poddany pod referendum
Zmniejszenie liczby cudzoziemców
Ustanowienie służby zastępczej dla osób uchylających się od służby
wojskowej ze względów religijnych
Dokonywanie aborcji na żądanie w okresie do 12 tygodni
Wprowadzenie dwunastu niedziel bez ruchu samochodowego
Wstrzymanie programu budowy elektrowni jądrowych
Rozdział Kościoła od państwa
Ustanowienie jednakowych praw dla mężczyzn i kobiet
Wprowadzenie kontroli cen
Wprowadzenie czterech tygodni płatnego urlopu
Zatrzymanie budowy bazy wojskowej w Rothenthurm celem ochrony wrzosowisk
Wprowadzenie czterdziestogodzinnego tygodnia pracy
Ograniczenie szybkości jazdy na autostradach do 130 km/godz.
Rozwiązanie armii

Rok
1970, 1974, 1977, 1988
1977, 1984
1977
1973
1979, 1984, 1990
1980
1981
1982
1985
1987
1989
1989
1989

M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001, s. 174.

Obok instytucji referendum istnieje w systemie szwajcarskim instytucja inicjatywy ludowej, która występuje na trzech poziomach życia politycznego. Na poziomie federacji wprowadzono ją dopiero w 1891 r., przy czym odnosi się jedynie do spraw
związanych z konstytucją15. Polega ona na tym, że grupa 100 tys. obywateli może wystąpić z żądaniem wprowadzenia poprawek konstytucyjnych lub też zaproponować
nowe rozwiązanie prawne oraz uchylić funkcjonujące. Jeżeli taka inicjatywa się pojawi, to jest ona poddawana pod dyskusję na forum Rady Federalnej oraz Zgromadzenia Federalnego, które odnosi się formalnie do proponowanych rozwiązań. Następnie wszystkie inicjatywy (łącznie z kontrpropozycjami) są poddawane pod osąd
społeczeństwa i poszczególnych kantonów. Inicjatywa zyskuje akceptację wtedy, gdy
opowie się za nią większość społeczeństwa i większość kantonów (patrz tab. nr 2).
Wyróżniamy inicjatywę odnoszącą się do poprawek konstytucyjnych oraz inicjatywę
mającą na celu przyjęcie nowej konstytucji. Pierwszy rodzaj inicjatywy datuje się od
roku 1891, drugi zaś od 184816.
13
14
15
16

A. Baur, Szwajcarski fenomen, Warszawa 1979., s. 52.
W. Linder, op. cit., s. 137.
A. Baur, op. cit., s. 52.
M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001, s. 170.
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Tab. nr 2. Referenda i inicjatywy ludowe na szczeblu federalnym w latach 1948-1990
Referenda obligatoryjne
Projekty poddane głosowaniu
Projekty zaakceptowane przez kantony i społeczeństwo
Projekty odrzucone
Inicjatywy ludowe
Przedłożone propozycje
Propozycje wycofane lub zaniechane
Propozycje oczekiwane w roku 1990
Inicjatywy doprowadzone do głosowania
Inicjatywy zaakceptowane
Inicjatywy odrzucone
Kontrpropozycje doprowadzone do głosowania
Kontrpropozycje zaakceptowane
Referendum fakultatywne
Projekty ustaw podlegających referendum
Projekty poddane referendum
Projekty parlamentarne zaakceptowane w referendum
Projekty zakwestionowane w referendum

Liczba
148
104
44
Liczba
183
64
15
104
104
27
18
9
Liczba
1506
103
45
58

M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001, s. 175.

Szwajcaria jest wyjątkowa. Można wątpić, czy jej doświadczenia są możliwe do powtórzenia gdziekolwiek indziej ze względu na niepowtarzalną wręcz historię i strukturę geopolityczną tego kraju. Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje rozwój samorządu terytorialnego na szczeblu gminy. Na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej
funkcjonuje 3 tys. gmin i 26 kantonów17. Wszystkie one posiadają wyraźnie określony
zakres działania, przy czym w razie wątpliwości domniemania przemawia za kompetencją gmin, a dopiero potem kantonów. Szwajcarskie rozwiązanie uznaje się za wyraz
preferencji dla szerokiej autonomii kantonalnej, co zapobiega wszelkiemu niekontrolowanemu rozrostowi władzy federalnej.
Każdy Szwajcar ma potrójne obywatelstwo, jest obywatelem gminy, kantonu i dopiero Szwajcarii. Szwajcarzy różnią się przede wszystkim pod względem języka. Językami narodowymi są niemiecki, francuski, włoski i retoromański. „To co jest fenomenem
wszystkich tych grup językowych i kulturowych to umiejętność porozumiewania się
i omijania konfliktów. Szwajcarzy wytworzyli całą kulturę znajdowania porozumienia.
Częścią tej kultury jest Teritorialprinzip, czyli niepisana, ale istotna zasada terytorialności, która nakazuje zaakceptowanie w życiu społecznym języka urzędowego uznanego za język danego terytorium” - wskazują B. Ociepka i M. Ratajczak, pisząc dalej:

17 J. Jeżewski (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999, s. 15. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w Szwajcarii dominują gminy małe. 45 proc.
z nich liczy mniej niż 500 mieszkańców, 34 proc. waha się w przedziale od 500 do 2 tys., 18 proc. znajduje się
w przedziale od 2 tys. do 10 tys., a zaledwie 3 proc. przekracza liczbę 10 tys. mieszkańców.
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„To co warte podkreślenia, to szacunek z jakim Szwajcarzy traktują język. Jest on bowiem ważnym składnikiem tożsamości tak zbiorowej, jak indywidualnej. Stosunek do
języka jest przejawem szacunku dla siebie samego. Ma to także związek z poszanowaniem przez Szwajcarów cudzej odrębności i tożsamości. W szacunku do języka przejawia się bowiem stosunek do przeszłości i przekonanie o wartości ukształtowanej różnorodności”18. Specyfikę sytuacji w tym wypadku najlepiej obrazuje poniższa tabela (patrz
tab. nr 3).
Tab. nr 3. Języki stosowane w Szwajcarii
Języki
Niemiecki
Francuski
Włoski
Retroromański
Inne

1960
69,3%
18,9%
9,5%
0,9%
1,4%

1970
64,9%
18,1%
11,9%
0,8%
4,3%

1980
65,1%
18,3%
9,8%
0,8%
6,0%

1990
63,7%
19,2%
7,6%
0,6%
8,9%

U. Dürmüller, Mehrsprachigkeit im Wandel. Von der viersprachigen zur vielsprachigen Schweiz,
Zürich 1996, s. 87.

Zestawienie widoczne w tabeli wyraźnie wskazuje, że Szwajcarzy niemieckojęzyczni zdominowali przedstawicieli pozostałych grup językowych, ale za to ludność francuskojęzyczna ma prawo do posiadania swojej reprezentacji wśród najwyższych oficerów
w armii. Warto zauważyć, że z kolei na szczeblu federalnym dyskusje parlamentarne są
symultanicznie tłumaczone na trzy języki oficjalne (niemiecki, francuski i włoski). To
samo dotyczy wielu rządowych sprawozdań. Tym samym oczywistym się wydaje, że dla
Szwajcarów wielojęzyczność jest rzeczą niezbędną, dlatego już w szkole nauka odbywa
się przynajmniej w dwóch językach.
Należy się zgodzić z B. Ociepką i M. Ratajczak, że „wielojęzyczność Szwajcarów
można uznać za kolejny aspekt historycznej integracji mniejszości kulturowych w społeczeństwie szwajcarskim. Federalizm pozwala mniejszościom językowym żyć w zgodzie z własną kulturą. Mają one także głos w podejmowaniu decyzji politycznych na
szczeblu rządu centralnego. I tak na przykład członkowie Rady Związkowej są najpierw
wybierani w blokach językowych a nie partyjnych. Najważniejszy jest fakt, że mniejszości językowe posiadają statutowe uprawnienia. Językową autonomię gwarantuje zasada
terytorialności, według której kantony są zobowiązane do zagwarantowania tradycyjnego języka swych regionów. W ten sposób żadna gmina nie może być zmuszana do posługiwania się oficjalnym językiem innym niż własny”19. Gwarancje językowe znalazły potwierdzenie w art. 70. Konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej, który stwierdza:

18 B. Ociepka, M. Ratajczak, Media i komunikowanie polityczne. Niemcy, Austria, Szwajcaria, Wrocław 2000,
s. 28-29.
19 Ibiedm, s. 23.
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„1. Językami urzędowymi Federacji są niemiecki, francuski i włoski. W kontaktach
z osobami posługującymi się językiem retoromańskim, także retoromański jest językiem urzędowym Federacji.
2. Kantony określają swoje języki urzędowe. Aby zapewnić zgodne współżycie między wspólnotami językowymi, zwracają one uwagę na tradycyjną językowo strukturę regionu oraz uwzględniają autochtoniczne mniejszości językowe.
3. Federacja i kantony popierają porozumienie i wymianę między wspólnotami językowymi.
4. Federacja wspiera wielojęzyczne kantony w spełnianiu ich szczególnych zadań.
5. Federacja wspomaga działania kantonów Gryzonii i Tessin dla zachowania i popierania retoromańskiego i włoskiego języka”20.
Struktura państwa opiera się więc na trzech szczeblach, ze szczególnym naciskiem
na gminę. Geneza współczesnych gmin szwajcarskich tkwi głęboko w szwajcarskiej historii. Podstawą ich powstania były prywatno-prawne związki właścicieli gospodarstw
rolnych. Tworzenie takich związków miało na celu wspólne rozwiązywanie problemów
wynikających z posiadania gospodarstwa rolnego. Z czasem jednak, obok spraw związanych z prowadzeniem gospodarstw, rozpatrywały one sprawy całej lokalnej społeczności, przekształcając się w związki o charakterze publiczno-prawnym. Związki te dały
początek pierwszym gminom dzisiejszej Szwajcarii21.
Gmina szwajcarska stanowi fundament państwa, ponieważ istniała jeszcze przed
jego powstaniem i zachowała swoje prawa do dzisiaj. Pierwszymi członkami Konfederacji Szwajcarskiej były gminy, zarówno miejskie, jak i wiejskie. Dopiero potem,
w wyniku zakupu lub podboju terytoriów, z gmin powstawały kantony22. Pomimo, że
gminy są o wiele starsze niż kantony, jednak prawnie zostały utworzone przez kantony, co przede wszystkim oznacza, iż to nie federacja określa i reguluje istotę gmin23.
Zawsze jednak gminy cieszyły się lokalną autonomią. Samorządność gmin wiejskich
i miejskich została zagwarantowana konstytucyjnie. W art. 50. Konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej zostało wyraźnie zapisane, że: „1. Gwarantuje się autonomię gmin
stosowanie do prawa kantonalnego; 2. Federacja w swej działalności zwraca uwagę na
możliwe jej następstwa dla gmin; 3. Bierze ona pod uwagę szczególną sytuację miast
i aglomeracji oraz regionów górskich”24. Gmina, która uważa, że jej prawa są naruszane przez rząd kantonalny, może odwołać się do Sądu Federalnego25. Gmina może
20 www.konstytucja.e-studio.biz.pl, Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., art.
70 (pobrano dn. 30.01.2009).
21 Z. Niewiadomski, Gmina w Szwajcarii: studium ustrojowo-prawne, Warszawa 1993, s. 15.
22 A. Baur, op. cit., s. 38.
23 R. Schaffhauser, W Szwajcarii, [w:] J. Jeżewski (red.), Gmina w wybranych państwach Europy Zachodniej,
Wrocław 1995, s. 269.
24 www.konstytucja.e-studio.biz.pl, Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., art.
50, ust. 1 (pobrano dn. 30.01.2009).
25 Ibidem, art. 189, ust. 1.
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się w związku z tym bronić przed działaniem nadrzędnego organu, jeżeli ten wkracza
w zakres jej autonomii.
W dużych szwajcarskich gminach istnieje parlament, co oznacza przejście od procesu decyzyjnego w ramach czystej demokracji bezpośredniej do części systemu przedstawicielskiej demokracji. Parlament w istotnym stopniu przejmuje uprawnienia, które przysługiwały wcześniej ogółowi obywateli. W niemieckojęzycznej części Szwajcarii
parlamenty gminne występują tylko w gminie liczącej co najmniej 10 tys. mieszkańców.
W kantonie genewskim i Neuchatel powołanie parlamentu jest obowiązkowe. Spod
tego obowiązku zwolnione są tylko najmniejsze gminy (z mniej niż 800 mieszkańcami)
w kantonie Aud. Wielkość parlamentów jest bardzo różna. Są małe parlamenty liczące
20 deputowanych i gremia ze 100 osobami. W miastach najczęściej spotyka się parlamenty liczące od 40 do 70 członków. Generalnie liczebność parlamentu zależy od woli
Zgromadzenia Gminy (w jego skład wchodzą wszyscy uprawnieni do głosowania obywatele). Kadencja parlamentu waha się od 2 do 4 lat. Zgromadzenie ma moc uchwałodawczą lub jest zwoływane w celu powołania organu przedstawicielskiego, mającego
moc uchwałodawczą. Do kompetencji Zgromadzenia należy m.in.: uchwalanie budżetu
gminy, jak również zatwierdzanie jego wykonania, uchwalanie podatków, wybór władz
gminnych i nadzór nad ich działalnością, przyjmowanie sprawozdań z działalności organów gminnych. Zgromadzenie jako organ uchwałodawczy występuje w nielicznych,
małych gminach26.
Mówiąc gmina ma się zazwyczaj na myśli gminę - wspólnotę mieszkańców. Najwyższą władzą ustawodawczą w tak rozumianej gminie jest zgromadzenie zwykłe, czyli
zgromadzenie wszystkich mieszkańców, którzy ukończyli 20 lat i cieszą się pełnią praw.
Zgromadzenie to zatwierdza budżet gminy i rozliczenia finansowe, decyduje o podjęciu
budowy bądź reperacji obiektów gminnych, aprobuje zakup i sprzedaż gminnych nieruchomości, wyraża zgodę na zaciągnięcie przez gminę pożyczki, mianuje na trzy lata
kontrolerów wydatków i wpływów gminy27. Organem wykonawczym gminy jest rada
gminna28, którą wybiera zgromadzenie gminne. Wypełnianie zadań rady stanowi dla
jej członków zwykle dodatkowe zajęcie. Zgromadzenie gminne wybiera także, z reguły
na pełen etat, pisarza gminnego (sekretarza) i innych ważnych urzędników gminy, np.
skarbnika29.
Władzą wykonawczą gminy jest rada gminna, na czele której stoi syndyk. Rada
składa się z reguły z pięciu do dziesięciu członków, którym podlegają poszczególne
„wydziały”. Jaki jest zakres kompetencji gminy, widać z wyliczenia owych wydziałów:
syndykatura i administracja ogólna, finanse, wodociągi, budynki i budownictwo komunalne, drogi, szkoły, opieka i służba socjalna, policja lokalna, wywóz śmieci, oczyszczalnie ścieków, majątek komunalny, lasy, plan zagospodarowania. W wielu gminach
26
27
28
29

R. Schaffhauser, op. cit., s. 282.
Cz. Porębski, Jak się rządzą Szwajcarzy, Kraków 1993, s. 132.
Rada gminy odpowiada pojęciu zarządu gminy w Polsce.
O. Sigg, Instytucje polityczne Szwajcarii, Warszawa 1990, s. 18.
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Szwajcar rozstrzyga sam nie tylko o społecznej infrastrukturze swojej gminy, ale jako
członek gminy szkolnej, decyduje o wyborze nauczyciela, jako członek parafii o wyborze proboszcza, ma wreszcie wpływ na wybór sędziego30. Jeśli gmina jest zbyt duża, by
mogło odbywać się w niej zgromadzenie gminne, powołuje się parlament gminny wybierany spośród mieszkańców gminy. Kandydatów do parlamentu oraz rady gminnej
wysuwają najczęściej partie polityczne31.
W obecnym ustroju Szwajcarii wyróżnia się kilka rodzajów gmin: 1. gminę ogólną
(allgemeine Gemeinde), nazywaną także gminą polityczną - ten typ gmin jest dominujący; 2. gminy specjalne (besondere Gemeinden), do których zalicza się: gminę kościelną (Kirchegemeinde), gminę szkolną (Schulgemeinde), gminę ubogich (Armgemeinde)
i gminę obywatelską (Bürgergemeinde).
O ile pojęcie gminy specjalnej można wyjaśnić, jako terytorialne korporacje osób
zajmujących się niektórymi tylko, wyspecjalizowanymi zadaniami, o tyle gmina obywatelska jest korporacją osób posiadających obywatelstwo w tradycyjnym słowa tego
znaczeniu. Ich rola sprowadza się do przyznania obywatelstwa gminnego w rozumieniu
tradycyjnym i zarządu wydzielonym majątkiem. Te gminy stanowią wyjątek od reguły,
jaką jest gmina polityczna. Utrzymywanie się różnych ustrojowo gmin uznaje się za zjawisko niekorzystne. Jednakże w wyniku dokonujących się przemian cała administracja
lokalna, z wyjątkiem coraz mniej licznych spraw zastrzeżonych do kompetencji gmin
specjalnych, spoczywa w gestii gminy ogólnej32.
Do najważniejszych konstytucyjnych uprawnień gminy należą:
- posiadanie przez gminę niezależności względem kantonu - gmina jest nie tylko
zdecentralizowaną jednostką państwa, lecz stanowi korporację terytorialną, realizującą potrzeby swoich mieszkańców;
- swobodę wyboru własnej struktury i ustroju;
- prawo do nakładania dodatkowych podatków na potrzeby własne;
- sprawy, które nie są ustawowo zastrzeżone w kompetencjach kantonu lub federacji,
pozostają w gestii gminy;
- prawo do przyznawania obywatelstwa gminy, które jest warunkiem otrzymania
obywatelstwa kantonu i obywatelstwa Konfederacji Szwajcarskiej33.
Zadania gmin w Szwajcarii dotyczą zasadniczo wszystkich dziedzin działalności,
wynikających z klasycznego podziału władz. Najważniejsze są prawodawstwo i administracja. Do funkcji prawodawczych gminy często zobowiązuje prawo kantonalne, które
przewiduje wydanie przez nie ordynacji gminnych, gdzie w szczególności regulowana
jest organizacja gminy. Jeżeli gminy realizują zadania dobrowolne, to zgodnie z zasadą
praworządności w administracji muszą stworzyć najpierw do tego podstawy prawne.
30
31
32
33

Cz. Porębski, op. cit., s. 73.
O. Sigg, op. cit., s. 18.
Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Bydgoszcz 2001, s. 18-19.
K. Kociubinski, System polityczny Austrii, Niemiec i Szwajcarii, Wrocław 2003, s. 83.
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Tak więc komunalne regulaminy określają ruch i użytkowanie pływalni, placówek sportowych, bibliotek itp.34.
Największy stosunkowo fragment działalności szwajcarskiej gminy stanowi administrowanie. O ile dawniej zadania gmin ograniczały się do określonych i raczej pojedynczych dziedzin, dzisiaj możemy zaobserwować splataną różnorodność zadań administracyjnych. Ponadto przez ostatnie 30 lat bardzo wzrosła ilość wykonywanych przez
gminy zadań państwowych.
Współczesna gmina szwajcarska, która realizuje zadania państwa, nie budzi dzisiaj
żadnych zastrzeżeń. Zerwano zdecydowanie z poglądem, że gmina powstała po to, aby
realizować wyłącznie własne, a przeciwstawne państwu zadania. Powszechnie akceptuje się już pogląd, że gmina podejmuje zadania w takim zakresie, w jakim otrzymuje
je od państwa35. Tak więc gmina w Szwajcarii realizuje zadania z zakresu:
- organizacji wewnętrznej, dokonując wyboru władz oraz obsady personalnej aparatu wykonawczego;
- zarządu majątkiem, zawierając umowy i podejmując zobowiązania z zakresu tego
zarządu;
- finansów publicznych, ustalając i egzekwując podatki gminne;
- spraw związanych z obywatelstwem gminnym;
- podstawowego i średniego szkolnictwa publicznego, utrzymując i budując placówki szkolne oraz wybierając władze szkolne i nauczycieli;
- ochrony zdrowia i opieki społecznej, zapewniając powszechnie dostępną, niespecjalistyczną opiekę lekarską, a potrzebującym środki do egzystencji;
- szeroko rozumianej policji gminnej, zapewniając m.in. utrzymanie spokoju i porządku publicznego, ustalając reguły korzystania z dóbr publicznych oraz egzekwując przestrzeganie norm w zakresie osiedleń i pobytów;
- planowania lokalnego, opracowując plany zabudowy terenu oraz wydając decyzje
lokalizacyjne;
- robót publicznych;
- urządzeń technicznych i służb przemysłowych, poprzez ich budowę, rozbudowę
i utrzymanie;
- lokalnej komunikacji publicznej, poprzez jej organizowanie i utrzymanie;
- urządzeń kulturalnych i sportowych, poprzez ich budowę i utrzymanie36.
Zestaw tych zadań potwierdza, że współczesna gmina szwajcarska podejmuje i realizuje szeroką i zróżnicowaną paletę zadań. Jej zakres stale się powiększa. Jeszcze przed
kilku laty gminy koncentrowały swoją działalność zaledwie na wykonywaniu zadań policji oraz na zarządzie majątkiem gminnym. Obecnie gminy otrzymują szereg nowych,
dotąd niespotykanych zadań.
34 R. Schaffhauser, op. cit., s. 274.
35 Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w Szwajcarii, „Samorząd Terytorialny“, nr 9, 1994 r., s. 52.
36 Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny..., s. 244.
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Gmina szwajcarska podejmuje obecnie wszystkie zadania, które bezpośrednio
kształtują sytuację obywatela, przy czym następuje wyraźne przesunięcie akcentu z zadań o charakterze politycznym na zadania polegające na rozbudowie i utrzymaniu infrastruktury technicznej i społecznej. Tak ukształtowany kierunek zadań jest korzystny zarówno dla państwa, jak i lokalnego społeczeństwa. Państwo, przekazawszy szereg
drobnych spraw lokalnych społecznościom, skoncentrować się może na najważniejszych zadaniach. Dla społeczeństwa jest to o tyle istotne, że może ono samodzielnie
rozstrzygać o sprawach, które go wprost dotyczą37.
Gminom przysługuje autonomia, ponieważ nie stanowią one tylko zdecentralizowanych jednostek administracyjnych państwa, lecz rozporządzają własną wolą polityczną jako korporacje samorządowe. Sens i funkcja tej autonomii zostały tak w skrócie
opisane: „gminy winny świadczyć nie tylko usługi możliwie wysokiej jakości. Ich rola
jest bardziej zasadnicza; mają one udział w urzeczywistnianiu demokracji i państwa
prawnego, i w ogóle wolności obywateli. Zgodnie z tym musi być wpierw zagwarantowana samodzielność dla każdej pojedynczej gminy. Autonomia otwiera szanse większej
demokracji na małym obszarze, miarkuje wpływ większości kantonalnej, forsując tym
sposobem praworządność, ale ułatwia także rzeczowe, zróżnicowane wypełnianie zadań i postrzeganie szczególnych interesów miejscowych. Gminy wypełniają dalej funkcję dla kantonu i federacji, która polega na ich przyczynianiu się do demokracji, umożliwianiu wzajemnych kontroli i realizacji zadań związanych z interesami miejscowymi;
odciążają one kanton i federację”38.
W Szwajcarii w ramach autonomii organizacyjnej kantony umożliwiają gminom
wspólne wypełnianie różnych zadań. Tymczasem ważne jest, iż łączenie dwu czy większej ilości gmin jest przejawem zainteresowania się jakimś zadaniem, którego realizacja
wymagałaby większych sił i szerszej reprezentacji. Powodem tego rodzaju współpracy
między gminami jest niewielka siła wielu gmin. Dlatego, to czego nie da się zrobić
w jednej wsi, robi się we wsi sąsiedniej. Typowe pole współpracy daje aglomeracja,
w której pojedyncza gmina stanowi w pewnym sensie ograniczoną część jakiejś większej całości o charakterze socjalnym, gospodarczym i społecznym. Do współpracy
zmusza też wzrastająca specjalizacja w wykonywaniu zadań. Wreszcie ważne jest i to,
że gminy muszą nieraz wypełniać zadania strukturalne, przekraczające lokalne ramy
gminy, których kanton sam nie chce realizować39.
Szwajcarzy są dumni ze swojego modelu ustrojowego, bazującego na tradycji. Jednak szwajcarski samorząd na szczeblu gminy wymaga strukturalnych i instytucjonalnych reform. Zarówno małe, jak i duże gminy są zasadniczo w równym stopniu zobowiązane do realizacji coraz bardziej kompleksowych norm prawnych, stanowionych
przez kantony i federację. Wielość zadań wzrasta we wszystkich gminach. Wiele małych gmin nie jest w stanie zrealizować wszystkich zadań siłami własnej kadry. Z dru37 Z. Niewiadomski, op. cit., s. 53.
38 R. Schaffhauser, op. cit., s. 275.
39 R. Schaffhauser, Gmina w Szwajcarii, Wrocław 1998, s. 43.

204

STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

giej strony sławi się małe gminy, nieskomplikowane, bliskie obywatelowi. Małe oznacza
ograniczoność, nieskomplikowanie - obawę przed brakiem profesjonalizmu, a bliskość
z obywatelem oznacza dowolną politykę decyzyjną, która przedkłada interesy jednostki
nad interesy ogólne.

Streszczenie
Szwajcaria jest państwem o typowo federacyjnym charakterze. Podstawą funkcjonowania tego państwa jest system konwentu, gdzie władza ustawodawcza odgrywa rolę najważniejszą. Terytorium Konfederacji Szwajcarskiej jest podzielone
na 3 tys. gmin i 26 kantonów. Każdy Szwajcar ma potrójne obywatelstwo. Najpierw
jest obywatelem gminy, następnie kantonu i dopiero Szwajcarii. Specyfikę Szwajcarii uzupełnia różnorodność językowa mieszkańców. Językami narodowymi są: niemiecki, francuski, włoski i retoromański. Na tle innych demokracji europejskich
Szwajcarię wyróżnia także bardzo duża rola demokracji bezpośredniej. Referenda są
w Szwajcarii bardzo częste, odbywają się od czterech do sześciu razy rocznie. Mają
one zarówno wymiar ogólnokrajowy, jak i lokalny - gminny.
Struktura państwa opiera się na trzech szczeblach ze szczególnym naciskiem
na gminę. Gmina szwajcarska stanowi fundament państwa. Samorządność gmin została zagwarantowana konstytucyjnie. W obecnym ustroju Szwajcarii wyróżnia się
kilka rodzajów gmin: gminę ogólną - nazywaną także gminą polityczną oraz gminy
specjalne (należą do nich: gminy kościelne, gminy szkolne, gminy ubogich, gminy
obywatelskie). Zasadnicza rola przypada gminie politycznej. Najwyższą władzą ustawodawczą w takiej gminie jest zgromadzenie zwykłe, czyli zgromadzenie wszystkich
mieszkańców. Organem wykonawczym gminy jest rada gminna, którą wybiera zgromadzenie. Na czele rady stoi syndyk.
W wielu gminach Szwajcar rozstrzyga sam nie tylko o społecznej infrastrukturze swojej gminy, ale jako członek gminy szkolnej, decyduje o wyborze nauczyciela,
jako członek parafii o wyborze proboszcza. Ma wreszcie wpływ na wybór sędziego.
Jeżeli gmina jest zbyt duża, by mogło odbywać się w niej zgromadzenie gminne, powołuje się parlament gminny wybierany spośród mieszkańców gminy.
Szwajcaria jest wyjątkowa. Można wątpić, czy jej doświadczenia są możliwe
do powtórzenia gdziekolwiek indziej ze względu na niepowtarzalną wręcz historię
i strukturę geopolityczną kraju.

205

STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

Summary
Tradition and modernity. Specify of Swiss self-government
Switzerland is a typical federal state. Its territory is divided into 3.000 municipalities and 26 cantons. Every Swiss has triple citizenship, first of all, of his
municipality, then canton and finally Switzerland. Lingustic diversity is also a very
important element od Switzerland`s specificity. National languages are German,
French, Italian and Romansh. In comparison with other European democracies
Switzerland stands out as a country where direct democracy plays a very large
role. The state structure is based on theree levels, with particular emphasis on the
community. Swiss municipality is the foundations of the state. The municipal selfgovernment was constitutinally guaranteed.
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