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PRZEDMOWA

Kolejny, piąty tom rocznika „Zeszyty Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Spo-
łecznych” zawiera łącznie trzynaście rozpraw naukowych. Rada Wydawnicza 
DWSPiT podjęła decyzję, że numer „Zeszytów…”, który ukazuje się drukiem 
w 2012 r. – w roku obchodów 10-lecia Uczelni  – będzie wydawnictwem jubile-
uszowym i będzie składał się w całości z tekstów napisanych przez pracowników 
naukowo-dydaktycznych DWSPiT.

Nie uległa zmianie, przyjęta w poprzednich latach, struktura tematyczna 
„Zeszytu…”. Zawarte w tym tomie artykuły mieszczą się w ramach trzech kate-
gorii, którymi są: międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe sto-
sunki gospodarcze i zagadnienia prawnoustrojowe.

Wystąpiła jednak pewna dysproporcja między liczbą prac reprezentujących 
poszczególne dziedziny. Dominują, co można uznać za pozytyw, rozprawy z za-
kresu tematyki prawnoustrojowej. Świadczy to poniekąd o rozwoju organiza-
cyjno-kadrowym i naukowym Wydziału Nauk Społecznych DWSPiT w Polko-
wicach, na którym już trzeci rok funkcjonuje kierunek administracja. Podobnie 
jak to jest w przypadku prac z obszarów stosunków międzynarodowych, teksty 
z dziedziny nauk prawnych i administracyjnych powinny zostać wykorzystane 
w kształceniu studentów.

Niniejszy tom „Zeszytów Naukowych DWSPiT. Studia z Nauk Społecznych” 
ukazuje się drukiem po tym, jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
umieściło „Zeszyty…” w wykazie punktowanych przezeń czasopism nauko-
wych. Decyzję te podjęto w połowie września 2012 r. Rocznikowi przyznano 
trzy punkty w skali ministerialnej.

 Marian S. Wolański

Polkowice, 16 listopada 2012 r.
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Jan Walczak
Dolnośląska Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Polskie inwestycje bezpośrednie w Czechach  
po 2004 r. Zarys problematyki

Polska i Czechy po 2004 r. zacieśniają w sposób coraz bardziej intensywny 
partnerstwo biznesowe i handlowe, zaś polskie i czeskie inwestycje zagraniczne 
stają się coraz liczniejsze i lokowane są w wielu przypadkach właśnie po sąsiedz-
ku. Czesi nie zawsze zdają sobie sprawę, że kupują produkty o „polskim rodowo-
dzie” (a są to m.in. soki, herbata, kawa, benzyna, oleje, obuwie, odzież). Z kolei 
Polacy także korzystają z usług i produktów, które są owocem ulokowania ka-
pitału czeskiego w Polsce (jako przykład można przywołać choćby popularną 
u nas sieć handlową „Żabka” czy markę napojów „Hoop”).

Zjawisko polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych1 w Republice 
Czeskiej jest na tyle ważne i ciekawe (a powodem do zainteresowania tematem 
mogą być np. znaczące inwestycje zagraniczne Polskiego Koncernu Naftowego 
Orlen w Czechach), że warto przywołać chociażby wybrane elementy tego za-
gadnienia i przyjrzeć się polskim inwestycjom w tym kraju, by dostrzec obec-
ność i określić skalę zjawiska. 

Zainteresowanie tematem polskich inwestycji bezpośrednich w Republice 
Czeskiej jest zasadne, szczególnie po otwarciu nowych możliwości i przyłącze-
niu Polski i Republiki Czeskiej do struktur Unii Europejskiej. Tym bardziej że 
podstawowym determinantem w lokowaniu polskich BIZ w ostatnich latach jest 

1 Stosowany w tekście skrót to skrót BIZ oznacza bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
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bliskość geograficzna i bliskość kulturowa (93,6 proc. ogółu polskich BIZ uloko-
wanych w krajach europejskich). Jak wynika z raportu Ministerstwa Gospodar-
ki RP z 2012 r., Republika Czeska, Litwa, Niemcy, Ukraina i Rosja są państwa-
mi, w których notowany jest stały wzrost BIZ „znajdujący swoje potwierdzenie 
w doniesieniach o dokonywanych tam przejęciach, zakupach udziałów i akcji, 
inwestycjach typu greenfield2. 

Celem artykułu będzie pokazanie w zarysie, na podstawie jedynie wybra-
nych, najważniejszych przykładów – na co pozwalają ograniczone ramy – zaan-
gażowania w ostatnich latach inwestorów z Polski na rynku czeskim. Zostanie 
to zilustrowane na przykładzie kilku firm (m.in. PKN Orlen S.A., Synthos S.A., 
Mokate S.A.).

Literatura dotycząca polskich BIZ w Czechach po 2004 r. jest znikoma. 
W znacznej mierze podczas pisania tekstu pomocne były dane udostępnio-
ne przez Ministerstwo Gospodarki RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
RP czy Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Wartościo-
wym źródłem okazały się także dane opracowywane przez Wydział Promo-
cji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, 
w tym zamieszczone w wydawanym każdego miesiąca „Biuletynie Informa-
cyjnym WPHiI”. 

Podstawowe pojęcia i zasadnicze dane zostały zaczerpnięte z literatury do-
tyczącej BIZ. Dla przykładu można przywołać: „Geografię inwestycji zagranicz-
nych” autorstwa A. Cieślika, „Atrakcyjność inwestycyjną Polski” M. Stawickiej 
czy „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność pol-
skiej gospodarki” E. Freitag-Milki. 

Ważnym źródłem na temat stosunków bilateralnych na płaszczyźnie go-
spodarczej, ale i politycznej czy społecznej, były „Roczniki polskiej polityki za-
granicznej” dotyczące analizowanego okresu, wydawane przez Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych. 

Istotnym źródłem danych oraz informacji były strony internetowe polskich 
firm, które zainwestowały w Republice Czeskiej, a konkretnie zawarte tam ka-
lendaria, opisy inwestycji zagranicznych, raporty roczne i dokumenty. Jako źró-
dło wykorzystano również artykuły i teksty prasowe, dostępne w Internecie na 
stronach ogólnopolskich czasopism, jaki i te publikowane na łamach prasy dru-
kowanej.

2  Polskie inwestycje bezpośrednie w 2010 r., Departament Strategii i Analiz, Warszawa, marzec 2012. 
Inwestycje greenfield podejmowane są przez firmy, które finansują utworzenie w kraju docelo-
wym zupełnie nowej jednostki poprzez budowę obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie 
działalności gospodarczej.
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Od inwestora do bezpośredniej inwestycji zagranicznej (BIZ)
Jak uważa M. Stawicka, „przedsięwzięcie inwestycyjne należy rozumieć jako 

zbiór czynności zmierzających do określonego celu i angażujących środki finan-
sowe, które będą wykorzystane przez okres dłuższy niż jeden cykl produkcyjny 
lub usługowy lub przez ustalony umownie bądź urzędowy okres”3.

Słownik wyrazów obcych jako inwestora określa „jednostkę lub przedsię-
biorstwo dokonujące inwestycji”4. Ów może być osobą fizyczną lub prawną 
(np. bank, towarzystwo ubezpieczeniowe) – czyli inwestorem instytucjonal-
nym. Miano inwestora zagranicznego może zyskać zarówno osoba fizyczna, 
jak również prywatne lub państwowe przedsiębiorstwo, rząd, grupa przedsię-
biorstw, będące w posiadaniu inwestycji zagranicznej5. Inwestor zagraniczny 
różni się od krajowego tym, że jego miejsce zamieszkania i/lub siedziba znaj-
duje się za granicą6. Działania takiego inwestora wiążą się z wywozem kapi-
tału, czyli z wywozem środków rzeczowych lub finansowych, służących do 
wytwarzania za granicą produktów lub usług. Przynoszą one inwestorowi do-
chód. Eksport kapitału obejmuje np. jednostronny transfer środków rzeczo-
wych, funduszy, nisko oprocentowane kredyty. Można wyróżnić wywóz ka-
pitału pożyczkowego, bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz zagraniczne 
inwestycje portfelowe. Kapitał pożyczkowy to najczęściej obligacje lub wkłady 
gotówkowe inne niż akcje.

Ze względu na duży poziom ogólności pojęcia inwestycji zagranicznych 
wśród ekonomistów nie ma większych sporów do sformułowania definicji7, któ-
ra określa inwestycje zagraniczne jako „lokaty kapitałowe przedsiębiorstw okre-
ślonego kraju za granicą”8. P. Krugman i M. Obstfeld traktują inwestycje za-
graniczne jako międzynarodowy transfer kapitału w celu utworzenia w innym 
kraju filii i sprawowania nad nią kontroli. A. Budnikowski i E. Kawecka-Wy-
rzykowska utożsamiają inwestycje zagraniczne z podejmowaniem samodziel-
nej działalności gospodarczej za granicą lub też przejmowaniem kierownictwa 
już istniejącego przedsiębiorstwa9. Powszechnie przyjęty jest podział inwestycji 

3  M. Stawicka, Atrakcyjność inwestycyjna Polski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007, s. 16. 
Por. E. Ignasiak, Optymalizacja projektów inwestycyjnych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomicz-
ne, Warszawa 1994, s. 7.

4  E. Sobol, Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005, s. 488.
5  Na podst.: E. Rumowiska, Mały słownik biznesmena, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1991, s. 52.
6 M. Stawicka, Atrakcyjność…, op. cit., s. 17.
7  G. Garniewicz, P. Siemiątkowski, Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału, 

Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006, s. 86.
8  Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974, s. 308.
9 Za: M. Stawicka, Atrakcyjność…, op. cit., s. 18.
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zagranicznych na zagraniczne inwestycje portfelowe (inwestycje portfolio) oraz 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne10.

Definicja OECD11 określa BIZ jako inwestycję dokonaną w celu osiągnię-
cia przez rezydenta jednej gospodarki (inwestora bezpośredniego) długotrwa-
łej korzyści z kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwo – rezydenta innej 
gospodarki (przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania). Na kapitał inwe-
stycji bezpośrednich składają się kapitał podstawowy – akcyjny lub udziałowy, 
który może być wnoszony jako aport lub w formie pieniężnej, reinwestowane 
zyski, dopłaty do kapitału oraz inne należności i zobowiązania związane z za-
dłużeniem12. Za inwestycję bezpośrednią uznaje się inwestycję, której inwestor 
zagraniczny posiada trwały wpływ w przedsiębiorstwie zagranicznym, tzn. 10 
proc. akcji zwykłych lub uprawnienia do co najmniej 10 proc. prawa głosu na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Transfer kapitału w postaci BIZ ma duże znacznie dla gospodarki świato-
wej. Charakter inwestycji wskazuje na dwa motywy: dochodowy i kontrolny. 
Motyw kontrolny umożliwia inwestorowi wywieranie wpływy na przedsiębior-
stwo za granicą. Zakres kontrolny zależny jest od udziału w kapitale. Stanowi to 
poza dobrami kapitałowymi i siłą roboczą, również transfer czynników niema-
terialnych: doświadczeń badawczo-rozwojowych, technologiczno i marketingo-
wego know-how13 oraz metod zarządzania i organizacji. BIZ mogą przyjąć formę 
przedstawicielstwa, filii, wspólnego przedsięwzięcia14. 

10  Inwestycje portfelowe należą do inwestycji pośrednich (ang. portfolio investment); nazywane są 
także inwestycjami finansowymi. Ich celem nie jest dążenie do sprawowania kontroli, a raczej osią-
gnięcie korzyści płynących ze zwyżki wartości zakupionych udziałów, uzyskanie dochodów w po-
staci wypłaty dywidend czy odsetek. Inwestycje portfelowe dotyczą zwykle zakupu akcji spółek 
giełdowych, udziałów w spółkach w początkowym etapie rozwoju oraz papierów wartościowych 
notowanych przez państwo. G. Górniewicz, P. Siemiątkowski, Wprowadzenie do…, op. cit., s. 86. 
W. Karaszewski, Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990–1999 
(miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe), Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, 
s. 18, 20. M. Kuzel, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności. Na 
przykładzie gospodarki polskiej, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 24.

11  Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizacja Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju. Międzynarodowa organizacja o profilu ekonomicznym skupiająca wysoko 
rozwinięte i demokratyczne państwa. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpra-
cy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960 r.

12  OECD. Benchmark Definition of Foreign Investment. Third Edition, OECD, Paris 1999, s. 7–8. 
Za: M. Jaworek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, Toruń 
2006, Wydawnictwo Dom Organizatora, s. 16.

13  Know-how – termin określający konkretną wiedzę techniczną z danej dziedziny, umiejętność 
wykonania lub wyprodukowania czegoś.

14 M. Jaworek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne…, s. 17–18.
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Realizację BIZ poprzedza rozpoznanie rynku na zapotrzebowanie na pro-
dukt, następnie uruchamiany jest eksport, powstają przedstawicielstwa, punkty 
serwisowe, uruchamiana jest sieć dystrybucji, aż w końcu produkcja zagranicz-
na w formie BIZ15.

Determinanty inwestycji zagranicznych
Przedsiębiorca, nim podejmie decyzję o ulokowaniu inwestycji zagra-

nicznej, rozpoczyna analizę różnorodnych czynników sprzyjających lub nie-
sprzyjających planowanemu przez niego przedsięwzięciu. Konieczne jest zde-
finiowanie wielu cech środowiska inwestycyjnego, które są decydujące dla po-
wodzenia BIZ16. Determinanty BIZ definiowane są jako „zespół czynników 
i uwarunkowań, występujących w zagranicznym otoczeniu przedsiębiorstwa, 
które zachęcają (przyciągają) do podejmowania w nim działalności gospodar-
czej (…), to czynniki lokalizacyjne w krajach przyjmujących, które w porów-
naniu z krajem macierzystym stwarzają potencjalne korzyści inwestorom za-
granicznym”17. Z makroekonomicznego punktu widzenia determinanty inwe-
stycji napływających można podzielić na cztery grupy zaprezentowane w po-
niższej tabeli:

Tab. nr 1. Determinanty inwestycji napływających

1.  Ekonomiczne
1.1 Infrastruktura
1.2 Stan gospodarki i perspektywy rozwoju

2.  Formalno-instytucjonalne
2.1  Warunki wpływające na ogólna stabilność systemu politycznego kraju przyj-

mującego
a) uprzednie zachowania polityczne
b) forma ustroju politycznego
c) stabilność rządu i jego program
d) ideologia i siła ugrupowań opozycyjnych
e) konflikty polityczne, społeczne, etniczne i inne
f)  udział w stowarzyszeniach integracyjnych (UE, CEFTA) i organizacjach 

międzynarodowych (MFW, GATT)

15  A. Buckley, Inwestycje zagraniczne. Składniki, wartości i ocena, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002, s. 97.

16 G. Garniewicz, P. Siemiątkowski, Wprowadzenie do międzynarodowych…, s. 137, 138.
17  E. Sitek, Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Politechnika Częstochowska, Często-

chowa 1997, s. 81. Zob. też. E. Czerwieniec, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów 
wysokorozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1990, s. 11–34.
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2.2  Warunki wynikające z polityki gospodarczej rządu, które mogą być przyczy-
ną strat dla inwestorów

a)  polityka gospodarcza wobec inwestycji zagranicznych
– bodźce zachęcające
– czynniki utrudniające
– traktowanie narodowe

b)  stosunek rządu do inwestycji zagranicznych
c)  formy zachęty i ograniczenia dla zagranicznych inwestorów
d)  porozumienia i układy zagranicznych inwestorów z rządem
e)  ograniczenia w zatrudnianiu cudzoziemców
f)  ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
g)  ograniczenia wywozu zysku, kapitału i wynagrodzeń
f)  ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
g)  ograniczenia wywozu zysku, kapitału i wynagrodzeń
h)  stosunek władz lokalnych do inwestycji zagranicznych
i)  inne formy polityki gospodarczej: polityka podatkowa, monetarna, celna, 

restrykcje importowe, kontrola cen, polityka walutowa
2.3 Regulacje prawne

a)  kodeks handlowy
b)  kodeks pracy
c)  prawo patentowe, autorskie, ochrona znaku handlowego
d)  ustawodawstwo antymonopolowe
e)  regulacje prawne wejścia inwestycyjnego
f)  orzecznictwo i egzekwowanie w sporach prawnych
g)  różnice prawne w traktowaniu podmiotów publicznych, prywatnych, kra-

jowych, zagranicznych

13. Naturalne
13.1  Położenie geograficzne
13.2  Zasoby naturalne
13.3  Klimat
13.4  Inne warunki naturalne

14.  Społeczno-kulturowe
14.1  Różnice językowe
14.2  Religijne
14.3  Rasowe
14.4  Nacjonalizm i jego wpływ na postawy społeczne
14.5  Obyczaje handlowe i społeczne
14.6  Struktura społeczeństwa według wieku i wykształcenia
14.7  Polityka socjalna państwa
14.8 Tempo przemian społecznych i poziom urbanizacji
14.9  Struktura klasowa społeczeństwa
4.10  Wzorce działań (korupcja, respektowanie prawa, etyka pracy)

Źródło: G. Garniewicz, P. Siemiątkowski, Wprowadzenie do międzynarodowych przepły-
wów kapitału, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006, s. 140, 141.
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Wskazane determinanty są niezwykle istotne z punktu widzenia inwesto-
ra, jak i kraju przyjmującego inwestycję. Dla inwestora są kluczem do rentow-
ności przedsięwzięcia, dla kraju przyjmującego powyższe czynniki odgrywają 
ważną rolę w przyciąganiu inwestorów. Odpowiednia konfiguracja determi-
nantów może sprawić, że kapitał napłynie do dobrze zorganizowanej gospo-
darki szerokim strumieniem18. Natomiast napływ BIZ przekłada się na rozwój 
gospodarczy kraju19, a ten z kolei na status ekonomiczny państwa na arenie 
międzynarodowej20. 

BIZ na świecie – stan obecny
Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) 

w przygotowanym Światowym Raporcie Inwestycyjnym za rok 2011 szacuje, że 
BIZ na świecie w 2013 r. uzyskają wartość 1,9 bln dolarów (1,24 bln dolarów 
w 2010 r.)21. Na wysokość corocznego poziomu BIZ wyraźny wpływ miał ogól-
noświatowy kryzys gospodarczy, ponieważ od 2007 r. wielkość BIZ na świecie 
zaczęła spadać, a w ostatnich latach powraca do poziomu ze wskazanego roku. 
Z kolei skumulowana wartości BIZ na świecie w 2010 r. przekroczyła 19 bln do-
larów22. Według UNCTAD, odnotowano rekordowy napływ BIZ do krajów roz-
wijających, Europy Południowo-Wschodniej, a także krajów Wspólnoty Nie-
podległych Państw. Rok 2010 przyniósł zdecydowany wzrost tzw. gospodarek 
wschodzących, określanych nową siłą napędową BIZ. Po raz pierwszy kraje roz-
wijające się oraz gospodarki przechodzące transformację wchłonęły ponad po-
łowę globalnego napływu BIZ. Kraje z tej grupy inwestują coraz więcej w takiej 
formie – w 2010 r. miał miejsce 21 proc. przyrost inwestycji z tych krajów i sta-
nowią one obecnie 29 proc. globalnych BIZ23. Pośród najatrakcyjniejszych kra-
jów do lokowania BIZ na świecie w 2011 r. znalazły się na pierwszym miejscu 

18  G. Garniewicz, P. Siemiątkowski, Wprowadzenie do międzynarodowych…, s. 139, 141–142. Zob. 
też. M. Kuzel, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności na 
przykładzie gospodarki Polski, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 80–82.

19  Por. E. Freitag-Mika., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej 
gospodarki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 81–83.

20  W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz, Stosunki międzynarodowe, ATLA 2, Wrocław, s. 30.
21  http://www.paiz.gov.pl/20110726/swiatowy_raport_inwestycyjny_unctad_2011. Zob. Światowy 

Raport Inwestycyjny – Word Investment Report – UNCTAD 2011, United Nations New York–
Geneva, s. 2.

22  Polskie inwestycje bezpośrednie w 2010 r., Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii 
i Analiz, Warszawa, marzec 2012, s. 10.

23  Światowy raport inwestycyjny UNCTAD, z dn. 27.07.2011, Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl/20110726/swiatowy_raport_inwestycyjny_unctad_2011
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Chiny, za nimi Stany Zjednoczone, dalej Indie, Brazylia, Rosja, zaś na szóstym 
miejscu – warto zaznaczyć – uplasowała się Polska. Co ciekawe, nasz kraj awan-
sował w porównaniu z podobnym zestawieniem z 2010 r. o sześć miejsc. Repu-
blika Czeska w zestawieniu krajów pod względem atrakcyjności inwestycyjnej 
znalazła się na 17. miejscu na świecie, wyprzedzając m.in. Francję24.

BIZ w Czechach i ich determianty
Pod koniec roku 2010 Czechy okazały się najskuteczniejsze w pozyskiwaniu 

BIZ w regionie. Poza tym kraje Europy Środkowowschodniej stały się po, jak się 
wydaje, opanowanym kryzysie zdecydowanie atrakcyjniejsze niż państwa stre-
fy euro, takie jak Włochy, Hiszpania czy Portugalia. W 2009 r. w Europie Środ-
kowo-Wschodniej odnotowano spadek BIZ aż o 45 proc., rok 2010 przyniósł 9 
proc. wzrost. W roku 2010 napływ inwestycji do Czech podwoił się w porówna-
niu z rokiem minionym, co stanowiło najlepszy wynik w regionie25. 

Zaangażowanie kapitału zagranicznego w Czechach według danych Cze-
skiego Banku Narodowego w 2011 r. wyniosło ok. 4 mld euro (spadek z 4,6 mld 
euro w 2010 r.). Największymi inwestorami byli: Austria, Belgia, USA, Cypr, 
Francja oraz Niemcy. Inwestowano głównie w sektor przemysłu samochodo-
wego, nieruchomości, sektor finansowy, handel i transportu. Jak podaje polskie 
Ministerstwo Gospodarki RP, skumulowana wartość BIZ, które napłynęły do 
Czech od 1993 r. do końca 2011 r. wyniosła 103,9 mld euro26. 

Według CzechInvest, agencji powołanej przez czeskie Ministerstwo Prze-
mysłu i Handlu, Republika Czeska należy do europejskich gospodarek rozwi-
jających się, które szczególnie skutecznie przyciągają BIZ. Według CzechInvest, 
decydującymi czynnikami, które zachęcają inwestorów zagranicznych są27:
a)  Strategiczna lokalizacja.  Kraj zapewnia znakomite położenie dla firm specja-

lizujących się np. w transporcie i logistyce. Członkowstwo w Unii Europej-
skiej, sprawia, że kraj jest bazą wypadową na tereny jednolitego europejskie-
go rynku liczącego 455 mln konsumentów.

b)  Wykwalifikowana siła robocza.  Czechy charakteryzuje wysoki poziom kształ-
cenia ogólnego z mocnym ukierunkowaniem na nauki inżynieryjne. Dostęp-

24  Word Investment Report UNCTAD 2011, United Nations New York–Geneva, s. 19.
25  Ponowny napływ kapitału zagranicznego Europy Środkowo-Wschodniej, Inwestycje.pl, http://

www.inwestycje.pl/swiat/ponowny_naplyw_kapitalu_zagranicznego_do_europy_srodkowo_
wschodniej;121220;0.html (pobrano dn. 29.03.2011).

26  Informacja o sytuacji gospodarczej i stosunkach gospodarczych z Polską - Czechy, Report Mi-
nisterstwa Gospodarki, kwiecień 2012, http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspol-
praca+gospodarcza+Polski+z+krajami+UE+i+EFTA/czechy.htm

27  Strona www CzechInvest: http://www.czechinvest.org/en/why-invest-in-the-czech-republic
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ność wykształconych absolwentów, którzy podejmują pracę za stawki niższe 
niż na Zachodzie Europy, stwarza idealne warunki zarówno dla sektora pro-
dukcyjnego i badawczo-rozwojowych. 80 proc. Czechów jest w stanie mówić 
w obcym języku (głównie po angielsku lub po niemiecku).

c  Konkurencyjna infrastruktura.  Republika Czeska ma jedną z najlepiej ukształ-
towanych sieci transportowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Położenie 
geograficzne determinuje naturalne skrzyżowanie głównych korytarzy trans-
portowych Europy. Znaczenie Republiki Czeskiej jako węzła tranzytowego 
wzrosło, odkąd kraj stał się członkiem jednolitego rynku UE.

d)  Zachęty inwestycyjne.  Inwestorzy zarówno zagraniczni, jak i czescy mogą li-
czyć na szereg ulg inwestycyjnych, których celem jest wsparcie wprowadze-
nia lub wzrostu produkcji w przemyśle przetwórczym. Zachęty są realizowa-
ne w formie ulgi w podatku na okres pięciu lat. Ponadto projekty w regionach 
najbardziej dotkniętych stopą bezrobocia mogą uzyskać dotacje na tworze-
nie miejsc pracy i szkoleń oraz przekwalifikowanie. Wsparcie polegało rów-
nież na sprzedaży terenów po cenach preferencyjnych w strefach przemysło-
wych. Od momentu wprowadzenia w 1998 r. zachęt inwestycyjnych Czechy 
zarobiły prawie 9 mld euro. Państwo udzieliło pomocy finansowej czeskim 
i zagranicznym inwestorom na kwotę 30 mld koron czeskich, a wpływy z po-
datków i składek wyniosły 260 mld koron czeskich (dane 2010). Do 2008 r. 
z zachęt inwestycyjnych skorzystało 486 projektów i stworzono 308 tys. no-
wych miejsc pracy28.

e)  Rynek nieruchomości. Czeski rynek nieruchomości rozwija się bardzo dyna-
micznie. Ilość powierzchni biurowych stale rośnie. W Pradze wzrost podaży 
powierzchni biurowej kształtuje się pomiędzy 160 tys. a 200 tys. m² rocznie. 
Boom budowy powierzchni biurowych nastąpił w Brnie, Ostrawie i Pilźnie.

Od nacjonalizacji po zachęty dla inwestorów zagranicznych
Od 1950 r. lokowanie kapitału zagranicznego w Republice Czeskiej było 

niemożliwe, co spowodował proces upaństwowienia. W latach 1969–1989 go-
spodarka czeska była zarządzana przez rząd komunistyczny, który przez długi 
czas odrzucał pomysły przyciągania inwestorów z zagranicy. Do 1986 r. firmy 
zagraniczne nie miały możliwości inwestowania w Czechosłowacji. Dopiero re-
gulacje wprowadzone w tym właśnie roku dały możliwość zakładania przez fir-
my zagraniczne spółek joint venture, w których suma kapitału obcego nie mogła 
być większa niż 49 proc. kapitału firmy, natomiast pozostałe 51 proc. musia-

28  Zob. także: Zachęty inwestycyjne w Republice Czeskiej, „Biuletyn Informacyjny Wydziału Pro-
mocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej”, kwiecień 2010.
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ło być zachowane przez przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa czeskie. Ograni-
czone były możliwości branżowe funkcjonowania spółek. Działania mogły być 
podejmowane jedynie w sektorze przemysłowym. Firmy zagraniczne nie mogły 
liczyć na żadne zachęty podatkowe. Stawka podatku dochodowego ustalona na 
poziomie 50 proc. zniechęcała skutecznie potencjalnych inwestorów do zaini-
cjowania działalności na terytorium Czechosłowacji29.

Sytuacja zmieniła się diametralnie w grudniu 1989 r., kiedy to nowe władze 
zadeklarowały zainteresowanie inwestycjami zagranicznymi. Pierwsze projekty 
ustaw ułatwiających napływ kapitału zagranicznego pojawiły się już w 1990 r., 
jednak były blokowane przez opozycję. Udało się ostatecznie przegłosować usta-
wy, jednak prawo było niekompletne, niespójne i sprzeczne30.

Szczególnie istotą rolę dla BIZ w Czechosłowacji odegrała Ustawa o firmach 
z udziałem kapitału obcego zatwierdzona 1 maja 1990 r. Dawała ona możliwość 
tworzenia firm zagranicznych, nabycia ziemi, zawiązanie spółki z istniejącą fir-
mą czeską. Formalności związane z działalnością firm zagranicznych na teryto-
rium kraju zostały uproszczone i powierzone Agencji do Spraw Inwestycji Za-
granicznych. Podatek dochodowy został zredukowany do 40 proc., a podatek 
od dywidendy ustalono na poziomie 25 proc. Ta sytuacja sprawiła, że w 1992 
r. w Czechosłowacji zainwestował koncern motoryzacyjny Volkswagen, który 
przejął firmę Škoda. Dzięki temu Czechosłowacja stała się drugim co do wielko-
ści odbiorcą BIZ w regionie. Kolejne lata przyniosły gwałtowny wzrost inwesty-
cji w Czechach, co było spowodowane chęcią skorzystania przez inwestorów za-
granicznych z procesu prywatyzacji. Kolejny wzrost inwestycji nastąpił w 1998 
i 1999 r. i był spowodowany przyjęciem przez rząd w 1998 r. preferencyjnego 
systemu zachęt dla kapitału zagranicznego.

Ów system zachęt dotyczył inwestorów krajowych i zagranicznych, którzy 
podejmują inwestycje typu greenfield31 lub w formie joint venture32 o wartości 
nie mniejszej niż 25 mln dolarów. Przewidywał on m.in. prolongatę w płatności 
podatku dochodowego od osób prawnych w ciągu pierwszych lat z możliwo-
ścią umorzenia długu podatkowego, przyspieszenie amortyzacji maszyn i urzą-
dzeń pochodzących z krajów OECD (25 proc. rocznie) oraz budynków produk-
cyjnych 4 proc. rocznie. Inwestorów zagranicznych przekonywały także zerowa 

29  M. Stawicka, Atrakcyjność…, s. 52.
30 Tamże, s. 53.
31  Greenfield – utworzenie w kraju docelowym zupełnie nowej jednostki – budowa obiektów insta-

lowanie urządzeń, uruchamianie działalności gospodarczej.
32  Joint venture – zwykle podmiot stworzony wspólnie przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo 

w celu realizacji określonego zadania, prowadzenia konkretnej działalności.
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stawka celna dla maszyn i urządzeń pochodzących z krajów OECD, odłożenie 
płatności podatku VAT związanego z importem, możliwość uzyskania dotacji 
na utworzenie miejsc pracy dla obywateli czeskich do 80 tys. koron czeskich 
na jednego pracownika, możliwość pozyskiwania dotacji do wysokości 50 proc. 
nakładów na szkolenie i przekwalifikowanie. W 1999 r. rozszerzono ten system 
wprowadzając dodatkowe ulgi oraz dotacje za tworzenie nowych miejsc pracy.

Na podstawie materiałów przygotowanych przez CzechInvest ważniejsze 
firmy, które dotychczas zainwestowały w Republice Czeskiej to m.in.: Volkswa-
gen Group (1991) IBM (2001), Toyota PSA (2002), DHL (2003), Hewlett-Pac-
kard (2004), Hyundai Motor Company (2006)33. 

Polsko-czeska wymiana handlowo-inwestycyjna
Po wejściu do Unii Europejskiej Polski i Republiki Czeskiej oba kraje łączy-

ły bardzo zażyłe kontakty bilateralne. Wynikało to z wcześniejszych działań, dą-
żeń do wspólnego celu – akcesji do struktur unijnych, która dokonała się w maju 
2004 r. Po tej dacie niejednokrotnie wspólna polityka i wspólne poglądy pol-
skich i czeskich przywódców dostrzegane były nie tylko na płaszczyźnie trans-
granicznej, międzypaństwowej, ale i także na arenie europejskiej. 

W lutym 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski złożył dwudniową wi-
zytę w Czechach. Chwalił polsko-czeskie relacje polityczne, jak i gospodarcze. 
Było to trzecie spotkanie prezydentów Polski i Czech od objęcia urzędu przez 
B. Komorowskiego w 2010 r. Polski prezydent na wspólnej konferencji z prezy-
dentem Czech Vaclavem Klausem podkreślał, że stosunki obu krajów to kon-
takty najbliższych sąsiadów, którzy „od dwudziestu lat idą tą samą, mądrą drogą 
modernizacji i wiązania się ze światem zachodnim”. Prezydent Polski chwalił też 
współpracę gospodarczą podczas rozmowy z korespondentem czeskiej telewi-
zji publicznej (CzTK): „Wymiana handlowa między Polską a Czechami rośnie, 
Polska jest dla Czech trzecim najważniejszym partnerem handlowym, podobną 
pozycję zajmuje wasz kraj u nas. Czego więcej możemy sobie życzyć? Abyśmy 
o tę współpracę nadal dbali. Dyskutujemy dziś i jesteśmy w kontakcie z wieloma 
wielkimi krajami Europy, jednak nasz sąsiad, dobry sąsiad, jest dla nas najcen-
niejszy. I chcemy inwestować jako kraj w relacje z Czechami, zarówno w sferze 
politycznej, handlowej, jak i kulturalnej. W wielu sprawach mamy wspólne inte-
resy i dziś to Polaków i Czechów łączy”34.

33  Wykaz najistotniejszych firm, które zainwestowały w Republice Czeskiej w poszczególnych 
branżach dostępny jest na stronie CzechInvest: http://www.czechinvest.org/en/investment-
opportunities

34 YT, Od 20 lat idziemy tą samą drogą modernizacji, „Neweweek”, 21.02.2011.
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Te słowa świadczą o tym, że kontakty polsko-czeskie należą w ostatnich la-
tach do jednych z najlepszych w całej historii obu narodów. A obu krajom zależy 
na jak najlepszej współpracy na każdej płaszczyźnie.

Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej Polska wyraziła zgodę na 
przyjęcie prawodawstwa unijnego na podstawie podpisanego 16 kwietnia 
2003 r. Traktatu Akcesyjnego. W związku z uzyskaniem przez oba kraje człon-
kostwa w Unii Europejskiej, od 1 maja 2004 r. kontakty gospodarcze między 
RP a RCz są także regulowane przepisami unijnymi. W mocy utrzymane zo-
stały polsko-czeskie umowy międzynarodowe, które nie są w kolizji z acquis 
communautaire, pozostałe wypowiedziano. Obowiązuje Umowa między Rzą-
dem RP a Rządem RCz o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, podpi-
sana w Pradze 16 lipca 1993 roku (Dz.U. 1994 nr 97 poz. 469). Umowa mię-
dzy RP a RCz w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania 
uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (podpisana  
13 września 2011 r.), która zastąpiła Umowę między Rządem RP a Rządem 
RCz w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od 
dochodów i majątku, podpisaną 24 czerwca 1993 r. w Warszawie (Dz.U. 1994  
nr 47 poz. 18935.

W roku 2008 wyraźnie zwiększyła się polsko-czeska wymiana handlo-
wa. Od chwili przystąpienia obu państw do UE – prawie trzykrotnie. Czechy 
znalazły się na czwartym miejscu wśród najważniejszych unijnych partnerów 
handlowych Polski i stały się szóstym partnerem handlowym Polski na świe-
cie – najważniejszym kontrahentem w Europie Środkowej36. W 2008 r. obro-
ty polsko-czeskie wynosiły 11,7 mld euro (wzrost o 18 proc. w porównaniu 
do 2007 r.)37. Pomimo spadku w 2009 r. dynamiki wzajemnych obrotów han-
dlowych o ok. 18%, RCz należała nadal do najważniejszych partnerów go-
spodarczych Polski, zajmując 6. miejsce pod względem obrotów handlowych 
po Niemczech, Włoszech, Rosji, Francji oraz Chinach. RCz była piątym od-
biorcą polskich towarów. Polska natomiast trzecim partnerem handlowych  
RCz. W 2009 r. obroty handlowe osiągnęły wartość 9,6 mld euro i wykazywały 
wysokie, dodatnie saldo38. 

35  Na podst. Informacje o sytuacji gospodarczej i sytuacji gospodarczej z Polską – Czechy, Raport 
Ministerstwa Gospodarki, kwiecień 2012 r. http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/
Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+krajami+UE+i+EFTA/czechy.htm

36 M. Gniazdowski, …, s. 188.
37 Ibidem.
38   Polska czołowym dostawcą na rynek czeski, „Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji Handlu 

i Inwestycji Ambasady Polskiej w Pradze”, styczeń 2011.
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W okresie od stycznia do listopada 2010 roku, Polska była trzecim partne-
rem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 6,5%) po 
Niemczech (25,6%) i Chinach (11,9%), a przed Rosją (5,4%), Słowacją (5,2%), 
Włochami (3,9%), Austrią (3,4%) i Francją (3,3%) oraz trzecim pod względem 
eksportu (6,2%) po Niemczech (31,7%), Słowacji (8,7%), a przed Francją (5,4%), 
Wielką Brytanią (4,9%), Austrią (4,7%) i Włochami (4,5%)39.

Według danych polskiego Ministerstwa Gospodarki, polsko-czeskie obro-
ty handlowe w 2011 r. odnotowały wzrost o ponad 14%, osiągając jednocześnie 
wartość ponad 14 mld euro. Czechy pozostają najważniejszymi partnerami go-
spodarczymi Polski, zajmując 6. miejsce pod względem obrotów handlowych. 
W 2011 r. były trzecim odbiorcą polskich towarów, zaś Polska jest ich trzecim 
partnerem handlowych. Ministerstwo zarejestrowało wysokie, dodatnie saldo 
obrotów handlowych – ponad 2,8 mld euro. Struktura towarowa obrotów han-
dlowych nie uległa zasadniczym zmianom w stosunku do 2010 r. W polskim 
eksporcie do RCz dominują: części i akcesoria samochodowe  – ok. 6%, energia 
elektryczna – ponad 5%, drut miedziany – 3,4%, węgiel i brykiety – 3,1% oraz 
silniki spalinowe, meble do siedzenia, sztaby i pręty z żeliwa, aparatura odbior-
cza dla telewizji oraz oleje ropy naftowej40. 

Obok rosnącego poziomu wymiany handlowej od kilku lat dynamicznie 
pozwija się polsko-czeska współpraca kapitałowo-inwestycyjna. Jak podaje Pol-
ska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych łączna wartość inwestycji 
podmiotów należących do kapitału polskiego na koniec 2011 r. wynosiła ok. 1,6 
mld euro. W rzeczywistości udział polskich BIZ w Czechach jest stosunkowo 
niewielki i wynosi ok. 1,5 proc., jednak należy pamiętać, że jest to wskaźnik po-
równywalny do inwestycji takich państw jak Szwecja, Włochy Japonia, a wyższy 
od Węgier, Norwegii, Rosji i Danii41. 

Po niekorzystnych dla rozwoju inwestycji kapitałowych latach 2008–2011 
zostało odnotowane znaczne ożywienie. Czeski Bank Narodowy poinformował, 
że w 2011 r. z Polski do Czech napłynęło 147 mln euro kapitału inwestycyjne-
go: 10,6 mln EUR z tytułu wkładów do kapitałów zakładowych spółek, 63,9 mln 
EUR z tytułu reinwestowanych zysków i 72,4 mln EUR w postaci pozostałego 
kapitału42.

39 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Informator o krajach świata, Republika Czeska.
40  Na podst. Informacje o sytuacji gospodarczej i sytuacji gospodarczej z Polską – Czechy, Raport 

Ministerstwa Gospodarki, kwiecień 2012 r.
41  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl/wsparcie_pol-

skich_firm/czechy
42  Ibidem.
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Tab. nr 3. Napływ polskich BIZ w Czechach w latach 2009–2011

Wartość polskich inwestycji 
bezpośrednich w Republice 

Czeskiej (w mln EUR) – 
wyszczególnienie

Napływ 
2009 r.

Napływ 
2010 r.

Napływ 
2011 r.

Skumulowany 
stan  

na 31.12.2011

Kapitał zakładowy 2,3 27,0 10,6 677,3

Reinwestowane zyski 44,8 95,9 63,9 639,8

Pozostały kapitał 11,5 79,7 72,4 258,8

Kapitał łącznie 58,6 203,2 147,0 1.569,9

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, www.paiz.gov.pl

Na podstawie danych czeskiej agencji analiz rynkowych „Soliditet” na ko-
niec 2011 r. w Czechach zarejestrowanych było ogółem 1010 aktywnych spół-
ek prawa handlowego, w których udział kapitału polskiego przekraczał 25 
proc. Liczba podmiotów ze 100 proc. kapitałem polskim stanowiła 55 proc. 
ogółu, tj. 559 spółek. Z kapitałem pochodzenia polskiego w przedziale od 51–
99 proc. było 94 spółek, a z 50 proc. i niższym kapitałem polskim 357 spółek. 
Ogólna wartość zainwestowanego kapitału pochodzenia polskiego, wniesio-
nego na poczet kapitałów zakładowych spółek, wyniosła 23,1 mld koron cze-
skich, tj. ok. 1 mld euro43. 

Polskie inwestycje po 2004 r. w Czechach
Największą Polską BIZ w Republice Czeskiej do dziś było przejęcie w 2005 

r. czeskiego koncernu naftowego Unipetrol a.s. przez PKN Orlen S.A. i zakup 
63 proc. akcji czeskiego koncernu. Przedsiębiorstwo, które ma strategiczne 
znaczenie z punktu widzenia polsko-czeskiej współpracy gospodarczej i poli-
tycznej, określane jest przez władze Orlenu jako „jedna z najcenniejszych części 
grupy”44.

Do pozostałych szczególnie istotnych polskich inwestycji zagranicznych 
w Republice Czeskiej po przystąpieniu obu krajów do Unii Europejskiej nale-
ży przejęcie przez spółkę Asseco Poland S.A. (2007 r.), firmy Czeskie Zakłady 
Techniki Obliczeniowej PVT, dzięki czemu Asseco stała się potentatem w bran-
ży informatycznej na rynku czeskim. Innym przykładem jest firma chemicz-

43  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl/wsparcie_pol-
skich_firm/czechy

44  Miliony złotych dla PKN Orlen, IAR z 27 czerwca 2008 r.
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na Dwory S.A. w Oświęcimiu, która przejęła czeską firmę Kaučuk Kralupy a.s. 
(2007 r.), w wyniku czego powstał drugi co do wielkości w Europie producent 
sztucznego kauczuku (obecnie firma Synthos S.A.). Z kolei zakup czeskiej firmy 
chemicznej Spolana w Neratowicach w 2006 r. został dokonany przez Zakła-
dy Azotowe Anwil we Włocławku45. 

Tab. nr 2. Inwestycje polskie w krajach Unii Europejskiej na koniec 2005 r.

Kraj Wartość 
inwestycji Charakterystyka inwestycji

Niemcy 500 mln euro Zarejestrowanych jest 20 tys., polskich firm, z czego 
9,8 tys. jest aktywnych. 4,7 tys. firm działa w Ber-
linie. Najwięksi inwestorzy: PKN Orlen, Boryszew 
S.A., Sanplast, VOX, Zakłady Odzieżowe Bytom 
S.A., Budimex, Kopex, Polservice.

Czechy 500 mln euro Branże: petrochemia, budownictwo, motoryza-
cja, nieruchomości, przemysł rolno-spożywczy, 
informatyka. Najwięksi inwestorzy PKN Orlen, 
VAB Tychy, Maspex (soki i napoje), polskie salony 
odzieżowe (LPP, Tatuum), obuwnicze (CCC, Rył-
ko), meblowe (Vox i Kler).

Wielka Brytania 200 tys. funtów Udział prywatyzacji spółek zagranicznych, stano-
wiących własność central handlu zagranicznego.

Litwa 88,3 mln dol. 126 polskich inwestorów (m.in. Huta Szkła Warta, 
Opoczno S.A., PZU S.A.)

Źródło: K. Żukrowska, Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą, [w:] R. Kuźniar (red.), 
„Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006”, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
Warszawa 2006, s. 228.

Polskie inwestycje były lokowane także w branży motoryzacyjnej, w któ-
rej jako przykład warto przywołać firmę VAB Tychy, która zakupiła i zmoder-
nizowała zakład produkujący karoserie do samochodów marki Škoda na Mo-
rawach, wybudowała także nowy zakład produkcyjny w Rapotinie koło Šum-
perka (tłocznia karoserii). Inwestycje dokonywane były również w handlu deta-
licznym, branży spożywczej, w której ciekawymi przykładami są przejęcie przez 
Maspex firmy Wolmark – największego producenta soków i napojów na rynku 
czeskim czy przejęcia dokonane przez polską firmę Mokate – producenta kaw 

45  Na podst. Informacje o sytuacji gospodarczej i sytuacji gospodarczej z Polską – Czechy, Raport 
Ministerstwa Gospodarki, kwiecień 2012 r.
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i herbat. Malborska Organika w 2008 r. kupiła firmę Gumotex Breclav, specjali-
zującą się w produkcji pianki poliuretanowej. W listopadzie 2008 r. pierwszy rok 
działalności obchodziła czeska filia mBanku (BRE Bank), która pozyskała wów-
czas 170 tys. klientów. 

Jesienią 2008 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie złożyła 
ofertę kupna praskiej giełdy za 200 mln euro, jednak oferta giełdy wiedeńskiej 
okazała się atrakcyjniejsza. Polski kapitał obecny jest również na rynku cze-
skim w branży łącznościowej. TelForceOne S.A. zakupił czeską firmę C.P.A. 
Czech s.r.o. a wraz z nią sieć sklepów z oprzyrządowaniem do telefonii ko-
mórkowej pod nazwą Teletorium. Z kolei , One-2-One S.A dokonał zakupu 
Advanced Telecom Services s.r.o. z Pragi, specjalizującej się w produktach wy-
korzystywanych dla telefonii komórkowej, np. obsługą SMS. W branży ener-
getycznej Turon Polska Energia założył spółkę zajmującą się sprzedażą energii 
elektrycznej. AB S.A. dokonało także zakupu 100 proc. akcji firmy komputero-
wej AT Computers Holding a.s. 46

Należy pamiętać również o polskich firmach z branż odzieżowej, obuwni-
czej i meblarskiej, posiadających salony sprzedaży w czeskich centrach handlo-
wych Pragi, Brna i Ostrawy. Wśród nich są: KAN (marka Tatuum), LPP (marka 
Reserverd), CCC, Ryłko, Alpinus, Sun Suits, Gino Rossi, Reporter, Vox, Kler. 
Dalej można wymienić takie marki jak: AmRest, Sfinks Polska, Toruńskie Za-
kłady Materiałów Opatrunkowych, Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego 
„Protektor”, ABC Data Holding, Amica Wronki, Zelmer, Pruszyński, Sarantis 
Polska, Prymat oraz EKO-VIMAR47.

W 2011 r. polskie firmy, po przeczekaniu okresu kryzysu, powróciły do in-
tensywnego inwestowania w Republice Czeskiej48. Np. firma mleczarska Mleko-
vita zwiększyła w 2011 r. eksport do naszych południowych sąsiadów i w pla-
nach ma budowę mleczarni w Czechach. U naszych południowych sąsiadów 
funkcjonują sklepy ponad 30 polskich marek. W Czechach poprawia się sytu-

46  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Informator ekonomiczny o krajach świata. Republika Cze-
ska, s. 2.

47  Ibidem. 
48  Także firmy czeskie inwestują w Polsce. Wśród nich można wymienić np. zakup udziałów Elek-

trociepłowni „Elcho” i Elektrowni „Skawina” przez ČEZ a.s., przejęcie sieci sklepów „Żabka”, 
sieci kablowej Stream Communications, sieci aptek Dr. Max, zakładów bukmacherskich For-
tuna Holding, operatora wirtualnego Mobilking oraz przedsiębiorstwa Okna Rombień przez 
Fundusz Kapitałowy Penta Investments a.s. czy wybudowanie fabryki napoi w okolicach Kutna 
przez Kofola a.s. – właściciela m.in. Hoop Polska sp. z o.o. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Informator ekonomiczny o krajach świata. Republika Czeska, s. 2. Zob. też np. http://www.kofo-
la.pl/spolka/informacje-ogolne
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acja gospodarcza. W I kwartale 2011 r. PKB wzrósł do 3,2 z 1,2 proc. sprzed 
roku. Rośnie jednocześnie sprzedaż detaliczna i spada bezrobocie49. 

W dalszej części zostaną omówione nieco szerzej wybrane przykłady pol-
skich BIZ na terenie Republiki Czeskiej w branżach chemicznej, spożywczej, in-
formatycznej, w bankowości oraz w energetyce. 

Przykłady polskich BIZ w Czechach

Branża chemiczna

PKN Orlen S.A. Od czerwca 2004 r. na podstawie umowy z Funduszem 
Majątku Narodowego Republiki Czeskiej PKN Orlen S.A. jest większościowym 
akcjonariuszem (63 proc. akcji) holdingu czeskiego Unipetrol a.s.50 Spółka na 
czeskim rynku od lat zajmuje się przetwarzaniem ropy naftowej, dystrybucją pa-
liw i produkcją petrochemiczną51. Polski PKN Orlen S.A. jest aktualnie najwięk-
szą korporacją przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Specja-
lizuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej 
opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Zarzą-
dza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach (przejęty w 2005 r. Unipetrol) 
i na Litwie. Posiada blisko 2700 stacji benzynowych w Polsce, Niemczech, Cze-
chach i na Litwie52.

Kluczowymi spółkami holdingu Unipetrol należącego do Orlenu są Česká 
rafinérská, firma uznawana za największego wytwórcę ropy naftowej na tery-
torium Czech; Paramo – producent i dostawca paliw samochodowych, olejów 
napędowych i przemysłowych, Chemopetrol – główny dostawca półproduktów 
dla przemysłu chemicznego, branż farmaceutycznej i tworzyw sztucznych; Ben-
zina – największy dystrybutor i sprzedawca paliw na terytorium Czech53.

W czeskich rafineriach należących do Orlenu Litvinov, Kralupy i Pardubice 
(pn. Paramo) w 2009 r. zostało przetworzonych ponad 4,11 mln ton, rok później 
6 proc. więcej 4,35 mln ton. Dla porównania rafinerie w Polsce w 2010 r. przero-

49  P. Otto, Polskie firmy znowu inwestują w Czechach i na Węgrzech, „Dziennik Gazeta Prawna”, 
22 czerwca 2011.

50  Proces przejęcia spółki Unipetrol zakończył się w styczniu 2005 r.
51  PAP, SS, Łapówka za Unipetrol? „Wprost”, 20.09.2005; PAP, EM, Orlen przejmuje Unipetrol, 

„Wprost”, 29.04.2004.
52  http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/Strony/default.aspx
53 http://www.unipetrol.cz/cs/o-nas/struktura/
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biły 14,7 mln ton ropy, a rafineria Możejki na Litwie 8,9 mln ton54. Od marca do 
czerwca 2009 r. została przeprowadzona modernizacja rafinerii Kralupy. 

Pośród kluczowych klientów Unipetrol należałoby wymienić: Niemcy, Pol-
skę, Austrię i Ukrainę. Do Czech petrochemikalia importowane są głównie 
z Polski, z Niemiec, z Węgier i ze Słowacji. Produkty petrochemiczne wytwarza-
ne w Unipetrol sprzedawane są przede wszystkim na rynku czeskim w oparciu 
o kontrakty długoterminowe. Odbiorcami produktów w Czechach są: Agrobohe-
mie, Deza, Spolana, Synthos. Odbiorcami polietylenu i polipropylenu zagranicą 
są niemieckie firmy. Zatrudnienie w 2009 r. w grupie Orlen wynosiło 22535 pra-
cowników, z czego 4343 pracowały w grupie Unipetrol. Większość z nich w gru-
pie Unipetrol stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym (40,41 proc. ogółu 
zatrudnionych). Pod względem wieku najwięcej było pracowników w przedziale 
od 41 do 50 lat. 74,45 proc. ogółu stanowili mężczyźni, zaś kobiety 25,55 proc.55

W I kwartale 2011 r. Unipetrol osiągnął 463,6 mln CZK zysku netto, tj. 
o 154,6 mln CZK więcej niż rok wcześniej. Odnotowano wzrost przychodów 
z 18 mld CZK w I kwartale 2010 r. do 23 mld CZK w 2011 r. W I kwartale 2011 
r. zysk operacyjny Unipetrolu wzrósł w porównaniu z zeszłorocznym z 517 mln 
CZK do 570,7 mln CZK56.

a) Česká Rafinérská a.s. (Unipetrol a.s.)
i wytwarzającą produkty naftowe w Republice Czeskiej. W ramach firmy 

funkcjonują dwie rafinerie ropy naftowej: Litwinow i Kralupy. Została założona 
28 kwietnia 1995 r. Czech Refining Company jest jednym z najbardziej znanych 
firm krajowych. Uzyskała certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Ma 
prawo do używania tytułu Responsible Care – odpowiedzialny w chemii. Czech 
Refining Company jest spółką joint venture. Udziałowcami w Česká Rafinérská 
są należący do Orlenu Unipetrol (51,22%), holenderski ENI (32,445%) oraz ho-
lenderski koncern Shell (16,335%)57.

b) Paramo a.s. – rafineria w Pardubicach (Unipetrol a.s.) 
Paramo skupia swoją działalność na przetwarzanie ropy naftowej i pro-

duktów rafinacji, asfaltów do produkcji olejów smarowych. Firma współpracu-

54  Raport roczny grupy Orlen 2010. http://raportroczny.orlen.pl/raport_pl_rafineria_2010
55   http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/OrlenWEuropie/Strony/OrlenWCzechach.aspx
56  Wyniki Unipetrolu w I kwartale 2011 r., Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasa-

dzie Polskiej w Pradze, www.praha.trade.gov.pl
57  http://www.ceskarafinerska.cz/cz/index.aspx. Zob. też folder: Česka Rafinérská, Rafinery of the 

Third Millenium. 
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je z Unipetrol RPA. W 1994 r. państwowe przedsiębiorstwo Paramo Pardubice 
przekształcono w spółkę akcyjną. Ponad 70 proc. jej udziałów przekazano dla 
Funduszu Majątku Narodowego Administracji. Ta pula akcji została zakupiona 
w 2000 r. przez Unipetrol, który z dniem 31 grudnia 2008 r. stał się właścicie-
lem 91,77 procent akcji Paramo58. Paramo w 2009 r. poszerzyło ofertę środków 
smarnych w grupie olei produkowanych do samochodów marki Ford, czyli dru-
giej w kolejności marki, która najlepiej sprzedaje się w Czechach oraz w grupie 
olei do silników wypełniających normę Euro 5. Na rynek zostały wprowadzo-
ne oleje procesowe. W stosunku do 2008 r. sprzedaż olejów i smarów w 2009 r. 
zmalała o blisko 12 proc. W okresie spadku sprzedaży podjęto działania w kie-
runku poszukiwania nowych kontrahentów. Paramo zatrudnia 670 osób59.

c) Unipetrol RPA s.r.o. (Unipetrol a.s.)
W 2007 r. przeprowadzono fuzję, w której doszło do połączenia spółek 

Chemopetrol, Chemopetrol Rafineria i Unipetrol RPA w jedną spółkę Unipe-
trol RPA. Wśród podstawowych zalet fuzji władze koncernu Orlen wymieniały: 
uproszczenie przepływu produktów przejściowych w ramach jednej firmy oraz 
lepsze wykorzystanie już istniejących synergii, a także zwiększenie efektywności 
wewnętrznego zakupu i sprzedaży własnych produktów wewnątrz grupy. Zmia-
na umożliwiła wyraźniejszą kontrolę całego łańcucha produkcji i handlu od za-
kupu surowców. Następca Chemopetrolu – spółka Unipetrol RPA (skrót RPA 
oznacza: rafineria, petrochemia, agrochemia) jest spółką z o.o. i jej jedynym 
wspólnikiem jest Unipetrol S.A. Firma zajmuje się produkcją paliw silnikowych, 
olejów opałowych, asfaltów, skroplonych produktów ropopochodnych, sorben-
tów, poliolefin i innych produktów rafineryjnych60.

d) Benzina s.r.o. (Unipetrol a.s.)
Na koniec 2011 r. spółka Benzina należąca do Unipetrol posiadała 338 sta-

cji benzynowych, działających w segmencie premium oraz ekonomicznym. Z tej 
ogólnej liczby 115 stacji w 2011 r. spełniało najwyższe wymagania marki Pre-
mium Benzina Plus, oferując wybór usług oraz produktów pozapaliwowych. 
W ramach tzw. segmentu ekonomicznego działało 223 stacji benzynowych. 
Udział Benziny w krajowym rynku detalicznym w Czechach na koniec 2011 r. 
osiągnął ok. 14 proc.61

58  http://www.paramo.cz/cs/o-nas
59 Raport roczny PKN Orlen za rok 2009.
60  http://www.unipetrolrpa.cz/en/about-us
61  http://benzinaplus.cz/cz/novinky/benzina-otevre-88-novych-provozoven-rychleho-
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W ostatnich latach w firmie pogorszyły się wskaźniki makroekonomiczne 
i nastąpił spadek sprzedaży detalicznej paliw, jednak spółka wypracowuje zysk 
operacyjny. Począwszy od 2009 r., została przeprowadzona kontynuacja procesu 
rebrandingu firmy.

W 2009 r. wzrosło zainteresowanie konsumentów na paliwa kategorii pre-
mium. Spółka Benzina jeszcze w 2007 roku zaproponowała w swojej ofercie 
klientom benzynę marki Premium Verva 100, a rok później olej napędowy Pre-
mium Verva Diesel. W zestawieniu z 2008 r. popyt na to paliwo w ciągu 12 mie-
sięcy wzrósł o 67,2 proc.

Wsparcie sprzedaży zapewnił sukces kampanii promocyjnej o nazwie 
Drive on Brands – Ujíždějte na značkách, która wpłynęła pozytywnie na po-
strzeganie marki Benzina poprzez efekt korelacji z prestiżowymi markami, 
partnerami promocji – Rossignol oraz Diafora. W 2012 r. Benzina zamierza 
otworzyć na stacjach benzynowych 88 punktów o charakterze fast food pod 
nazwą „Stop Caffe”62.

Synthos S.A.
Synthos S.A. to jeden z największych producentów surowców chemicznych 

w Polsce i pierwszy w Europie producent kauczuków emulsyjnych oraz trzeci 
europejski producent polistyrenu do spieniania. Firma powstała na bazie pol-
skiej firmy chemicznej Dwory S.A. w Oświęcimiu i czeskiej Kaučuk a.s. Synthos 
S.A. zarządza dwoma spółkami produkcyjnymi – Synthos Dwory Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Oświęcimiu oraz Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach (Czechy). 
Firma Synthos S.A. została założona 1 września 1945 r. pod nazwą Fabryka Pa-
liw Syntetycznych w Dworach. Po 1945 r. nazwa przedsiębiorstwa zmieniała się 
wielokrotnie. Najdłużej działała jako Zakłady Chemiczne Oświęcim. 1 grudnia 
1994 r. firma, jako przedsiębiorstwo państwowe, przekształcona została w jed-
noosobową spółkę Skarbu Państwa. 12 września 1995 roku 60% akcji wniesio-
no do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Decyzją Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy z 8 kwietnia 1997 r. przyjęta została nazwa: Firma Chemiczna 
Dwory S.A. W lipcu 2007 r. spółka nabyła 100 proc. akcji czeskiej firmy Kaučuk 
a.s. W listopadzie 2007 r., po finalizacji procesu akwizycji, nastąpiła zmiana na-
zwy na obecną – Synthos S.A. Przedsiębiorstwo swoją działalność koncentruje 
na trzech głównych grupach produktowych: kauczukach i lateksach syntetycz-
nych, tworzywach styrenowych oraz dyspersjach winylowych i akrylowych. Jest 
jedynym w kraju producentem kauczuków syntetycznych i polistyrenów oraz 

obcerstveni/78.html
62  Ibidem.
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pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych e-SBR, trzecim eu-
ropejskim producentem polistyrenu do spieniania. Od 20 grudnia 2004 roku 
spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie63.

Obecnie czeski oddział spółki Synthos Kralupy a.s. jest przedsiębiorstwem 
chemicznym z wieloletnią tradycją. W 1963 r. rozpoczęto tam produkcję kau-
czuku syntetycznego. W następnych latach produkcję rozszerzono do polime-
rów. W latach osiemdziesiątych firma wzbogaciła się o urządzenia do oczysz-
czania ropy naftowej. Głównymi produktami tej jednostki stały się paliwa i gazy 
płynne. Rafineria produkowała także niektóre podstawowe komponenty do pro-
dukcji kauczuku. W 1996 r. w ramach procesu restrukturyzacji działania petro-
chemiczne zostały wydzielone ze spółki i zorganizowano je pod nową nazwą 
Česká Rafinérská, a rok później część petrochemiczną przyłączono do grupy 
Unipetrol, obecnie należącej do PKN Orlen. W ramach procesu restrukturyzacji 
na sprzedaż zostały wystawione zakłady Kaučuk. 19 lipca 2007 r. polska Firma 
Chemiczna Dwory S.A. nabyła prawa własności. Nowy właściciel zmienił nazwę 
zakładu na Synthos Kralupy. Firma została zarejestrowana w Rejestrze Handlo-
wym w 2 listopada 2007 r.64

Anwil S.A.
Historia Zakładów Azotowych „Włocławek” sięga 1966 r. Przez lata posia-

dały one elektrociepłownię, linie produkcyjne saletry amonowej, kwasu azoto-
wego i amoniaku, polichlorku winylu, wytwórnię granulatów PVC, saletrzaku.

W kwietniu 1993 r. Zakłady Azotowe przekształcono w Spółkę Skarbu Pań-
stwa. Wyodrębniono też z jej struktury firmy o charakterze pomocniczym, które 
zostały przejęte przez spółki Grupy Anwil lub przekazane innym firmom. Zmia-
na nazwy w 1998 r. na Zakłady Azotowe „Anwil” S.A. była podyktowana chęcią 
wyróżnienia firmy w branży. W 2006 r. dokonano zakupu spółki Spolana a.s. 
z siedzibą w Neratowicach. Dwa lata później został zakończony proces przejęcia 
kontroli właścicielskiej. Aktualnie Anwil S.A. posiada 100 proc. akcji Spolany 
a.s.65 Czeska spółka należy do największych firm chemicznych w czeskim prze-
myśle. Główna siedziba firmy Neratovice, położone są 25 km na północ od Pra-
gi. Ośrodek przemysłowy zajmuje powierzchnię 260 hektarów. Obecnie firma 
zatrudnia blisko 800 pracowników. Od końca 2001 r. do listopada 2006 r. była 
częścią holdingu Unipetrol Spolana, który stał się od maja 2005 r. częścią PKN 

63  http://www.synthosgroup.com/pl/corp/o-firmie/o_firmie/historia
64  Źródło informacji: Czeska strona internetowa Synthos Kralupy: http://www.synthosgroup.com/

en/synthos-kralupy-a.s/about-the-company/basic-info
65 http://www.anwil.pl/historia_firmy.php



ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT, NR 5.

32

Orlen. W listopadzie 2006 r. Unipetrol sprzedał swoje udziały w spółce Zakła-
dom Azotowym Anwil S.A., który jest również częścią PKN Orlen. 

Firma koncentruje się głównie na eksporcie swoich produktów. W ostat-
nich latach wyeksportowała ponad 80% tego, co zostało wytworzone. Do głów-
nych produktów Spolany należą Neralit – polichlorek winylu (PVC), kaprolak-
tam wodorotlenku sodu, kwas siarkowy i oleum, Spolansan – nawozy sztuczne 
oparte na siarczanie amonu66.

Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” S.A.
Organika to czołowy producent elastycznej pianki poliuretanowej 

w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Istnieje od roku 1961. Tworzy mię-
dzynarodową grupę kapitałową obejmującą 10 spółek zależnych prowadzą-
cych działalność w Czechach (Molitan a.s. Breclav), w Rosji (Organika LTD 
Aleksandrów, Organika Kuźnieck), na Białorusi (Belorganika Luniniec), 
w Bułgarii (Organika Bulgaria Russe), w Serbii (Organika d.o.o. Belgrad) 
oraz w Bośni i Hercegowinie (Organika DH d.o.o.). W Polsce zakłady Orga-
niki funkcjonują w Malborku (siedziba główna), Częstochowie i Pogalewie 
Wielkim. Organika jest istotnym partnerem dla producentów sektora me-
blarskiego. Wdraża strategię rozwoju zgodną ze standardami ekologicznymi67. 
Malborska Organika w 2008 r. przejęła firmę Gumotex Breclav, specjalizującą 
się w produkcji pianki poliuretanowej, dzięki czemu uzyskała 40 proc. udzia-
łów w rynku czeskim. Obecnie czeska firma funkcjonuje pod nazwą Molitan 
(17 września 2008 r.)68. 

Czeski oddział specjalizuje się w wytwarzaniu pianki poliuretanowej, a jej 
jedynym akcjonariuszem są Malborskie Zakłady Chemiczne Organika69. Ofer-
ta Organiki obejmuje: przemysł meblarski (pianki do mebli i materacy), prze-
mysł motoryzacyjny (pianki poliestrowe – elementy wykończeniowe samo-
chodów), a także przemysł budowlany (tzw. pianomat – mata izolująca z pian-
ki np. pod panele podłogowe). Pianki produkowane przez firmę Organika i jej 
oddziały znajdują także zastosowanie: w produkcji artykułów gospodarstwa 
domowego (myjki), do zabezpieczania opakowań jako materiał amortyzują-
cy uderzenia, w przemyśle obuwniczym, a także do urządzeń chłodniczych 
i wentylacyjnych.

66 http://www.spolana.cz/
67 http://www.organika.pl/index/map
68 http://molitan.cz/
69  Informacja biura prasowego firmy Gumotex z dn. 17 września 2008 r. http://www.gumotex.cz/

aktuality/clanky-a-aktuality/spolecnost-matricida-zmenila-jmeno-na-molitan-a-s-a757343
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Przychody Grupy w 2008 r. wyniosły poziom blisko 530 mln zł. Organika 
zakończyła rok 2009 najwyższym od trzech lat zyskiem w wysokości 13,4 mln zł 
przy przychodach 400 mln zł. Plany obejmują, że do 2012 r. firma zarobi netto 
26 mln zł i zwiększyć obroty o 50 proc. W 2009 r. 40 proc. przychodów pocho-
dziło z działalności zagranicznej, przy czym rynek czeski należy w opinii władz 
firmy do najbardziej perspektywicznych i godnych dalszych inwestycji. W roku 
2011 Organika obchodziła jubileusz: 20-lecia prywatyzacji oraz 50-lecie firmy70.

Branża spożywcza

Mokate S.A.
Firma Mokate S.A. to rodzinna firma, która funkcjonuje od 1990 r., a jej 

nazwa pochodzi od imion i nazwiska właścicieli: Teresy i Kazimierza Mokrysz. 
Pierwotnie podstawowym produktem Mokate była śmietanka do kawy, której 
linia produkcyjna znajdowała się w Ustroniu. W 1992 r. firma Mokate wprowa-
dziła na rynek produkt pod nazwą Mokate Cappuccino. 

W 2002 r. spółka dokonała przejęcia firmy Consumer, jednego z najwięk-
szych producentów herbaty w Polsce. Mokate posiadała w 2002 r. 18 proc. pol-
skiego rynku herbaty. Wartość sprzedaży przekraczała wówczas 80 mln euro. 
Zatrudnienie wzrosło do 1000 pracowników. Firma przystąpiła wówczas do 
budowy nowych kanałów dystrybucji na rynkach zagranicznych. W 2005 r. 
Mokate dokonało przejęcia czeskiego producenta herbaty pod nazwą Dukat 
ze Zlina. Czeski rynek okazał się być chłonny na herbaty owocowe, a także 
ziołowe. Mokate utrzymało markę Dukat i przeniosła bazę produkcyjną do 
Ustronia, gdzie zatrudnieni zostali czescy technolodzy. Na czeski rynek trafi-
ły również polskie produkty. Firma w Żorach stała się głównym producentem 
kaw w grupie Mokate. W roku 2006 Mokate przejęła kolejną czeską firmę Ti-
mes – lidera grupie czeskich producentów instantów. To wprowadziło Mokate 
do czołówki w tym segmencie rynku. Równolegle realizowane były badania 
rynku ukraińskiego dla Mokate w Kijowie. Pod koniec I kwartału 2006 r. gru-
pa Mokate liczyła osiem firm.

W 2007 r. eksport wynosił 40 proc. sprzedaży o wartości 100 mln euro. Naj-
lepiej sprzedawały się półprodukty: zabielacze, spieniacze, które trafiały do 60 
krajów.

W 2012 r. Mokate obejmowało dziewięć firm, z czego pięć zlokalizowanych 
poza Polską. W kraju funkcjonują: Mokate w Żorach, Mokate w Ustroniu, FPUH 

70  Centrum prasowe Organika: Grupa Organika zwiększa efektywność http://www.organika.pl/
press/view/Grupa_Organika_zwiksza_efektywnosc1 (pobrano dn. 8.3.2010)
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w Ustroniu i Globar Cofce Group w Ustroniu. Poza granicami: Mokate Czechy, 
Timex Czechy, Mokate Słowacja, Mokate Węgry i Mokate Ukraina. Odbiorcami 
towarów z Mokate są także Chiny, kraje arabskie, państwa afrykańskie. Mokate 
pozostaje liderem produkcji cappuccino w Polsce, natomiast w przetwórstwie 
herbat plasuje się na 2. miejscu w kraju. Obecnie w spółce pracuje 1600 osób. 
W obrotach dominuje eksport. Wysoką dynamiką wyróżniają się rynki połu-
dniowe, Czechy, Węgry i Słowacja, ale i kraje byłej Jugosławii. Do końca 2012 r. 
moc produkcyjna firmy Mokate w zakładach w Ustroniu i Żorach ma zwiększyć 
się o jedną czwartą71.

Grupa Maspex Wadowice Grupa Maspex Wadowice należy do najwięk-
szych w Europie Środkowo-Wschodniej firm branży produktów spożywczych. 
Jest czołowym producentów napojów w Polsce, w Republice Czeskiej, na Słowacji, 
Węgrzech, w Rumunii i w Bułgarii. W ofercie są także produkty instant (m.in. cap-
puccino, zabielacze w proszku do kawy, rozpuszczalne herbaty) oraz makarony.

Strategia Maspexu polega na budowie marek silnie zakorzenionych świado-
mości konsumentów i realizację akwizycji, powiększających ofertę produktów 
markowych. W ciągu 20 lat grupa przeprowadziła 14 akwizycji, z czego osiem za 
granicą. Własnością Maspexu są m.in. takie marki jak: Tymbark, Waterrr, Duo 
Fru, Kubuś, Lubella, Puchatek, Mlekołaki, Ekoland, DecoMorreno, Cremona, La 
Festa i Plusssz – dominujące w swoich kategoriach. 

W 2009 r. za całokształt działalności Grupa Maspex Wadowice otrzyma-
ła podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Tytuł Firmy Europy Środkowo-
Wschodniej. 

Obecnie Maspex składa się z jedenastu polskich i czternastu zagranicznych 
spółek, które osiągnęły w 2011 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 2,66 mld zł. 

Sprzedaż zagraniczna wynosi 35 proc. obrotów Maspexu. W Czechach, 
Rumunii, Rosji, Bułgarii, na Słowacji i na Węgrzech firma posiada zakłady 
produkcyjne, prowadzi działalność marketingową, logistyczną i handlową. 
Odbiorcami produktów są firmy z Unii Europejskiej, Europy, USA, Kanady 
i krajów arabskich72.

Na rynku czeskim Spółka Maspex United Ltd. jest liderem sprzedaży napo-
jów bezalkoholowych, zwłaszcza soków owocowych, nektarów (20 proc. udzia-
łów w rynku). Główne marki na rynku czeskim będące własnością firmy to: Re-
lax, Relax Fitness, Figo, Kubik, River, Caprio, Carotella, Cool, Mark. Oprócz tra-
dycyjnej oferty dystrybucji napojów firma wprowadziła na czeski rynek również 

71  PAP, PS, Mokate zwiększa inwestycje w Czechach, „Wprost”, 05.04.2011.
72 http://www.maspex.pl/pl/o_firmie.php
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Cappuccino La Festa 3w1, śmietankę do kawy Coffeeta. Dystrybucja odbywa się 
poprzez niektóre sieci handlowe, hurtownie oraz wybrane punkty sprzedaży de-
talicznej. Firma stale zatrudnia około 50 osób73.

Branża informatyczna

Asseco Poland S.A. Dzisiejsze Asseco Poland powstało w wyniku połączenia 
przedsiębiorstw: Asseco Poland, Softbanku, Prokomu Software oraz ABG. Celem 
spółki jest budowanie międzynarodowej grupy kapitałowej. Ma ona skupiać firmy, 
które oferują atrakcyjne rozwiązania informatyczne. Asseco Poland S.A. jest aktu-
alnie notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i stanowi liczą-
cą się firmę wśród europejskich producentów oprogramowania. W rankingu TOP 
100 European Software Vendors 2009 Grupa Asseco zajęła 8. miejsce z przycho-
dami z własnego oprogramowania i usług w wysokości 455 mln euro. Specjalno-
ścią Asseco Poland S.A. jest produkcja oprogramowania. Spółka wdraża systemy 
informatyczne dla sektora bankowego (a korzysta z nich ponad połowa banków 
działających w Polsce), instytucji ubezpieczeniowych, administracji publicznej, 
m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy MSWiA. Asseco jest obecne tak-
że w branżach energetycznej, służby zdrowia telekomunikacji, rolnictwa samorzą-
dów lokalnych, instytucji międzynarodowych (NATO czy UE).

Spółka buduje holdingi w poszczególnych regionach Europy: Asseco Cen-
tral Europe (Czechy, Słowacja, Węgry), Asseco South Eastern Europe (kraje bał-
kańskie, Turcja), Asseco DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Asseco South 
Western Europe (Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia), Asseco Northern Eu-
rope (Skandynawia, kraje bałtyckie).

W listopadzie 2010 r. do grupy dołączyła izraelska spółka. Asseco funkcjonu-
je na rynkach: izraelskim, amerykańskim, japońskim i kanadyjskim. W grudniu 
2011 roku Asseco zatrudniała 14 tys. pracowników, z czego 4,5 tys. w Polsce74. 

Asseco Czech Republic a.s. dawniej nosiło nazwę PVT. Był to największy 
czeski dostawca rozwiązań informatycznych, których odbiorcą była administra-
cja publiczna. Dziś spółka dostarcza kompleksowe rozwiązania i usług w zakre-
sie teleinformatyzacji oraz złożonych systemów informatycznych w Czechach. 
PVT została przyłączona do Asseco Poland w styczniu 2007 r., co było wynikiem 
fuzji z Asseco z Prokomem Software75. Restrukturyzacja PVT doprowadziła do 

73 http://www.maspex.cz/company.php
74 http://asseco.com/pl/firma/profil/
75   Zob. I. Kokoszka, Krajobraz po bitwie, „Forbes”, 2 marca 2010 r. http://www.forbes.pl/artykuly/

sekcje/sekcja-dossier/krajobraz-po-bitwie,3294,4



ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT, NR 5.

36

poprawy wyników finansowych, czego dowodem jest wzrost rentowności. Spół-
ka dostarcza rozwiązania dla instytucji administracji (systemy informatyczne 
dla gmin, outsourcing systemów operacyjnych dla centralnych depozytów papie-
rów wartościowych, systemy transportowe i telepatyczne). W 2006 r. przychody 
Asseco Czech Republic ze sprzedaży przekroczyły miliard koron czeskich76.

Branża bankowa

mBank77 
mBank rozpoczął działalność w listopadzie 2000 r. jako pierwszy w Polsce 

bank elektroniczny. Jest częścią BRE Banku S.A. Początkowo mBank był ban-
kiem depozytowym drugiego wyboru, oferującym podstawowe usługi banko-
we. Po siedmiu latach działalności w Polsce, mBank rozpoczął ekspansję na 
rynki zagraniczne, od listopada 2007 r. z jego usług korzystać mogą także Cze-
si i Słowacy. mBank w Czechach zaoferował m.in. takie produkty, jak konto 
oszczędnościowe, konto osobiste, kredyt zabezpieczony hipoteką czy kredyt 
gotówkowy. W kolejnej fazie zaproponowano Supermarket Funduszy Inwesty-
cyjnych, a także karty kredytowe, produkty dla biznesu, e-commerce z płatno-
ściami przez Internet. 

Model biznesowy oparty jest o ten, funkcjonujący i sprawdzony w Polsce. 
mBank wyróżnia, jak czytamy na stornie firmy: cena – wysokie oprocentowa-
nie, brak podstawowych opłat i prowizji, wygoda zarządzania środkami finanso-
wymi, prostota – zachowanie przejrzystości zasad, innowacyjność – rozumiana 
jako wysoka jakość za korzystną cenę, społeczność – budowanie i umacnianie 
relacji z klientami. 

Do 2009 r. w Czechach powstało 12 tzw. Centrów Finansowych mBanku. 
Na Słowacji funkcjonowało sześć Centrów Finansowych. Największe ulokowa-
no w Pradze, Brnie, Pilźnie, Bratysławie, Zilinie oraz w Koszycach. 

W Czechach i na Słowacji uruchomiono Kioski, gdzie można skorzystać 
z Internetu oraz połączyć się z tzw. mLinią. W Czechach do końca 2008 r. było 
18 takich mKiosków, na Słowacji 8. Dla porównania w Polsce mBank posiada 
prawie 60 mKiosków oraz sieć 15 Centrów Finansowych. 

mBank kieruje swoją ofertę do klientów w grupie wiekowej 18–55 lat, z wyż-
szym wykształceniem, mieszkańców miast. W Czechach, jak i na Słowacji, wy-

76  Asseco Czech Republic w drodze na GPW, 30 października 2007 r., http://www.inwestycje.pl/ipo/
asseco_czech_republic_w_drodze_na_gpw;15178;0.html

77 http://www.mbank.pl/o_nas/
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stępuje duża grupa potencjalnych klientów mBanku. W obu krajach jest ponad 
5,6 mln użytkowników Internetu, a 10,7 mln ludzi posiada konto w banku78.

Branża energetyczna

Tauron Polska Energia

Spółka energetyczna Tauron Czech Energy rozpoczęła działalność 6 stycz-
nia 2010 r. w czeskiej Ostrawie. Był to pierwszy podmiot zagraniczny należący 
do Grupy Tauron. Władze planują, że dzięki spółce Tauron Czech Energy będą 
rozszerzyć działalność na rynki Europy środkowo-wschodniej. Rozwój działal-
ności na rynkach Europy Środkowo-wschodniej należy do celów Grupy Tauron 
zapisanych w przyjętej pod koniec 2008 r. strategii korporacyjnej. Przypuszcza 
się, że kolejne inwestycje zagraniczne przewidziane są na Słowacji. Nowa spółka 
Tauron zajmuje się przede wszystkim handlem hurtowym energią elektryczną 
oraz jej sprzedażą do odbiorców końcowych. Będzie prowadziła także działania 
marketingowe. Władze Tauronu liczą, że dzięki obecności w Czechach łatwiej 
będzie monitorować możliwości handlowe i inwestycyjne na tym i innych ryn-
kach. Przedstawiciele Tauronu nie obawiają się konkurencji z ČEZ, zajmującym 
dominującą pozycję na czeskim rynku energii79. 

Pod koniec września 2010 r. spółka zadebiutowała na czeskiej giełdzie ener-
gii Power Exchange Central Europe. W 2011 r. Tauron Czech Energy uzyskała od 
Czeskiego Urzędu Energetyki pięcioletnią koncesję na handel gazem ziemnym. 
W Czechach rynek gazu jest, w przeciwieństwie do Polski, zliberalizowany80.

Podsumowanie
Republika Czeska należy do państw europejskich, które cieszą się sporym 

zainteresowaniem, w zakresie lokowania inwestycji zagranicznych. Decyduje 
o tym przede wszystkim dogodna lokalizacja kraju w Europie, a także stosunko-
wo tania, a równocześnie dobrze wykształcona, siła robocza. Inwestorów prze-
konuje ogólna, dobrze utrzymana infrastruktura kraju, a także przyjazna atmos-
fera inwestycyjna stwarzana przez władze centralne i samorządowe, które pro-
ponują szereg ułatwień przy lokowaniu kapitału w Czechach. Już w momencie 

78  mBank w Czechach i na Słowacji, Komunikat prasowy mBank, z dnia 25.09.2007 r., http://me-
dia.mbank.pl/pr/85055/mbank-w-czechach-i-na-slowacji

79  D. Ciepiela, Tauron chce rozwijać odnawialne źródła energii, Forsal.pl, 28 lutego 2010 r., http://
forsal.pl/artykuly/401223,tauron_chce_rozwijac_odnawialne_zrodla_energii.html

80 http://www.parkiet.com/artykul/1065375.html
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przystępowania kraju do Unii Europejskiej gospodarka Czech charakteryzowała 
się wysokim poziomem inwestycji bezpośrednich81. 

O ile Polska jako kraj nie należy do potentatów w zakresie zainwestowane-
go kapitału w świecie, o tyle wiele polskich firm, jeśli już ma taką możliwość, 
decyduje się na bezpośrednie inwestycje zagraniczne u południowego sąsiada 
Polski.

Firmą, która zainwestowała w Czechach z dużym rozmachem, jest Polski 
Koncern Naftowy Orlen, posiadający obecnie ponad 60 proc. udziałów w cze-
skim koncernie naftowym Unipertol. Tym samym PKN Orlen kontroluje cze-
ski rynek paliwowy. Dziś można mówić o pozytywnym rozwoju tej inwestycji 
zagranicznej. Władzom czeskim zależy, by rynek paliwowy był kontrolowany 
przez polski kapitał. Rząd chce uniknąć sytuacji, w której Czechy będą zdomi-
nowane bezpośrednio przez dostawców paliwa z Rosji. Oprócz znaczącej pol-
skiej inwestycji na rynku paliwowym warto też zwrócić uwagę na inne branże. 
Wyróżniają się firmy spożywcze: Mokate S.A. oraz Tymbark-Maspex, które zdo-
minowały rynek producentów kaw i napojów w Czechach, głównie poprzez za-
kup czeskich firm z branży spożywczej. Nie bez znaczenia pozostają inwestycje 
w branży bankowej (mBank), energetycznej (Tauron Polska Energia) czy che-
micznej (Synthos). Inwestycje zostały ulokowane również w branżach motory-
zacyjnej (VAB Tychy) oraz detalicznej. W powstających w Czechach centrach 
handlowych bez trudu można dostrzec salony marek należących do polskich 
firm: CCC, Kler, Alpinus, Sun Suits, Vox, Ryłko, Tatuum. Lokowaniu tych in-
westycji na rynku czeskim sprzyja wciąż rosnący w tym kraju popyt na towary 
i usługi – coraz bardziej nowoczesne i lepszej jakości. 

Na podstawie przedstawionych i omówionych w artykule przykładów moż-
na stwierdzić, że inwestycje bezpośrednie w Czechach pozwoliły polskim fir-
mom na wzmocnienie, a w niektórych przypadkach otworzyły drogę do uzy-
skania miana lidera w swojej branży, jak to się stało w przypadku firmy Synthos 
zajmującej się produkcją kauczuku.

 O chłonności czeskiego rynku świadczy chociażby informacja podana 
przez Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie Polskiej w Pradze 
w „Biuletynie Informacyjnym” dotycząca czeskiego importu mebli (nr 1/2011). 
Okazuje się, że to Polska, zaraz po Niemcach i Chinach, jest czołowym ich do-
stawcą na rynek czeski, co w dalszej perspektywie skłania do lokowania inwesty-
cji zagranicznych w tej branży w Czechach. 

81 K.A. Wojtaszczyk, Encyklopedia Unii Europejskiej, WSiP, Warszawa 2004, s. 56.
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Z całą pewnością okres po rozszerzeniu Unii Europejskiej i przystąpieniu 
do jej struktur Polski i Czech należy do najowocniejszych, jeśli chodzi o współ-
pracę i stosunki bilateralne obu krajów, wzajemne wsparcie w działaniach na 
rzecz integracji i wspólnej polityki unijnej. Pozytywny klimat sprzyja działa-
niom gospodarczym, w tym inwestycjom. Nie tylko polskim w Czechach, ale 
również czeskim w Polsce. Współpraca gospodarcza polsko-czeska dobrze ro-
kuje na przyszłość i może przynieść wymierne korzyści obu państwom.

Zakres informacji zawartych w niniejszym artykule stanowi jedynie skrom-
ny zarys problematyki związanej z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi 
Polski w Republice Czeskiej. Nie sposób przywołać wszystkich aspektów zwią-
zanych z tym tematem i z całą pewnością konieczne będą dalsze dogłębne studia 
w tym zakresie.

Streszczenie

Polskie inwestycje bezpośrednie w Czechach po 2004 r. Zarys problematyki
W artykule autor podejmuje temat polskich bezpośrednich inwestycji za-

granicznych w Republice Czeskiej po przystąpieniu obu krajów do struktur Unii 
Europejskiej. Wskazuje powody zainteresowania lokowaniem kapitału zagra-
nicznego przez inwestorów w tym kraju i prezentuje przykłady polskich firm, 
które odniosły sukces na czeskim rynku w branżach chemicznej, spożywczej, 
informatycznej, w sektorze bankowym i energetycznym.

Summary

Polish direct investments in the Czech Republic after 2004. The outline of the 
theme.

In the article, the author undertakes the theme of Polish direct foreign in-
vestments in the Czech republic after both countries had accessed the European 
Union. The author pinpoints the reasons why investors became interested to lo-
cate their foreign capital in that country. There are also examples of Polish com-
panies, which succeeded on the Czech market in chemical, food and IT indus-
tries as well as in bank and power sectors. 
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Dariusz Zając

Stosowanie polsko-chińskiej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania do Specjalnych 
Regionów Administracyjnych ChRL

Wstęp
Poszukiwanie efektywnych modeli opodatkowania źródeł przychodu przez 

polskich przedsiębiorców dotychczas posługujących się wehikułami podatko-
wymi zlokalizowanymi na Cyprze, w Holandii czy Lichtensteinie napotyka na 
liczne ograniczenia. Wynikają one z zaostrzenia polityki fiskalnej prowadzonej 
przez polski rząd, który z uwagi na stan finansów publicznych zmierza do ukró-
cenia możliwości unikania regulowania krajowych obciążeń daninowych. Rów-
nież rządy państw obcych ze względu na swoje potrzeby wydatkowe limitują 
możliwości transferu kapitału czy innego omijania przepisów podatkowych. 

Skoro dotychczasowe enklawy offshore’owe, takie jak między innymi Szwaj-
caria, uznają konieczność zmiany polityki w zakresie tajemnicy bankowej, a tak-
że wprowadzają bądź podwyższają podatki, oczywiste jest, iż zarówno korpora-
cje, szczególnie międzynarodowe, jak i nieco mniejszy kapitał będzie poszuki-
wał innych miejsc lub sposobów na optymalizację podatkową. Przedsiębiorstwa 
te chętnie korzystają z możliwości, które im oferują obszary prowadzące bardziej 
liberalną politykę podatkową, szczególnie wtedy, gdy umożliwiają im dostęp do 
największego rynku świata, którym są Chiny. 

Chińska Republika Ludowa na podstawie art. 31 Konstytucji ChRL1 po-
siada dwa specjalne regiony administracyjne: Hongkong oraz Makau (Makao). 
Terytoria te wykazują daleko idące podobieństwa. Odznaczają się znacznymi 

1  Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 4.12.1982 r., uchwalona przez Ogólnochińskie 
Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych. 
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swobodami gospodarczymi zagwarantowanymi umowami międzynarodowy-
mi. W przypadku Hongkongu do roku 2047, a Makau – 2049. Jako byłe kolo-
nie – odpowiednio: Wielkiej Brytanii i Portugalii – korzystają z odrębnego od 
Chin systemu podatkowego, celnego oraz dewizowego. Swobody te potwier-
dziły: Wspólna Deklaracja Chińsko-Brytyjska z 1984 roku2 oraz Wspólna De-
klaracja Chińsko-Portugalska z 1987 roku3. Te akty prawa międzynarodowego 
zostały zatwierdzone przez chiński parlament. Ich szczegółową egzemplifikację 
stanowią Ustawy Zasadnicze (Basic Law) tych terytoriów4. Na ich podstawie bo-
wiem Specjalne Regiony Administracyjne posługują się odmiennym od Chin 
kontynentalnych systemem prawnym i gospodarczym, posiadają odrębną mo-
netę i administrację. Regiony te prowadzą własną politykę imigracyjną, a także 
są członkami organizacji międzynarodowych.

Terytoria te z tytułu prowadzenia własnej polityki fiskalnej uprawnione są 
do bycia stroną międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatko-
wania. Umowy takie zawierają między innymi z Chinami5.

Jak do tej pory, Hongkong oraz Makau w opinii polskiego Ministra Fi-
nansów wyrażonej w drodze rozporządzenia6 posiadają status terytoriów 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Należy zauważyć, iż na liście 
rajów podatkowych stworzonej przez OECD ani Hongkong, ani Makau nie 
występują.

2  The Joint Declaration of the Government of the People’s Republic of China and the Government 
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the question of Hong Kong, 
Pekin, 19.12.1984 r.

3  The Joint Declaration of the Government of the People’s Republic of China and The Govern-
ment of the Republic of Portugal on the question of Macao, Pekin, 23.12.1987 r.

4  The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of 
China, 4.04.1990 r., Trzecia Sesja Siódmego Narodowego Kongresu Ludowego ChRL; The 
Basic Law of the Macao Special Administrative Region of the People’ s Republic of China, 
4.04.1990 r., Pierwsza Sesja Ósmego Narodowego Kongresu Ludowego ChRL.

5   Hongkong podpisał z ChRL „umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania  i zapobieganiu 
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu” albo w roku 1998, a następ-
nie nową w roku 2006 (L.N. nr 234 z 2006 r.). Dodatkowo w roku 2008 podpisał Drugi Protokół 
do tej umowy (L.N. nr 89 z 2008 r.) i w 2010 – Trzeci (L.N. nr 128 z 2010 r.). Z kolei „Porozumie-
nie o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od podatku dochodo-
wego pomiędzy Chinami Kontynentalnymi a SRA Makau” podpisane zostało w roku 2003 (B.O., 
seria II, nr 17 z 2004 r.), uzupełnione pierwszym Protokołem z 2008 r. (B.O., seria II, nr 49 z 2009 
r.), oraz Drugim – z 2011 r. (B.O., seria II, nr 32 z 2011 r.).

6  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.05.2005 r. w sprawie określenia krajów i teryto-
riów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób 
prawnych (Dz.U. z 2005 r., nr 94, poz. 791).
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Unikanie podwójnego opodatkowania
Intensyfikacja handlu międzynarodowego, a także globalizacja przepływu 

kapitału i ludzi pomiędzy krajami jest przyczyną powstawania podwójnego opo-
datkowania, co ogranicza współpracę międzynarodową. W celu usunięcia ta-
kich niepożądanych efektów wiele państw zawiera umowy o unikaniu podwój-
nego opodatkowania, które najczęściej bazują na modelowych rozwiązaniach 
wypracowanych przez OECD, głównie z roku 19927. Wzorce umów mają uła-
twiać kształtowanie przez państwa treści normatywnych oraz ujednolicać ich 
znaczenie językowe w celu stosowania przez nie wspólnych rozwiązań dla iden-
tycznych przypadków w zakresie podwójnego opodatkowania. 

Zaznaczyć należy, iż regulacje ujęte w umowach o unikaniu podwójne-
go opodatkowania, zgodnie z art. 87 ust. 1 i art. 91 ust. 1 w związku z art. 241 
Konstytucji RP, mają pierwszeństwo przed prawem wewnętrznym i winny być 
stosowane bezpośrednio przez organy skarbowe i sądownicze. W sensie praw-
nym umawiające się państwa, co wymaga podkreślenia, godzą się tym samym 
na ograniczenie swojej jurysdykcji prawnopodatkowej8. Ograniczenie material-
nego prawa podatkowego związane jest również z bezpieczeństwem prawnym 
państw i samych podatników, a także ma na celu dochowanie jednolitości stoso-
wania przepisów umowy międzynarodowej. 

Zjawisko podwójnego opodatkowania w znaczeniu prawnym dotyczy na-
kładania porównywalnych podatków w dwóch lub więcej państwach na tego sa-
mego podatnika, z tego samego tytułu i za ten sam okres. W znaczeniu ekono-
micznym zaś oznacza, iż ten sam dochód lub majątek należący do dwóch róż-
nych podmiotów jest dwukrotnie opodatkowany9. 

Unikanie dwukrotnego opodatkowania polega na ujęciu w umowie nakazu 
ograniczenia opodatkowania danego dochodu tylko do konkretnego państwa 
(są to tzw. zamknięte skutki prawne) lub przyjęcia reguły, na podstawie której 
w państwie siedziby winna być zastosowana metoda wyłączenia albo zaliczenia 
(tzw. otwarte skutki prawne). 

W przypadku metody wyłączenia (zwolnienia) państwo rezygnuje z rosz-
czenia podatkowego względem drugiego państwa. Druga metoda – zaliczenia 
(pełnego lub z progresją) polega na zaliczeniu podatku zapłaconego w państwie 
źródła na konto podatku należnego w państwie siedziby. 

7 OECD, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, Paris 1998.
8  R. Mastalski, Źródła prawa podatkowego w procesie jego stosowania, [w:] Prawo finansowe, (red.) 

R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 156.
9 Ibidem.
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W związku z powyższym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
przyporządkować można międzynarodowemu prawu publicznemu i wewnętrz-
nemu prawu podatkowemu danego państwa. Mimo to nie można ich traktować 
jako norm kolizyjnych w rozumieniu międzynarodowego prawa prywatnego. 
Przyjmuje się, iż w wypadku nakładania się jurysdykcji podatkowych służą one 
ich rozdzieleniu poprzez ograniczenie stosowania wewnętrznego prawa podat-
kowego, a nie wskazanie porządku prawnego, który miałby zastosowanie10. 

Zawieranie bilateralnych umów regulujących kwestie podatkowe jest znane 
od wielu dziesięcioleci. Makau zawiera umowy o unikaniu podwójnego opo-
datkowania dopiero od niedawna. Dotychczas podpisało 8 porozumień, z cze-
go ponad połowę w roku 201111. Również Hongkong nie posiada długich tra-
dycji w zakresie zawierania takich umów. Dotychczas terytorium to zawarło  
22 umowy, z których 10 oczekuje na wejście w życie. Kolejnych 14 porozumień 
jest w trakcie negocjacji12. Taka aktywność traktatowa związana jest z międzyna-
rodową kampanią piętnującą delokalizację kapitału i usług, prowadzoną szcze-
gólnie przez USA. 

Polska ma zawartych obecnie około 80 umów, w tym z Chińską Republiką 
Ludową, lecz nie posiada jej ani z Hongkongiem, ani z Makau. Rodzi to określo-
ne trudności interpretacyjne.

Polsko-chińska regulacja podwójnego opodatkowania
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chiń-

skiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapo-
biegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu spo-
rządzona została w Pekinie dnia 7.08.1988 r.13 Jej zakres podmiotowy definiuje 
art. 1, który określa, iż dotyczy ona osób mających miejsce zamieszkania lub 
siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach. Umowa ta dotyczy 
podatków od dochodów tak państwowych, jak i pobieranych przez jednostki 
terytorialne w danym Państwie. Zgodnie z art. 2 ust. 2 podatki od dochodu to 
wszelkie podatki, które pobiera się od całego dochodu albo od części dochodu, 
w tym podatki od zysku z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego 
lub nieruchomego, a także podatki od przyrostu majątku. W Polsce będą to: 
a)  podatek dochodowy,
b)  podatek od wynagrodzeń,

10 Ibidem.
11 http://en.io.gov.mo/Legis/record/9012000.aspx
12 http://www.ird.gov.hk/eng/tax/dta_inc.htm
13 Dz.U. z 1989 r., nr 13, poz. 65.
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c)  podatek wyrównawczy, 
d)  podatek od nieruchomości, 
e)  podatek rolny,
w Chinach:
a)  podatek dochodowy od osób fizycznych,
b)  podatek dochodowy dotyczący wspólnych przedsięwzięć z udziałem chiń-

skich i zagranicznych inwestorów,
c)  podatek dochodowy dotyczący zagranicznych przedsiębiorstw,
d)  lokalny podatek dochodowy.

Umowa przewiduje klauzulę (art. 2 ust. 4), na mocy której będzie ona mia-
ła zastosowanie do „wszystkich podatków tego samego lub zasadniczo podob-
nego rodzaju, które po podpisaniu niniejszej umowy będą wprowadzone przez 
każde z Umawiających się Państw obok istniejących podatków” wymienionych 
w umowie. Państwa zobowiązują się wzajemnie do informowania się o istotnych 
zmianach w ich systemach podatkowych. 

Polsko-chińska umowa przewiduje szereg udogodnień dla podatników 
z obu Państw, precyzując miejsce (kraj) poboru i wysokość wielu podatków. 

Zważywszy, co ustalono, pojawia się pytanie o możliwość stosowania przy-
wilejów zawartych w tej umowie do stosunków związanych z Hongkongiem 
i Makau. Warto w tym celu przedstawić orzecznictwo zapadłe w przedmioto-
wej kwestii. Jedyne rozstrzygnięcia sądowe w zakresie stosowania polsko-chiń-
skiej umowy o podwójnym opodatkowaniu dotyczy obrotu prawnego z Hong-
kongiem. Jednak ze względu na podobieństwa w sytuacji prawnej Hongkongu 
i Makau uzasadniona będzie interpretacja tego zagadnienia do spraw związa-
nych z Makau per analogiam. 

Z punktu widzenia tematyki niniejszego opracowania wyróżnić należy 
jedną z istotniejszych spraw14, będącej w roku 2003 po raz pierwszy przedmio-
tem badania Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W sprawie tej 
polska spółka akcyjna zajmująca się organizacją zakładów sportowych w roku 
1998 podpisała ze spółką z Hongkongu umowę, na podstawie której nabyła 
prawo do wizerunku popularnych polskich trenerów piłkarskich. Spółka za-
stosowała 10% podatek u źródła na podstawie umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania z Chinami. W związku z zawarciem tych umów Spółka jako 
płatnik pobrała go z tytułu wypłaconych należności. Organy I i II instancji 
zakwestionowały stosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

14 Wyrok NSA z dnia 16.07.2003 r., III SA 3042/01, LEX; Monitor Podatkowy, nr 8 z 2003 r., s. 3.
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z Chinami w przypadku podatników mających siedzibę w Hongkongu. We-
dług organów skarbowych terytorium to jest traktowane odrębnie pod kątem 
podatkowym, dlatego winna być zastosowana stawka przewidziana dla przy-
chodów licencyjnych w polskiej ustawie podatkowej (20%). W skardze do NSA 
podatnik wskazał, że „umowa z Chinami została zawarta w 1988 r. Hongkong 
stał się częścią terytorium Chin w 1997 r. Skoro w umowie o unikaniu podwój-
nego opodatkowania z Chinami nie zawarto przepisu, który wyłączałby tery-
torium Hongkongu z zakresu jej stosowania, to umowa powinna znaleźć za-
stosowanie w niniejszej sprawie”. Wobec uchylenia z powodu naruszenia prze-
pisów postępowania podatkowego NSA nie zajęło w tej sprawie stanowiska. 
Uchylenie spowodowane było oparciem decyzji organów skarbowych wyłącz-
nie o pismo wicedyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich Minister-
stwa Finansów z 28.12.1999 r.15, na podstawie którego odmawiano możliwości 
stosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Chinami. NSA 
zauważył, iż pismo to nie było opublikowane z upoważnienia Ministra Finan-
sów. A zgodnie z treścią umowy tylko on jest władny dokonywać rozstrzygnięć 
odnośnie przedmiotowej umowy. 

Rozstrzygnięcia kwestii, czy do terytorium Hongkongu można stosować 
polsko-chińską umowę, Minister Finansów dokonał dopiero pismem z dnia 
24.02.2004 r. w sprawie interpretacji umowy o unikaniu podwójnego opodatko-
wania z ChRL16, przygotowanym w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ordynacji podatko-
wej17. Według Ministra regulacje polsko-chińskiej umowy o unikaniu podwój-
nego opodatkowania nie mają zastosowania do osób mających miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę na terytoriach Hongkongu i Makau, jak również do docho-
dów uzyskanych przez osoby mające miejsce zamieszkania lub siedziby na tery-
torium Polski – ze źródeł położonych na terytoriach Hongkongu oraz Makau. 
Swoje stanowisko oparł na interpretacji art. 1 umowy, który stanowi, iż umo-
wę stosuje się do osób, które zamieszkują lub posiadają siedzibę w jednym lub 
obu Państwach-Stronach, oznaczającymi Polskę i Chiny. Zgodnie z art. 3 ust. 1  
lit. (b) umowy, wyraz „Chiny” użyty „w znaczeniu geograficznym oznacza te-
rytorium Chińskiej Republiki Ludowej, włączając jej obszar morski, na którym 
stosowane jest chińskie prawo podatkowe, oraz obszar znajdujący się poza mo-

15 Znak: PB7/6012/m4/47/99.
16  Interpretacja dotycząca Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzą-

dem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapo-
biegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (PB7/033-0539-
BM611152/03), Dz. Urz. MF z 2004 r., nr 5, poz. 32; „Biuletyn Skarbowy” z 2004 r., nr 2, s. 22.

17 Z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z 1997 r., nr 137, poz. 926 ze zm.
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rzem terytorialnym, w którym Chińska Republika Ludowa wykonuje zgod-
nie z prawem międzynarodowym suwerenne prawa odnoszące się do badania 
i eksploatacji dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych”. Wyni-
ka z tego, że pojęcie „Chiny” nie obejmuje Hongkongu ani Makau, gdyż teryto-
ria te mają status Specjalnych Regionów Administracyjnych Chińskiej Republi-
ki Ludowej, gdzie funkcjonują odrębne systemy podatkowo-celne, a to zgodnie 
z zasadą „jeden kraj – dwa systemy”. Nie stosuje się tam chińskiego prawa po-
datkowego, które badana umowa międzynarodowa czyni jednym z podstawo-
wych wyznaczników terytorium Chin. Zgodzić się należy ze stwierdzeniem, że 
umowa nie wyłączała Hongkongu z terytorium Chin, ale jednocześnie wprost 
ograniczała wykonywanie umowy tylko do obszaru, w stosunku do którego ma 
zastosowanie chińskie ustawodawstwo podatkowe. Wynika z tego, że przepisy 
umowy nie powinny być stosowane do osób mających miejsce zamieszkania lub 
siedzibę na obszarze Hongkongu i Makau, ani do dochodów uzyskanych przez 
osoby zamieszkujące lub posiadające siedzibę na terytorium RP ze źródeł usytu-
owanych w Hongkongu lub Makau.

Konieczność wspólnej interpretacji przepisów umowy
Wskutek braku rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej należności licencyj-

nych wypłacanych hongkońskim spółkom od wizerunków trenerów piłkarskich 
w wyroku NSA z 16.07.2003 r. sprawa ta ponownie stanęła przed WSA w War-
szawie. Kwestionowana przez Stronę kolejna decyzja Dyrektora Izby Skarbowej 
oparta tym razem została m.in. o zapisy hongkońskiej Ustawy Zasadniczej, po-
twierdzającej odrębność podatkową terytorium od Chin kontynentalnych. Po-
nadto Strona podnosiła, że państwo chińskie nie poinformowało o zmianie za-
sad opodatkowania na terytorium ChRL po przyłączeniu Hongkongu, w związ-
ku z czym stosowanie umowy winno być rozciągnięte na inkorporowane teryto-
rium. W wyroku z 6.06.2005 r.18 sąd ten stwierdził, iż: „Ma rację strona skarżą-
ca, że Umowa nie wyłączała Hongkongu z terytorium Chin, ale należy zwrócić 
uwagę na zapis stosowania Umowy tylko do terytorium, w stosunku do którego 
ma zastosowanie chińskie prawo podatkowe. Nie ulega wątpliwości, że na tere-
nie Hongkongu nie stosuje się chińskiego prawa podatkowego, co wynika z po-
stanowień Ustawy Zasadniczej. Akt ten, jak słusznie strona podnosi, nie stanowi 
źródła prawa w Polsce ale postanowienia tego aktu należało wziąć pod uwagę 
ze względu na wyłączenie stosowania chińskiego prawa podatkowego na tery-
torium Hongkongu”. Wykonując zalecenie NSA z dnia 16.07.2003 r. odnośnie 

18 III SA/Wa 1487/04, CBOSA.
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uzyskania wykładni przedmiotowej umowy od Ministra Finansów, organ podat-
kowy, przedkładając pismo MF z dnia 24.02.2004 r., uzupełnił tym samym akta 
o dowód w sprawie, który jednak, w ocenie NSA, nie stanowił podstawy prawnej 
wydanej decyzji.

W wyniku niekorzystnego dla Strony Skarżącej rozstrzygnięcia w powyż-
szym wyroku WSA, spółka wniosła skargę kasacyjną do NSA w Warszawie. 
W wyroku z 8.12.2006 r.19 NSA zauważył, że umowa zawarta pomiędzy China-
mi a RP przewiduje w art. 25 i 26 specjalną procedurę dokonywania wykładni 
i stosowania tejże umowy w drodze porozumienia stron. Ergo na podstawie 
art. 14 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej Minister Finansów nie był uprawniony 
do samodzielnej interpretacji umowy międzynarodowej, tj. bez uzgodnień ze 
stroną chińską. 

NSA podniósł również, że zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 umowy w przypad-
ku przeświadczenia danej osoby o działaniach któregoś z Państw powodujących 
lub mogących spowodować opodatkowanie wbrew przepisom umowy jest ona 
uprawniona i to niezależnie od wykorzystania wewnętrznych środków odwo-
ławczych jej przysługujących do przedłożenia w przeciągu 3 lat sprawy właści-
wej władzy Państwa wedle miejsca swojego zamieszkania, siedziby lub też oby-
watelstwa (w przypadku braku równego traktowania przez drugie Państwo). 
Właściwa władza, jeśli uzna racje tej osoby, winna podjąć czynności zmierzające 
do rozstrzygnięcia sprawy w drodze porozumienia w właściwą władzą drugie-
go Państwa, a to w celu uniknięcia opodatkowania niezgodnego z przepisami 
umowy. Niemniej do Strony Skarżącej jako płatnika nie ma zastosowania art. 25 
umowy, gdyż odnosi się on do Państwa i podatnika

W ocenie Sądu tekst umowy nie pozwalał na jednoznaczne rozumienie jej 
postanowień – ta ocena prawna była wiążąca dla organów podatkowych i WSA, 
począwszy od wyroku NSA z dnia 16.07.2003 r. Niezbędne było dokonanie ta-
kiej wykładni, „która zapewniłaby rozumienie postanowień umowy w sposób 
jednakowy przez oba umawiające się państwa i uwzględniała wspólny interes 
obu stron umowy. Za prawidłową wykładnię nie może być bowiem uznana taka, 
która jest dokonana w sposób arbitralny i jednostronny, bez uwzględnienia sta-
nowiska i praktyki oraz ustawodawstwa wewnętrznego (krajowego) obu stron”. 
Uznanie skargi kasacyjnej za zasadną podyktowane było koniecznością zapew-
nienia jednolitości stosowania (wykładni międzynarodowej) umowy polsko- 
-chińskiej, do czego organ podatkowy był zobowiązany.

19 II FSK 1427/05, CBOSA.
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Wypełnieniem zaleceń NSA zawartych w wyroku z dnia 16.07.2003 r., co 
do przeprowadzenia uzgodnień z odpowiednimi władzami Chin odnośnie te-
rytorialności obowiązywania umowy, jest dopiero interpretacja ogólna Mini-
sterstwa Finansów, opublikowana pismem z dnia 14.02.2008 r.20 Stwierdzono 
w niej jednoznacznie, iż regulacje umowy bilateralnej polsko-chińskiej w za-
kresie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu nie mogą być stosowane do 
Hongkongu. Interpretacja ta uwzględniła w swojej treści pismo z dnia 16.10. 
2007 r.21, przekazane zgodnie z procedurą wymiany informacji, określoną 
w art. 26 ust. 1 umowy polsko-chińskiej, w którym władze chińskie potwier-
dziły, że postanowienia umowy bilateralnej nie mają zastosowania do Hong-
kongu. Zgodnie bowiem z prawem chińskim „Hongkong ma własną niezależ-
ną jurysdykcję prawno-podatkową i system egzekucji prawa w sprawach po-
datkowych”. 

W ocenie autora stanowisko Ministerstwa Finansów wyrażone dnia 
14.02.2008 r. w formie interpretacji generalnej zasługuje w pełni na aprobatę, 
ponieważ Hongkong stanowi odrębne w sensie prawnopodatkowym terytorium 
od Chin kontynentalnych. Zauważyć należy, że obszar ten jest samodzielnym 
podmiotem międzynarodowego prawa podatkowego, a nadzór sprawowany 
przez władze chińskie dotyczy głównie zagadnień obronności i polityki zagra-
nicznej, a nie kwestii podatkowych. Jednocześnie zakres pojęciowy, którym po-
sługują się strony w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazuje, 
iż termin „Chiny” definiuje Chiny kontynentalne i nie odnosi się do Hongkon-
gu. Odmienność systemu prawnopodatkowego potwierdził chiński ustawodaw-
ca, nadając Hongkongowi, zgodnie z zasadą „jeden kraj – dwa systemy”, status 
Specjalnego Regionu Administracyjnego. Ponadto należy zauważyć, iż Chińska 
Republika Ludowa, podpisując z Hongkongiem umowę o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, usankcjonowała w ten sposób specyficzną sytuację tego tery-
torium, który posiada międzynarodową podmiotowość traktatową i prowadzi 
własną politykę podatkową.

Interpretacja generalna z dnia 14.02.2008 r. kończy, jak się wydaje, spór 
w zakresie stosowania polsko-chińskiej umowy o unikaniu podwójnego opo-
datkowania do Hongkongu i to przynajmniej do roku 2047, tj. do roku, do któ-

20  Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca umowy z 7.06.1998 r. między Rządem Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków 
od dochodu (DD7/0682/68/ZDA/08/1464/07), Dz. Urz. MF z 2008 r., nr 2, poz. 16.

21 Znak: 2007-10-IN-T04.
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rego państwo chińskie zobowiązało się przestrzegać swobód i wolności obowią-
zujących w tym Specjalnym Regionie Administracyjnym. Jeśli po tym terminie 
ChRL zniesie specjalny status Hongkongu, inkorporując go w sensie prawnym 
do Chin kontynentalnych, oznaczać to będzie, iż na terytorium Hongkongu sto-
sowane będzie chińskie ustawodawstwo podatkowe, a tym samym polsko-chiń-
ska umowa o unikaniu dwukrotnego opodatkowania. 

Warto nadmienić, iż podobne rozstrzygnięcia mają miejsce w orzecznictwie 
państw obcych, które regulują stosunki prawnopodatkowe z Chinami w dro-
dze umów bilateralnych bazujących na konwencji modelowej OECD22. Władze 
skarbowe tych państw w porozumieniu z rządem chińskim również nie uznają 
w sensie podatkowym Hongkongu za część Chin kontynentalnych.

Z uwagi na rosnący obrót handlowy (szczególnie z Hongkongiem) należa-
łoby jednak rozważyć podpisanie przez Polskę odrębnych umów o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania z każdym Specjalnym Regionem Administracyjnym 
ChRL z osobna. W związku z brakiem takich umów podatnicy zmuszeni są do 
opodatkowywania swoich dochodów na zasadach ogólnych. 

Opodatkowanie dochodów z krajów trzecich w Polsce
W przypadku braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania polski 

podatnik podlega regulacjom wewnątrzkrajowym. W pewnym zakresie może 
one uniknąć dwukrotnego opodatkowania na gruncie obecnie obowiązujące-
go prawa podatkowego. W przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby 
zamieszkujące lub mające siedziby w Polsce ze źródeł umiejscowionych w Spe-
cjalnych Regionach Administracyjnych ChRL zastosowanie bowiem mają środ-
ki jednostronne, ujęte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych23 
oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych24. 

Polski ustawodawca podatkowy do osób mających nieograniczony obowią-
zek podatkowy na terenie Polski stosuje metodę kredytu podatkowego (art. 27 
ust. 9 u.p.d.o.f.). Na tej podstawie dochody uzyskane poza granicami RP sumuje 
się z dochodami ze źródeł przychodów zlokalizowanych w Polsce. Od podatku 
wyliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi do-
chodowemu zapłaconemu w drugim państwie. 

22  Wyrok Federalnego Sądu Apelacyjnego (Federal Court of Appeal) w Ottawie z 14.10.2003 r. 
w sprawie Edwards v. R., za: W. Morawski, Problem stosowania do Hongkongu umowy o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Chińską Republiką Ludową, [w:] ,,Przegląd Po-
datkowy”, nr 3 z 2011 r., s. 62.

23  Z dnia 26.07.1991 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f.
24 Z dnia 15.02.1992 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, dalej: u.p.d.o.p.
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Istnieje jednak ograniczenie, iż odliczenie to nie może przekroczyć tej czę-
ści podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie 
przypada na dochód uzyskany w tym drugim państwie. 

Podobne zasady (metoda zaliczenia) stosuje się w przypadku podatnika 
uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza ob-
szarem Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się 
poza RP, które nie są zwolnione od podatku na podstawie porozumień o unika-
niu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiąga-
ne, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodat-
kowania (art. 27 ust. 9a u.p.d.o.f.). 

Analogicznie rozwiązana jest kwestia opodatkowania osób prawnych (art. 
20 ust. 1 u.p.d.o.p.).

Podsumowanie
W związku z postępującą globalizacją kapitału i usług powstaje konieczność 

zawierania przez państwa umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu. 
Jest to element międzynarodowej konkurencji podatkowej. Dotychczasowe raje 
podatkowe w wyniku międzynarodowych nacisków porzucają swoje praktyki, 
godząc się na ograniczanie tajemnicy bankowej i większą kontrolę przepływów. 
Również Hongkong i Makau, uznawane do niedawna całkiem powszechnie za 
oazy podatkowe, jako Specjalne Regiony Administracyjne ChRL ulegają tym 
procesom. W ostatnich latach ratyfikowały znaczną liczbę umów oraz gruntow-
nie zmieniły swą politykę w zakresie wymiany informacji podatkowych z kraja-
mi trzecimi. W odróżnieniu od Chin kontynentalnych nie posiadają jednak żad-
nych umów w zakresie międzynarodowego opodatkowania z naszym krajem.

Autor za słuszne uznaje stanowisko Ministerstwa Finansów, wyrażone w in-
terpretacji ogólnej z dnia 14.02.2008 r., kwestionujące możliwość korzystania 
ze swobód podatkowych ze Specjalnymi Regionami Administracyjnymi ChRL. 
Przynależność państwowa nie jest bowiem jedyną przesłanką do uznania, iż 
w Hongkongu możliwe jest stosowanie umów podatkowych zawieranych przez 
Chiny. Niezbędne jest stosowanie na tym terytorium także chińskiego prawa 
podatkowego. I Hongkong, i Makau posługują się odmiennymi regulacjami po-
datkowymi.

Jak ustalono, do obrotu prawnego z Hongkongiem i Makau nie ma zastoso-
wania polsko-chińska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie 
z zasadą „jedno państwo – dwa systemy” terytoria te cieszą się znacznymi swo-
bodami gospodarczymi i odrębnością systemów celno-podatkowych, a także sa-
mej jurysdykcji. Z tych powodów pojęcie „Chin”, którym posługują się Uma-
wiające się państwa w umowie nie obejmuje Specjalnych Regionów Administra-



DARIUSZ ZAJąC

52

cyjnych. Akceptują taki stan rzeczy władze chińskie, potwierdzając interpreta-
cję polskiego Ministerstwa Finansów oraz przede wszystkim, same podpisując 
umowy o unikaniu dwukrotnego opodatkowania ze swoimi specjalnymi teryto-
riami. Z interpretacją o odmienności prawnopodatkowej Hongkongu zgadzają 
się również polskie sądy. Brak rozstrzygnięć w tym zakresie co do Makau. Nie-
mniej ze względu na identyczną sytuację prawną uprawniony jest pogląd, iż roz-
strzygnięcia dotyczące Hongkongu można stosować do Makau per analogiam.

Zagadnienie podwójnego opodatkowania związane jest z różnicami w za-
kresie zarówno podstawy opodatkowania, stawek, jak i istnienia ulg lub zwol-
nień. Brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z określonym pań-
stwem implikuje konieczność stosowania wewnętrznych przepisów podatko-
wych danego kraju i, często, podwójne opodatkowanie tych samych dochodów. 
Polski ustawodawca podatkowy przewidział jednak metodę zaliczenia, która ge-
neralnie umożliwia odliczenie zapłaconego podatku za granicą w sytuacji braku 
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Gdy możliwości krajowej optymalizacji podatkowej są niewystarczające, 
podatnik, w celu ograniczenia kosztów działalności, rozpatrzy zapewne inne 
międzynarodowe możliwości planowania finansowego. W związku z powyż-
szym, zważywszy na fakt, iż Hongkong ciągle pozostaje na ministerialnej liście 
rajów podatkowych, należałoby rozważyć de lege ferenda zasadność takiego roz-
wiązania, gdyż zasadniczo terytorium to nie stosuje praktyk definiowanych jako 
szkodliwa konkurencja podatkowa. 

W dalszej kolejności autor postuluje rozważenie podpisania przez RP umo-
wy o unikaniu podwójnego opodatkowania przynajmniej z Hongkongiem, gdyż 
Makau jako centrum przemysłu hazardowego będzie prawdopodobnie odgry-
wać mniejszą rolę w rozwoju gospodarczym RP. Podpisanie odrębnej umowy 
ostatecznie przecięłoby spór, czy umowę polsko-chińską stosuje się do Hong-
kongu i Makau. Ponadto taka umowa z pewnością przyczyniłaby się do inten-
syfikacji obrotu gospodarczego i ułatwiłaby polskim przedsiębiorcom dostęp do 
największego rynku świata, którym są Chiny.
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Streszczenie

Stosowanie polsko-chińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
do Specjalnych Regionów Administracyjnych ChRL

Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba rozstrzygnięcia, czy do Hong-
-Kongu oraz Makau możliwe jest stosowanie polsko-chińskiej umowy o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania. Tłem do tego są rozważania na temat za-
sad unikania podwójnego opodatkowania bazujących na modelowych rozwią-
zaniach wypracowanych przez OECD. Autor analizuje zakres przedmiotowy 
i podmiotowy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy RP 
a ChRL, podkreślając szczególnie konieczność wspólnego interpretowania prze-
pisów umowy przez Strony. Posługuje się w tym względzie polskim orzecznic-
twem podatkowym. Wyraża pogląd aprobujący stanowisko kwestionujące moż-
liwość korzystania ze swobód podatkowych specjalnych regionów administra-
cyjnych Chin. Jednocześnie postuluje podpisanie z badanymi obszarami odręb-
nej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
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Summary

The use of Polish-Chinese agreement on the avoidance of double taxation
to the Special Administrative Region of the PRC

This article is an attempt to decide whether in the case of Hong Kong and 
Macao it is possible to apply the Polish-Chinese agreement on avoidance of double 
taxation. The background to this is a reflection on the principles of avoidance of 
double taxation solutions, based on the models developed by the OECD. The 
author analyzes the material and personal scope of the agreement on avoidance 
of double taxation between the Republic of Poland and the PRC, highlighting in 
particular the need for a common interpretation of the agreement’s regulations 
by the Parties. In this respect, he takes into consideration Polish tax jurisdiction. 
The author approves of the areas questioning the freedom to use special tax 
administrative regions of China. Simultaneously, the author calls for the signing, 
in the case of the studied areas, a separate agreement on the avoidance of double 
taxation.



Dominika Brzęczek-Nester

Społeczna odpowiedzialność biznesu  
a konkurencyjność przedsiębiorstw

Wprowadzenie
Obecnie w stosunku do podmiotów gospodarczych na wyzwania współcze-

snej konkurencji nakłada się coraz bardziej oczekiwanie zrównoważonego roz-
woju. Błędem byłoby ograniczanie pola badawczego (m.in. dotyczącego konku-
rencyjności przedsiębiorstw) jedynie do bezpośrednich relacji danego przedsię-
biorstwa z innymi przedsiębiorstwami będącymi jego dostawcami, odbiorcami, 
konkurentami bądź jedynie obecnymi na rynku podmiotami gospodarczymi1. 
Warunki, w których funkcjonuje świat biznesu, podlegają ustawicznym zmia-
nom. Globalizacja, postęp technologiczny, piętrzenie się problemów ekologicz-
nych (przyrodniczych), społecznych, ekonomicznych, instytucjonalnych i kul-
turowych, ściślejsze powiązanie oraz wszelakie warunki występujące w miej-
scu lokalizacji i na obszarze działania przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorstwa  
– a zwłaszcza jego konkurencyjności – nie jest obojętne miejsce i przestrzeń 
działania, gospodarka, w którą się wpisuje, społeczność i władza publiczna, 
z którą wchodzi w liczne relacje. Przedsiębiorstwa, które chcą być konkurencyj-

1  Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, K. Kuciński (red.), SGH, 
Warszawa 2009, s. 9; M. Warski, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a konkurencyjność 
przedsiębiorstwa (na podstawie badań pt. „Warunki wzrostu konkurencyjności polskich przedsię-
biorstw na rynkach Unii Europejskiej”), Katedra Zarządzania Strategicznego, Kolegium Nauk 
o Przedsiębiorstwie, Konferencja Źródła wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, SGH, 
Warszawa 16.11.2009.
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ne, muszą dostosować się do zachodzących zmian poprzez modyfikację swoich 
działań oraz zdolność do szybkiego i stałego uczenia się.

Skuteczna okazuje się koncepcja zwana społeczną odpowiedzialnością biz-
nesu (ang. corporate social responsibility, CSR). W świecie biznesu uznaje się, że 
dzięki odpowiedzialnemu stosunkowi do społeczeństwa i środowiska firma sta-
je się bardziej konkurencyjna i elastyczna oraz ma szansę przyciągnąć i utrzymać 
większe grono klientów i najlepszych pracowników. Wobec tego koncepcja CSR to 
nowa rola organizacji w społeczeństwie, nowa wizja partnerstwa. CSR to także po-
dejście do prowadzenia biznesu, którego podstawą jest systematyczne zarządzanie 
wartościami niematerialnymi mającymi wpływ na jego funkcjonowanie2.

W zglobalizowanej gospodarce społeczna odpowiedzialność biznesu jest czę-
sto wymieniana jako unikalna propozycja dla przedsiębiorstw – wspomagająca 
zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Badania naukowe są różne i cza-
sami sprzeczne. W wielu publikacjach pojawiają się tezy, że CSR ma pozytywny 
wpływ na konkurencyjność. Nie zostało to jednak udowodnione. Gdyby można 
udowodnić, że odpowiedzialność się opłaca, byłby to silny impuls do upowszech-
niania się dobrych praktyk w zakresie CSR. W innych badaniach wykazano, że 
wiele działań CSR nie jest dobrze włączonych do strategicznych decyzji spółki3.

Niniejsze opracowanie jest próbą usystematyzowania najważniejszych za-
gadnień dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu i jej roli jako sku-
tecznego narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, na-
rzędzia zwiększania konkurencyjności firmy.

Celem tego artykułu jest znalezienie i opisanie zależności pomiędzy CSR 
a konkurencyjnością przedsiębiorstw. Główna hipoteza stawiana przez Autorkę 
brzmi: społeczna odpowiedzialność biznesu wywiera pozytywny wpływ na kon-
kurencyjność przedsiębiorstw, szczególnie w długim okresie.

W części pierwszej opracowania przedstawiona zostanie koncepcja spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, w drugiej – istota konkurencyjności przed-
siębiorstw. Trzecia część tegoż artykułu stanowi natomiast prezentację głów-
nych zależności potwierdzających pozytywny wpływ CSR na konkurencyjność 
przedsiębiorstw.

2  M. Kaźmierczak, Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec interesariuszy wewnętrznych orga-
nizacji, [w:] Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Z. Wałkowski (red.), 
Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium”, nr 
1(3), „Zarządzanie i Marketing”, Gniezno 2009, s. 31.

3  A. Martinuzzi, S. Gisch-Boie, A. Wiman, Does Corporate Responsibility Pay Off? Exploring the 
links between CSR and competitiveness in Europe’s industrial sectors, Research Institute for Man-
aging Sustainability (RIMAS) on behalf of the European Commission, Directorate-General for 
Enterprise and Industry, Vienna University of Economics and Business, Wiedeń 2010, s. 1.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu
Już u schyłku XIX wieku A. Carnegie w pracy Ewangelia bogactwa umieścił 

klasyczne określenie teorii odpowiedzialności społecznej korporacji. Jego poglą-
dy były oparte na zasadzie miłosierdzia i zasadzie włodarstwa. Zgodnie z zasadą 
miłosierdzia szczęśliwsi członkowie społeczeństwa wspomagali mniej szczęśli-
wych (doktryna społecznej odpowiedzialności). Zasada włodarstwa wymagała, 
by przedsiębiorstwa i zamożne osoby traktowały siebie wyłącznie jako włodarzy 
powierzonego im majątku, działających na rzecz całego społeczeństwa (doktry-
na biblijna). Według tej teorii rolą przedsiębiorstwa jest pomnażanie majątku 
społeczeństwa poprzez zwiększanie własnego w wyniku rozsądnego inwestowa-
nia zasobów pozostających w jego władaniu. Istnieje zatem konieczność uświa-
domienia przedsiębiorstwu, iż w jego własnym interesie jest działanie w sposób, 
który społeczność uznaje za odpowiedzialny4.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu powstała w Stanach 
Zjednoczonych w latach 60. XX wieku. Początkowo w Europie nie budziła 
większego zainteresowania. Jednakże wraz z rosnącą przewagą konkurencyj-
ną USA, coraz częściej pojawiającymi się trudnościami związanymi z utrzy-
maniem gwarancji socjalnych państwa dobrobytu oraz wobec procesu postę-
pującej globalizacji w każdej sferze życia gospodarczego (zwłaszcza w stosun-
kach przemysłowych) koncepcja zyskiwała coraz szersze grono zwolenników 
w państwach Unii Europejskiej5. Droga Europy do społecznej odpowiedzial-
ności biznesu rozpoczęła się w Niemczech, w których O. Bismarck wprowa-
dził ubezpieczenia społeczne. W latach 90. ubiegłego stulecia ukształtował się 
w USA model społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa jako „dobre-
go obywatela”. Oprócz przyjętej wcześniej odpowiedzialności ekonomicznej 
i prawnej, uwzględniał kryterium etyczne biznesu i wprowadzał działalność 
społeczną na rzecz otoczenia6.

Komisja Europejska, definiując społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. 
corporate social responsibility, CSR), określa ją jako koncepcję zakładającą do-
browolne uwzględnianie w działalności gospodarczej przedsiębiorstw celów 
społecznych (czyli zmierzających do zaspokojenia potrzeb bytowych i rozwo-
jowych szerokich warstw społecznych) i kwestii ochrony środowiska natural-
nego (zagadnień ekologicznych), przy czym aktywność ta wykracza poza zo-

4  J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 
2009, s. 39.

5  M. Kucharski, Rola i znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, Departament Dia-
logu Społecznego i Stosunków Pracy, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

6  J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw..., op. cit., s. 40.
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bowiązania wynikające z powszechnie przyjętych norm prawnych, jest działal-
nością dobrowolną7.

ISO 26000 definiuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako odpowie-
dzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na 
społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które8:
  przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu 

społeczeństwa,
   uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zaintere-

sowane decyzjami lub działaniami organizacji),
  jest zgodne z mającym zastosowanie prawem i spójne z międzynarodowy-

mi normami postępowania,
   jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w działaniach 

podejmowanych w obrębie jej strefy wpływów.

Zgodnie z ISO 26000, postrzeganie organizacji jako społecznie odpowie-
dzialnej oraz jej rzeczywiste działania w zakresie społecznej odpowiedzialności 
mogą mieć wpływ na9:
  przewagę konkurencyjną,
   wizerunek organizacji,
  zdolność pozyskiwania i utrzymywania pracowników, udziałowców 

i klientów,
   morale, zaangażowanie i wydajności pracowników,
   opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów społeczności  

finansowej,
   relacje organizacji z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, media-

mi, dostawcami, partnerami, klientami oraz społecznością, w obrębie któ-
rej organizacja funkcjonuje.

CSR to koncepcja oznaczająca dobrowolne uwzględnianie przez przedsię-
biorstwa interesu społecznego i kwestii ochrony środowiska naturalnego w swo-
jej działalności biznesowej oraz relacjach z podmiotami funkcjonującymi w ich 
otoczeniu. Bycie odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorstwem nie oznacza 
tylko spełniania wszystkich wymogów formalnych, ale zwiększone inwestycje 

7  Green Paper: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Commission 
of the European Communities, COM (2001) 366 Final, Bruksela, 18.07.2001, s. 6.

8   ISO 26000, Guidance on social responsibility, Norma Międzynarodowa dotycząca odpowiedzial-
ności społecznej, http://www.pkn.pl/iso-26000

9 Ibidem.
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w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, czyli dobro-
wolne zaangażowanie. Poradnik ISO 26000 może być stosowany na zasadach 
dobrowolności i nie może służyć do tworzenia barier handlu i prawnego nacisku 
na przedsiębiorstwa. Przeznaczony jest dla wszystkich organizacji bez względu 
na wielkość i położenie geograficzne. Może być wykorzystywany w całości lub 
w części, zależnie od potrzeb przedsiębiorstwa10.

Przyjmuje się, że przedsiębiorstwo nie jest jednostką niezależną od otocze-
nia, a umiejętność zaspokojenia potrzeb funkcjonujących w nim podmiotów jest 
warunkiem powodzenia działalności biznesowej. Tak pojęta społeczna odpowie-
dzialność biznesu stanowi integralną część realizowanej w długim okresie strategii 
rozwoju, jest punktem odniesienia do podejmowania bieżących decyzji bizneso-
wych i znajduje odzwierciedlenie we wszystkich aspektach działalności gospodar-
czej przedsiębiorstwa11. Do zakresu CSR należą więc zarówno działania zewnętrz-
ne w ramach funkcjonowania danej organizacji (np. udział w projektach realizo-
wanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi), jak i działania wewnętrzne 
(np. opracowanie na piśmie kodeksu etycznego obowiązującego w firmie)12.

Praktyczne podejście do CSR może mieć różnorodny charakter i nie musi 
być złożone lub wiązać się dużymi nakładami finansowymi. W praktyce najczę-
ściej CSR obejmuje aktywności13:
   adresowane do pracowników firmy, np. poprawa warunków pracy (w tym 

BHP), zapewnienie większej satysfakcji i możliwości rozwoju zawodowe-
go, równowaga na polu „praca a życie prywatne”, równe traktowanie, szko-
lenia i rozwój zawodowy pracowników (z uwzględnieniem planowania 
kariery), komunikowanie/informowanie pracowników oraz włączenie ich 
w proces podejmowania decyzji w firmie, odpowiedzialne i sprawiedliwe 
wynagradzanie lub pomoc finansowa dla pracowników (np. systemy ubez-
pieczeń emerytalnych, nieoprocentowane pożyczki),

  skierowane na rynek – obejmują z jednej strony klientów, z drugiej zaś part-
nerów biznesowych oraz dostawców, np. poprawa jakości i bezpieczeństwa 
produktów, etyczna działalność reklamowa, świadczenie usług wolontaria-
tu dla klientów, sprawiedliwa polityka cenowa, terminowe regulowanie zo-

10  J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw..., op. cit., s. 184.
11  M. Bieńkiewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie budowy przewagi kon-

kurencyjnej przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym 
przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wydawnictwo Społecznej Wyż-
szej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, „Working Papers” 2/2008, s. 5–6.

12  M. Kucharski, op. cit.
13 Koncepcja CSR w MŚP, http://www.csr-in-smes.eu
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bowiązań, dotrzymywanie warunków umów handlowych, współpraca z lo-
kalnymi partnerami, promowanie standardów poprzez łańcuchy dostaw, 
wsparcie tworzenia lokalnych/regionalnych porozumień biznesowych,

   skierowane do społeczeństwa, np. poprawa lokalnej infrastruktury, wspar-
cie finansowe lub materialne lokalnych instytucji użyteczności publicznej, 
działania na rzecz integracji społecznej i/lub integracji z rynkiem pracy 
na poziomie społeczności, wsparcie społeczeństwa w szerszym kontekście 
(np. populacji krajów rozwijających się),

   na rzecz środowiska naturalnego, np. stosowanie przyjaznych dla środo-
wiska produktów i procesów produkcyjnych, efektywne wykorzystywanie 
zasobów, stosowanie „ekologicznej oceny” dostawców w kontekście ich 
standardów środowiskowych, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów 
i zanieczyszczeń, informowanie partnerów biznesowych, klientów i społe-
czeństwa o zagadnieniach związanych z ochroną środowiska.

Można również wyróżnić wszechstronne podejście do działań społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Wiele przedsiębiorstw nie koncentruje się jedynie 
na jednym obszarze aktywności CSR, lecz łączy różne lub wszystkie aspek-
ty tych działań. Społeczna odpowiedzialność biznesu ma charakter strategicz-
ny oraz dynamiczny i opiera się na ciągłym doskonaleniu oraz współpracy ze 
wszystkimi interesariuszami. Podstawą koncepcji społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu jest przekonanie, iż powinna ona przyczyniać się do wzrostu war-
tości przedsiębiorstwa poprzez tworzenie wspólnej wartości. CSR, oprócz do-
datkowych kosztów (generowanych szczególnie na początku prowadzenia ta-
kich działań), może być źródłem szans, innowacji i przewagi konkurencyjnej. 
Przy strategicznym traktowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu może 
ona stać się źródłem istotnego postępu społecznego, ponieważ przedsiębiorstwo 
inwestuje pewną część swoich zasobów, swoją wiedzę i umiejętności w działa-
nia przynoszące społeczeństwu korzyść. CSR raz wprowadzona do przedsiębior-
stwa zaczyna w coraz silniejszym stopniu zmieniać jego długofalową strategię, 
uwzględniając współpracę z różnymi interesariuszami jako podstawę tworzenia 
wartości przedsiębiorstwa, nie tylko wartości dla społeczeństwa. Społeczna od-
powiedzialność biznesu staje się coraz większym wyzwaniem w procesie zarzą-
dzania strategicznego, oddalając się od pierwotnego rozumienia tej koncepcji 
jako dobrowolnego uwzględniania aspektów społecznych oraz ekologicznych 
w działaniach komercyjnych oraz w kontaktach z interesariuszami14.

14  M.A. Leśniewski, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Wydawnictwo TNOiK 
„Dom Organizatora”, Toruń 2011, s. 163–164.
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Konkurencyjność przedsiębiorstw
W literaturze przedmiotu można zauważyć wyraźne rozgraniczenie między 

konkurencją, która jest procesem charakterystycznym dla gospodarki rynkowej, 
a konkurencyjnością stanowiącą pewną właściwość przypisywaną poszczegól-
nym podmiotom. Konkurencyjność odgrywa bardzo ważną rolę w procesie two-
rzenia strategii przedsiębiorstw. Jest przedmiotem analizy zarówno wewnętrz-
nej, jak i zewnętrznej, która ma na celu określenie, czy dane przedsiębiorstwo 
ma szansę na skuteczne wejście na dany rynek. Pojęcie konkurencyjności może 
się odnosić zarówno do konkretnych podmiotów gospodarczych, jak i całych 
sektorów, gałęzi oraz całej gospodarki określonego kraju.

M.J. Stankiewicz uważa, iż konkurencyjność przedsiębiorstw należy rozpa-
trywać jako system tworzony przez cztery elementy strukturalne15:
   spotencjał konkurencyjności – czyli ogół materialnych i niematerialnych 

zasobów przedsiębiorstwa, kluczowych kompetencji i zdolności, koniecz-
nych do tego, by przedsiębiorstwo mogło funkcjonować na rynkowej are-
nie konkurencji;

  przewagę konkurencyjną (mającą zawsze względny charakter) – czyli efekt 
skutecznego wykorzystywania konfiguracji składników potencjału konku-
rencyjności umożliwiających przedsiębiorstwu generowanie atrakcyjnej 
oferty rynkowej i skutecznych instrumentów konkurowania;

  instrumenty konkurowania – czyli środki świadomie i celowo kreowane 
przez przedsiębiorstwo celem pozyskania kontrahentów dla obecnej bądź 
przyszłej oferty;

  pozycję konkurencyjną – czyli osiągnięty przez przedsiębiorstwo wy-
nik konkurowania w danym sektorze, rozpatrywany na tle wyników 
osiąganych przez konkurentów, innymi słowy – miejsce na skali korzy-
ści ekonomicznych i pozaekonomicznych, których przedsiębiorstwo 
dostarcza wszystkim swoim interesariuszom, w porównaniu z miejsca-
mi zajmowanymi przez konkurentów; jest to zdolność przedsiębior-
stwa do konkurowania.

Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest zatem traktowana jako agregat 
– system złożony z czterech elementów (podsystemów), które są ze sobą 
ściśle powiązane, podlegają oddziaływaniu otoczenia ogólnego i wchodzą 
w interaktywne relacje z bezpośrednim otoczeniem konkurencyjnym. Po-
tencjał konkurencyjności wpływa na przewagi konkurencyjne, które z kolei 

15  M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębior-
stwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 89.
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determinują wybór instrumentów konkurowania, umożliwiających zdoby-
cie i utrzymanie zakładanej pozycji konkurencyjnej. Zarządzanie konku-
rencyjnością polega więc na ciągłym, celowym, przemyślanym i zaplanowa-
nym oddziaływaniu (tj. planowaniu, budowaniu, wykorzystywaniu i osiąga-
niu) w zakresie tych czterech podsystemów – potencjału konkurencyjności, 
przewagi konkurencyjnej, instrumentów konkurowania i pozycji konkuren-
cyjnej – uwzględniających istnienie sprzężeń zwrotnych między nimi oraz 
stanowiących łącznie o konkurencyjności przedsiębiorstwa16.

B. Dobiegała-Korona i S. Kasiewicz są zdania, iż konkurencyjność przedsię-
biorstwa na rynku jest efektem synergicznego oddziaływania wielu czynników 
wewnętrznych (tkwiących w przedsiębiorstwie, np. posiadane przez firmę wy-
różniające zasoby, kluczowe kompetencje, umiejętności i zdolności) oraz me-
chanizmów i uwarunkowań zewnętrznych (istniejących w otoczeniu). Konku-
rencyjność przedsiębiorstwa definiują jako zdolność do rozwoju, osiągania ko-
rzyści i zysków oraz budowania przewagi konkurencyjnej17.

Konkurencyjność ma charakter względny, gdyż, dokonując oceny poziomu 
konkurencyjności przedsiębiorstwa, należy wybrać właściwe obiekty odniesie-
nia oraz przyjąć odpowiednie kryteria i mierniki18. Konkurencyjność danej fir-
my jest analizowana na tle innych, porównywalnych podmiotów funkcjonują-
cych w tym samym sektorze. W takim ujęciu jest postrzegana jako wynik podej-
mowanych przez przedsiębiorstwo skutecznych działań związanych z konkuro-
waniem o klienta, zwłaszcza klienta lojalnego19.

W tym miejscu należy jeszcze dokonać rozróżnienia pomiędzy konku-
rencyjnością przedsiębiorstwa a konkurencyjnością oferowanych produktów  
lub/i świadczonych przez nie usług. Pojęcie konkurencyjności przedsiębior-
stwa jest szersze od pojęcia konkurencyjności dóbr konsumpcyjnych (produk-
tów i usług), gdyż oferta rynkowa jest tylko jednym z wielu czynników składa-
jących się na zewnętrzne postrzeganie przedsiębiorstwa przez klientów. Konku-
rencyjność dóbr (produktów i usług) oferowanych przez przedsiębiorstwo jest 
zewnętrznym przejawem jego konkurencyjności, ponieważ konkurencyjność 

16  Ibidem, s. 89–91.
17  B. Dobiegała-Korona, S. Kasiewicz, Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:]  

K. Kuciński (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, „Materiały i Pra-
ce IFGN”, tom LXXIX, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000, s. 89.

18  Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej,  
M. Gorynia (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 48–49.

19  W. Walczak, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor” 
2010, nr 5(37), SGH, Warszawa, , http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784
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przedsiębiorstwa względem pozostałych firm przejawia się także innymi ele-
mentami, które stanowią nieodłączny składnik oferty sprzedaży20.

czynniki 
wewnętrzne

czynniki 
zewnętrzne

czynniki
rynkowe

czynniki 
pozarynkowe

KONKURENCYJNOŚĆ 
PRZEDSIĘBIORSTWA

Kryterium: rodzaj 
podejmowanych decyzji

Kryterium: 
charakter 
rynkowy

Rys. 1. Klasyfikacje czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa

Źródło: H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarun-
kowań współczesnej gospodarki, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2010, 
s. 217.

Czynniki kształtujące konkurencyjność przedsiębiorstwa można podzielić 
zgodnie z dwoma kryteriami21:
1) charakteru rynkowości:

a) czynniki konkurencyjności o charakterze rynkowym, tj.:
  wielkość oferty rynkowej (ilość towarów i/lub usług oferowanych na 

rynku),
 cena towaru i/lub usługi,
 jakość towaru i/lub usługi,
 warunki sprzedaży towaru i/lub usługi,

b) czynniki konkurencyjności o charakterze pozarynkowym, tj.:
 postęp techniczny;

2) charakteru podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji:
a) czynniki konkurencyjności o charakterze zewnętrznym, tj.:
 normy techniczne,
 normy ekologiczne,
 normy prawne,

20  H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, War-
szawa 2002, s. 126.

21 Ibidem, s. 130–131.



DOMINIKA BRZęCZEK-NESTER

64

b) czynniki konkurencyjności o charakterze wewnętrznym, tj.:
 charakter własności przedsiębiorstwa,
 system organizacji i zarządzania,
  marketing, a w szczególności public relations, czyli kształtowanie wza-

jemnych relacji przedsiębiorstwo – rynek,
  kwalifikacje pracowników, w tym w szczególności kadry produkcyjnej 

i menedżerskiej przedsiębiorstwa,
  decyzje produkcyjne, w tym decyzje o wielkości produkcji i związanym 

z tym poziomem kosztów produkcji.

Wpływ działań CSR na konkurencyjność przedsiębiorstw
Koncepcja społecznej odpowiedzialności jest traktowana jako narzędzie 

zdobywania przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku, na którym klien-
ci, pracownicy oraz inwestorzy przywiązują coraz większą wagę do wartości  
pozaekonomicznych. Przedsiębiorstwa, chcąc budować zaufanie otoczenia 
wobec podejmowanych działań biznesowych, rozwijają strategię społecznej 
odpowiedzialności22.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, aby mogła stać się skutecznym na-
rzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, musi być pro-
wadzona w formie długofalowych, dokładnie przemyślanych i zaplanowanych 
działań, w formie strategii. Strategia CSR to kompleksowe, sformułowane i za-
programowane działania obejmujące relacje zarówno z kluczowymi interesariu-
szami przedsiębiorstwa (klientami, właścicielami, pracownikami, dostawcami, 
inwestorami, konkurentami oraz innymi partnerami biznesowymi), jak i z or-
ganizacjami społecznymi, mediami, władzami, społecznością lokalną i globalną, 
instytucjami badawczymi. Ponadto należy pamiętać o tym, iż budowanie strate-
gii społecznej odpowiedzialności biznesu następuje stopniowo, etapami23.

Doświadczenia firm, które z powodzeniem wykorzystują CSR w procesie bu-
dowy przewagi konkurencyjnej wskazują, że uwzględnienie interesów społecz-
nych w polityce przedsiębiorstwa rzadko przynosi pożądane efekty, jeśli działania 
służące ich zaspokojeniu są prowadzone w ramach pojedynczych, krótkookreso-
wych projektów, w oderwaniu od głównego nurtu rozwoju firmy. Dopiero ścisłe 
powiązanie ich z ogólną strategią przedsiębiorstwa w długim okresie, jasne zde-
finiowanie oczekiwań i celów, staranna identyfikacja kluczowych grup interesu, 

22 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw..., op. cit., s. 116.
23 Ibidem.
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a także właściwy dobór narzędzi pozwalają na pełne wykorzystanie szans, które 
niesie ze sobą podjęcie określonych zobowiązań o charakterze społecznym24. 

Zatem, społeczna odpowiedzialność biznesu i jej pozytywny wpływ na kon-
kurencyjność przedsiębiorstwa to element strategii przedsiębiorstwa, składnik za-
rządzania przedsiębiorstwem w długim okresie, nie natomiast spontaniczne, oka-
zjonalne, szczątkowe, pojedyncze, podejmowane ad hoc działania.

Często jednak konkretne efekty bywają trudne do zmierzenia i może 
upłynąć trochę czasu, zanim staną się widoczne25. Większość branżowych  
ekspertów uważa, że CSR zwiększa koszty produkcji w krótkim okresie (po-
przez inwestycje w nowe technologie, R&D i zasoby ludzkie), ale jednocze-
śnie oczekuje raczej pozytywnego wpływu na czynniki sukcesu w perspekty-
wie średnio- i długoterminowej26.

Chociaż społeczna odpowiedzialność biznesu rozpatrywana jest na ogół 
w kontekście dużych przedsiębiorstw, jest to również strategiczne narzędzie 
podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W praktyce 
działania będące przejawem społecznej odpowiedzialności biznesu są obecne 
w aktywności zarówno małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, przy 
czym w tym drugim przypadku bywają zakrojone na większą skalę, a informa-
cje o takim zaangażowaniu są na ogół lepiej komunikowane na zewnątrz27.

Współczesne ujęcie społecznej odpowiedzialności biznesu coraz częściej 
rozważa ją jako element budowania przewagi konkurencyjnej. Realizacja stra-
tegii CSR staje się atutem odróżniającym przedsiębiorstwo od konkurentów, 
jest zatem źródłem przewagi konkurencyjnej. Zmiana oczekiwań społecznych 
w otoczeniu stwarza szanse na nowe typy strategii konkurowania. Strategia wy-
różniania się poprzez działalność społecznie odpowiedzialną staje się sposobem 
przewagi zewnętrznej przedsiębiorstwa. Jej uzyskanie wymaga od przedsiębior-
stwa orientacji zewnętrznej na potrzeby interesariuszy, które wyznaczają kie-
runki wzrostu i/lub rozwoju28.

M. Porter i M.R. Kramer wyodrębniają cztery grupy czynników konkuren-
cyjności przedsiębiorstw29:

24 M. Bieńkiewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu..., op. cit., s. 11.
25 Dlaczego stosować CSR w MŚP? http://www.csr-in-smes.eu
26 Zob. A. Martinuzzi, S. Gisch-Boie, A. Wiman, Does Corporate Responsibility Pay Off?..., op. cit.
27 M. Bieńkiewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu..., op. cit., s. 13.
28  E. Grzegorzewska-Ramocka, Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w marke-

tingu strategicznym, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2005, s. 108.
29  M. Porter, M.R. Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, „Harvard Busi-

ness Review”, 2002, s. 62.
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  czynniki produkcji (zasoby ludzkie, naturalne, dostępność do kapitału, in-
frastruktura),

  siła nabywcza regionu, kraju, oparta na wielkości rynku, standardach pro-
duktów i wymaganiach konsumentów,

  praktyki konkurencyjne, które tworzą regulacje prawne wspierające inwe-
stycje, a zapobiegające nieuczciwej konkurencji,

  dostępność podwykonawców i kooperantów lokalnych.

Strategie społecznej odpowiedzialności biznesu mogą stać się sposobem 
kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Sukces strategii przedsię-
biorstwa wyznaczają cztery główne elementy30:
  reputacja – czyli budowanie takich atrybutów jak: solidność, jakość, uczci-

wość, zaufanie, odpowiedzialność wobec interesariuszy i wiarygodność,
  relacje, które utrzymuje przedsiębiorstwo – są ściśle powiązane z reputacją 

i oznaczają stosunki przedsiębiorstwa z kluczowymi oraz drugorzędnymi 
interesariuszami,

  wyczulenie na potrzeby otoczenia – czyli zdolność przedsiębiorstwa do ro-
zumienia i odpowiadania w sposób innowacyjny na trendy rynku, przyszłe 
wyzwania czy potrzeby interesariuszy; takie uwrażliwienie odgrywa klu-
czową rolę w budowaniu reputacji i konkurencyjności, bowiem uwzględ-
nienie oczekiwań interesariuszy w zarządzaniu przedsiębiorstwem wpły-
wa na ich zaangażowanie w budowę przewagi konkurencyjnej,

  efektywność wykorzystania zasobów i podnoszenie ich wartości – rów-
nież są ściśle powiązane z reputacją przedsiębiorstwa oraz jego konkuren-
cyjnością, gdyż dostęp przedsiębiorstwa do zasobów ludzkich, przyrod-
niczych, rzeczowych, finansowych czy informacyjnych i adaptowanie ich 
w procesie zarządzania daje możliwość podnoszenia wartości tych zaso-
bów w skuteczny i odpowiedzialny sposób; wpływa to na oddziaływanie 
na środowisko, produktywność, zdolność do szybkiego odpowiadania na 
potrzeby rynku i relacje z innymi firmami, instytucjami i osobami, z któ-
rymi współpracuje.

W marcu 2006 roku Komisja Europejska opublikowała Komunikat zaty-
tułowany Realizacja Partnerstwa na Rzecz Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnie-
nia: Uczynienie Europy liderem w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Bizne-
su, a jednym z jego istotnych elementów było powołanie Europejskiego Sojuszu 

30  J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw..., op. cit., s. 119.
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na Rzecz CSR, pełniącego funkcję politycznego parasola dla nowych lub istnie-
jących inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu31. W dokumencie tym 
wyraźnie podkreślono związek odpowiedzialności biznesu z jego konkurencyj-
nością, wedle którego biznes powinien angażować się w działania społecznie od-
powiedzialne, gdyż prowadzi to do wzrostu konkurencyjności i czyni przedsię-
biorstwo atrakcyjnym na rynku gospodarczym32.

Pod koniec 2008 roku Komisja Europejska opublikowała European Com-
petitiveness Report 200833. W dokumencie tym, powołując się na wyniki analiz 
wpływu CSR na sześć różnych elementów determinujących konkurencyjność 
przedsiębiorstwa, – tj. strukturę kosztów, zasoby ludzkie, zadowolenie klien-
tów, innowacyjność, zarządzanie ryzykiem i reputacją oraz wynik finanso-
wy – Komisja Europejska jednoznacznie stwierdziła, że społeczna odpowie-
dzialność biznesu może pozytywnie oddziaływać na konkurencyjność przed-
siębiorstw. Podkreślono jednocześnie, iż ten pozytywny wpływ widoczny jest 
zwłaszcza w takich obszarach jak: zasoby ludzkie, zarządzanie ryzykiem i re-
putacją oraz innowacyjność.

Wyniki badań I. Mandl oraz A. Dorr na temat CSR and Competitiveness. Eu-
ropean SMEs’ Good Practice. Consolidated European Report34 również potwier-
dzają, iż aktywność przedsiębiorstw w obszarze CSR przyczynia się do wzmoc-
nienia ich konkurencyjności, zwłaszcza w długim okresie35.

Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej w wyniku angażowania się fir-
my w działania społecznie odpowiedzialne odbywać się może poprzez oddzia-
ływanie zewnętrzne – na społeczność lokalną, klientów, kontrahentów czy śro-
dowisko naturalne oraz oddziaływanie wewnętrzne – na pracowników i samo 
przedsiębiorstwo.

31  M. Bieńkiewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu..., op. cit., s. 8.
32  J. Nowak, Wpływ CSR na konkurencyjność małych i średnich firm. Mali, ale odpowiedzialni – 

przykłady dobrych praktyk w sektorze MŚP regionu śląskiego, http://odpowiedzialnybiznes.pl 
oraz I. Kuraszko, M. Panek-Owsiańska, B. Rok, K. Zadrożna, CSR w firmie – zysk dzięki odpo-
wiedzialności, Przewodnik Forbesa, 2007.

33  Szerzej zob. European Competitiveness Report 2008, European Commission, Communica-
tion from the Commission COM(2008) 774 Final, Commission staff working document 
SEC(2008)2853, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 
2009, s. 106–121.

34  Zob. I. Mandl, A. Dorr, CSR and Competitiveness. European SMEs’ Good Practice. Consolidated 
European Report, KMU Forschung Austria, Austrian Institute for SME Research, Project funded 
by European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General, Wiedeń 2007.

35  Zob. w dalszej części artykułu.
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Korzyści wynikające z wprowadzenia strategii społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu można rozpatrywać w dwóch zakresach: przedsiębiorstwa i społe-
czeństwa. 

Na poziomie przedsiębiorstwa korzyści można podzielić na wewnętrzne 
i zewnętrzne36.
Do korzyści wewnętrznych przedsiębiorstwa można zaliczyć:
  zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników – CSR zwiększa 

motywację i lojalność pracowników, co przekłada się na ich zwiększo-
ną kreatywność, innowacyjność i aktywność na rzecz przedsiębiorstwa, 
a także uznanie dla przełożonych; ten aspekt przekłada się także na wzrost 
atrakcyjności firmy na rynku pracy, co skutkuje przyciąganiem nowych, 
dobrych pracowników,

 tworzenie kultury organizacyjnej,
 niższe koszty nadzoru,
 wzrost innowacyjności,
 korzyści marketingowe dzięki darowiznom.

Wśród korzyści zewnętrznych przedsiębiorstwa wymienia się:
  pozytywny wizerunek wśród interesariuszy, zwiększenie lojalności intere-

sariuszy i zadowolenia z korzystania z usług i/lub produktów danej firmy 
– obecnie każdy konsument jest świadomy swoich wyborów i często, wy-
bierając produkt bądź usługę, kieruje się zaufaniem do firmy, jej wizerun-
kiem, postrzeganiem przez otoczenie; współczesny kontrahent, oprócz 
ceny i jakości, zwraca także uwagę na reputację firmy i to, co się z nią ko-
jarzy; jednocześnie lepsze relacje z zewnętrznymi grupami interesu dają 
firmie łatwiejszy dostęp do informacji przydatnych w prowadzonej dzia-
łalności,

  bezkonfliktowe prowadzenie działalności w społeczności lokalnej – CSR 
wzmacnia pozycję firmy na rynku pracy (dzięki dobrej opinii firma po-
strzegana jest jako dobry pracodawca, co może pozwolić na ograniczenie 
problemu migracji pracowników, a jest to niezmiernie istotne zwłaszcza 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, które często nie są postrzegane jako 
atrakcyjni pracodawcy), ułatwia współpracę z partnerami biznesowymi 
i administracją państwową, a to przekłada się na poprawę relacji ze spo-
łeczeństwem i władzami lokalnymi; stosując zasady CSR firma utrwala się 

36  J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw..., op. cit., s. 120; J. Nowak, Wpływ 
CSR na konkurencyjność..., op. cit.; I. Kuraszko, M. Panek-Owsiańska, B. Rok, K. Zadrożna, CSR 
w firmie..., op. cit.
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pozytywnie w świadomości mieszkańców, zdobywa uznanie władz lokal-
nych, to z kolei może ułatwić dostęp do środków publicznych,

  wzrost liczby lojalnych klientów,
  wzrost konkurencyjności – co z kolei wpływa na zwiększenie sprzedaży, 

oszczędność kosztów i większe zyski,
  wzrost zainteresowania inwestorów – przedsiębiorstwa realizujące spo-

łecznie odpowiedzialne idee mogą liczyć na uznanie inwestorów, co prze-
kłada się m.in. na łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania; każdy pożycz-
kodawca będzie bardziej skory do przyznania jej firmie, która wykazuje 
zarówno pozytywny wynik finansowy, jak i pozytywny wizerunek spo-
łeczny,

  prestiż w otoczeniu z racji sponsoringu i działalności charytatywnej – re-
alizując społecznie odpowiedzialne działania, firma zyskuje popularność, 
zdobywa nagrody, zapewnia jej to większy rozgłos wśród klientów, part-
nerów biznesowych czy społeczeństwa, a tym samym zwiększa wiarygod-
ność w oczach tych grup; firma staje się więc sławna w lokalnym wymiarze 
(także poprzez marketing szeptany); większy rozgłos jest dla firmy ważny 
również z punktu widzenia wejścia na nowe rynki czy dotarcia do nowych 
grup klientów lub szerszego wykorzystania możliwości działania na do-
tychczasowym rynku (np. poprzez większą lojalność klientów).

Do korzyści dla społeczeństwa zalicza się:
 aktywny udział przedsiębiorstw w rozwiązywaniu problemów społecznych,
 ochronę środowiska,
 aktywizację społeczności lokalnej,
 programy edukacyjne, szkoleniowe dla mieszkańców,
 możliwość wykorzystania czasu pracowników (wolontariat),
 finansowanie działalności sportowej, kulturalnej, charytatywnej.

Inny podział wpływu działań CSR na konkurencyjność przedsiębiorstw 
proponuje M. Bieńkiewicz37. Stwierdza on, iż podejmowane przez przedsiębior-
stwa inicjatywy z zakresu CSR mogą oddziaływać zarówno na samą firmę (efek-
ty wewnętrzne), jak też daną grupę docelową, np. społeczeństwo, klientów, śro-
dowisko naturalne (efekty zewnętrzne). Choć nie wszystkie z nich muszą wy-
wierać skutki zarówno wewnątrz, jak i na zewnętrz firmy, praktyka pokazuje, że 

37 M. Bieńkiewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu..., op. cit.
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w większości przypadków efekty wewnętrzne skutkowały efektami zewnętrzny-
mi i odwrotnie. 

Ponadto, M. Bieńkiewicz wyróżnia efekty bezpośrednie (wynikające wprost 
z prowadzonych działań) oraz efekty pośrednie (będące ich pochodną). Za-
tem, istnieje związek przyczynowy, w którym społeczna odpowiedzialność fir-
my skutkuje efektami bezpośrednimi, prowadzącymi do efektów pośrednich, 
zarówno dla niej samej, jak i dla podmiotów funkcjonujących w jej otoczeniu. 
Efekty te mają z kolei wpływ na konkurencyjność samej firmy, a w niektórych 
przypadkach – nawet regionalnej gospodarki38.

Rys. 2. Wpływ działań CSR na konkurencyjność przedsiębiorstw

Źródło: Opracowane przez M. Bieńkiewicz na podstawie: I. Mandl, A. Dorr, CSR and 
Competitiveness. European SMEs’ Good Practice. Consolidated European Report, KMU 
Forschung Austria, Austrian Institute for SME Research, Wiedeń 2007.

Za wyjątkiem tych działań CSR, które adresowane są wyłącznie do społe-
czeństwa, podejmowane inicjatywy skutkować będą zmianami w produktach, 
usługach bądź procesach produkcyjnych, co powoduje większe zadowolenie 
i lojalność klientów. Według wyników badania I. Mandl oraz A. Dorr CSR and 

38 Ibidem, s. 19.
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Competitiveness. European SMEs’ Good Practice. Consolidated European Report39 
na temat wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu na konkurencyjność 
przedsiębiorstw (na podstawie przeprowadzonych 35 analiz dobrych praktyk) 
największe znaczenie z punktu widzenia wzrostu konkurencyjności mają na-
stępujące efekty pośrednie: lepszy wizerunek firmy (rozgłos), większa lojalność 
klientów oraz lepsze relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem40.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa musi być powiązana z jego 
codzienną działalnością, profilem działania, gdyż wzmocni to reputację i wize-
runek firmy. Wzrost reputacji i dobry wizerunek przekładają się na zwiększenie 
zadowolenia klientów, a to prowadzi do wzrostu sprzedaży, więc przyczynia się 
do większych zysków przedsiębiorstwa. Zysk jest celem każdego działania i efek-
tem wzrostu konkurencyjności. Konkurencyjna firma umacnia swoją pozycję 
na rynku, a stosowanie koncepcji CSR korzystnie wpływa na kreowanie zysków, 
motywację pracowników i jest asumptem do dalszych pozytywnych działań41.

Trudno jest zmierzyć wpływ działań z zakresu społecznej odpowiedzial-
ności biznesu na sytuację ekonomiczną firmy. Obecnie brakuje narzędzi, które 
pozwoliłyby ocenić efekty wpływu działań w ramach CSR na wzrost konku-
rencyjności przedsiębiorstw, a tym samym również rozwój gospodarki i spo-
łeczeństwa. Z tego powodu rozważania dotyczące relacji pomiędzy społeczną 
odpowiedzialnością biznesu a konkurencyjnością przedsiębiorstwa najczęściej 
opierają się na informacjach o charakterze jakościowym (np. z przeprowadzo-
nych z przedsiębiorcami wywiadów pogłębionych) oraz na analizie przykła-
dów dobrych praktyk42.

Większość badań i literatury przedmiotu pokazuje pozytywny wpływ dzia-
łań CSR na konkurencyjność przedsiębiorstw. Warto jednakże w tym miejscu 
wspomnieć o raporcie przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej przez 
zespół z Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu, który uzależnia po-
wiązania pomiędzy CSR i konkurencyjnością od sektorów przemysłu, w którym 
dane przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność. Wspomniany raport odnosi 
się do trzech europejskich sektorów przemysłowych – budownictwa, przemysłu 
tekstylnego oraz przemysłu chemicznego43. Autorzy raportu biorą pod uwagę róż-

39 Zob. I. Mandl, A. Dorr, CSR and Competitiveness…, op. cit.
40 M. Bieńkiewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu..., op. cit., s. 21.
41  J. Nowak, Wpływ CSR na konkurencyjność..., op. cit. oraz I. Kuraszko, M. Panek-Owsiańska,  

B. Rok, K. Zadrożna, CSR w firmie..., op. cit.
42 M. Bieńkiewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu..., op. cit., s. 18–19.
43  Szerzej zob. A. Martinuzzi, S. Gisch-Boie, A. Wiman, Does Corporate Responsibility Pay Off?..., 

op. cit.
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ne aspekty konkurencyjności i oczekiwania społeczne w odniesieniu do każdego 
sektora oraz określają podejście do projektowania i realizacji przyszłych inicjatyw 
Komisji Europejskiej związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Zakończenie
Znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu nie należy ograniczać 

wyłącznie do dyskusji nad kwestiami związanymi z budową wizerunku firmy, 
z działalnością charytatywną i filantropijną, ze sponsoringiem wydarzeń spor-
towych i kulturalnych czy z realizacją kampanii społecznych. Te wymiary mogą 
stanowić jedynie część strategii CSR, nie powinny jednak być jej kluczowym czy 
jedynym elementem. Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być trak-
towana jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa przyczyniający się do 
wzrostu jego konkurencyjności – pośrednio i bezpośrednio.

Zatem, narzędziem zwiększania konkurencyjności firmy powinna być 
starannie opracowana strategia społecznej odpowiedzialności biznesu. Stra-
tegia CSR wyznacza długookresowe kierunki i zakres działań społecznie od-
powiedzialnych, które przedsiębiorstwo – przy wykorzystaniu dostępnych 
zasobów – zamierza podjąć celem realizacji planów rynkowych i sprostania 
oczekiwaniom wybranych grup interesariuszy. Strategia ta powinna być two-
rzona w oparciu o staranną analizę potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego ze-
wnętrznego i wewnętrznego otoczenia, wymaga jasnego zdefiniowania ce-
lów biznesowych (które przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć), a także celów 
społecznych i środowiskowych (które pomogą w realizacji tych pierwszych). 
Strategia CSR powinna mieć kompleksowy charakter i być realizowana 
w perspektywie długookresowej. W oparciu o taką strategię podejmowane są 
bieżące decyzje w firmie44.

Dopiero tak rozumiana społeczna odpowiedzialność biznesu pozytywnie 
wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw, ponieważ pozwala na uzyskanie 
przewagi konkurencyjnej. W takim kontekście CSR może przyczyniać się do 
poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa w długim okresie, może przynieść 
zwiększenie potencjału innowacyjnego i atrakcyjności przedsiębiorstwa jako 
partnera i pracodawcy oraz redukcję kosztów, a w konsekwencji zwiększać zyski 
z prowadzonej działalności gospodarczej (biznesowej). Brak planowania stra-
tegicznego sprawia, iż działania związane z CSR podejmowane są ad hoc oraz 
mają charakter sporadyczny, co nie zawsze prowadzi do wzmocnienia konku-
rencyjności przedsiębiorstwa.

44 M. Bieńkiewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu..., op. cit., s. 13.
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Streszczenie

Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstw
Niniejszy artykuł prezentuje zależność pomiędzy CSR a konkurencyjno-

ścią przedsiębiorstwa. Główna hipoteza stawiana przez Autorkę brzmi: społecz-
na odpowiedzialność biznesu wywiera pozytywny wpływ na konkurencyjność 
przedsiębiorstw, szczególnie w długim okresie.

Wśród pozytywnych efektów tego oddziaływania wyróżnia się m.in.: ulep-
szenie produktów i/lub procesu produkcyjnego, większą motywację i lojalność 
pracowników, większy rozgłos dzięki zdobywaniu nagród i/lub poprzez marke-
ting szeptany czy lepszą pozycję na rynku pracy.

Summary

Corporate Social Responsibility and firms’ competitiveness
This paper explores the nature of the relationship between CSR and 

competitiveness at a firm level. The main working hypothesis can be stated as 
following: there is a positive association between CSR and firms’ competitiveness, 
especially if a long-term perspective is considered.

CSR can positively influence in the following ways: improved products  
and/or production processes, higher motivation and loyalty of employees, 
better publicity due to the award of prizes and/or enhanced word-of-the-mouth  
or better position at the labour market.





MIĘDZYNARODOWE  
STOSUNKI POLITYCZNE





Maciej Marszał

Polska myśl polityczna wobec  
„kwestii ukraińskiej” w okresie międzywojennym. 
Zarys problematyki 

Rozwiązanie problemu narodowościowego w Drugiej Rzeczypospolitej 
to jedno z najtrudniejszych zadań, przed którym stanęło młode państwo pol-
skie. Do najbardziej skomplikowanych spraw niewątpliwie należała „kwestia  
ukraińska”, która miała bardzo złożony polityczny, społeczny, kulturowy i religij-
ny charakter. Stosunek polskich elit politycznych do najliczniejszej w owym cza-
sie mniejszości narodowej, sięgającej 15–16% ogółu ludności i zamieszkującej 
37,8% południowo-wschodnich obszarów państwa, obejmujących tereny Wo-
łynia, Podola, Podkarpacia, Karpat Wschodnich oraz ziemi chełmskiej i podla-
skiej, determinował politykę wschodnią. Ponadto stosunek Polaków do współ-
obywateli Ukraińców rzutował na międzywojenne ustawodawstwo samorządo-
we i administracyjne. „Kwestia ukraińska” wśród samych Ukraińców również 
wywoływała wiele kontrowersji polityczno-społeczno-kulturowych podyktowa-
nych historycznymi, a przede wszystkim religijnymi przesłankami. Zewnętrz-
nym wyrazem różnic światopoglądowych była umowna linia wyznaniowa bie-
gnąca wzdłuż tzw. kordonu sokalskiego (tj. granicy austriacko-rosyjskiej sprzed 
1914 r.), poza którą prawosławni Ukraińcy zamieszkiwali niemal w całości zie-
mie byłego zaboru rosyjskiego, a Ukraińcy grekokatoliccy ziemie zaboru au-
striackiego1. Obok odmienności wyznaniowych ujawniały się wśród Ukraińców 

1  A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–939, Wro-
cław– Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979, s. 7–8. 
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także dysproporcje w poziomie świadomości narodowej, które motywowały ich 
stosunek do polityki, historii, języka czy też kultury. Skupiskiem ukraińskich sił 
pronarodowych były przede wszystkim tereny dawnego zaboru austriackiego, tj. 
Galicji Wschodniej2. Świadomi swej odrębności narodowej Ukraińcy galicyjscy 
coraz częściej uciekali się do konspiracyjnej walki zbrojnej w celu uzyskania nie-
podległości i sformowania własnego państwa. 

Nacjonalistyczni politycy pragnęli stworzyć niepodległą Ukrainę nie tylko 
na terenie województwa lwowskiego, ale także na Wołyniu i Podolu. Stąd też ich 
narodowościowe hasła i tajna działalność stały w sprzeczności z integralnością 
młodej polskiej państwowości. 

2  Pojęcie „Galicja Wschodnia”, choć cechowała go niejednoznaczność, podobnie jak i pojęcie „Wo-
łyń”, używane było wciąż dość powszechnie w okresie funkcjonowania Drugiej Rzeczpospolitej 
zarówno przez Polaków, jak i Ukraińców. Nazwa „Galicja Wschodnia” odnosi się do obszaru 
podlegającego od 1772 do 1918 roku zaborowi austriackiemu. Może być traktowana jako ter-
min geograficzny, obejmujący wschodnie powiaty tzw. kraju koronnego Cesarstwa Austriackie-
go, lub termin polityczny, ukuty dla potrzeb realizacji projektu utworzenia odrębnej jednostki 
terytorialnej w monarchii Habsburgów, jako autonomicznego terytorium w ramach Drugiej 
Rzeczpospolitej. Zazwyczaj przyjmuje się, że w skład Galicji Wschodniej wchodziły powiaty 
podległe od 1850 roku jurysdykcji sądu III instancji (Oberlandesgericht) we Lwowie. Ludność 
ukraińska na tym obszarze stanowiła zdecydowaną większość, chociaż na zachodnich krańcach 
Galicji Wschodniej znajdował się np. powiat brzozowski z przewagą ludności polskiej. Obszar 
Galicji Wschodniej miał charakter pogranicza etnicznego. W okresie funkcjonowania Drugiej 
Rzeczpospolitej, a więc w czasie faktycznego przejęcia zwierzchności nad spornym polsko- 
-ukraińskim terytorium, termin Galicja Wschodnia w oficjalnej nomenklaturze zastąpiony 
został pojęciem Małopolski Wschodniej, które wskazywać miało na związek przejętych ziem 
z resztą terytorium Rzeczpospolitej. Pod względem geograficznym czy administracyjnym po-
jęcie Małopolski Wschodniej nie było tożsame z pojęciem Galicji Wschodniej. Propagowane 
w latach 1919–1920 obejmowało obszar trzech województw – lwowskiego, stanisławowskiego 
i tarnopolskiego – na zachodzie znacznie wykraczało poza linię kompetencji austriackich orga-
nów sądowych. W pracach naukowych czy wypowiedziach publicystycznych używano określeń 
mniej konfrontacyjnych, jak np. „Ziemia Czerwieńska”, „województwa południowowschodnie” 
(do grupy województw południowych oprócz województwa lwowskiego, stanisławowskiego 
i tarnopolskiego zaliczano jeszcze województwo krakowskie), „południowy wschód Rzeczypo-
spolitej”. Jeszcze inną treścią napełniane było pojęcie Galicji Wschodniej czy Galicji (Hałyczyny) 
przez stronę ukraińską. Według Ukraińców nazwy te odnosiły się do obszarów etnicznie ukraiń-
skich, tj. w większości (w ponad 50%) zamieszkanych przez ludność ukraińską (ukraińskojęzycz-
ną). Z czasem dla określenia tego terenu zaczęto używać terminu: Ziemie Zachodnioukraińskie. 
Zob.: G. Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu 
w latach 1931–1948, Toruń 2008, s. 25–28. Jan Stanisław Łoś w swoich pismach zazwyczaj stoso-
wał termin Galicja Wschodnia. W publicystyce używał również pojęcia „Ziemia Czerwieńska”. 
W korespondencji oficjalnej nazwa Galicja Wschodnia stosowana jest przez niego niekiedy za-
miennie z nazwą Małopolska Wschodnia, choć wyraźnie to drugie określenie nie przypadło mu 
do gustu. Hrabia zdecydowanie przywiązany był też, co uwidacznia się we wszystkich pismach, 
do nazwy „Ruś Czerwona” (jako synonimu używał określenia „Ruś Karmazynowa”) oraz nazwy 
„Podniestrze”. 
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Polska myśl polityczna i prawna w okresie międzywojennym nie wypra-
cowała wszak jednolitego stosunku do „kwestii ukraińskiej”. Wśród wielu po-
glądów i opinii można wyodrębnić cztery koncepcje głoszone przez polityków 
i publicystów, które miały decydujący wpływ na rozstrzygnięcie tzw. sprawy  
ukraińskiej. Na pierwszym planie można umieścić koncepcję federalistyczną 
i prometeistyczną, odwołujące się do restytucji myśli jagiellońskiej. Ich czoło-
wym architektem był Józef Piłsudski3 i jego polityczne ugrupowanie. Należy 
stwierdzić, że federacyjne poglądy Piłsudskiego wynikały z jego antyrosyjskiej 
postawy ideowej. Architekt niepodległego państwa polskiego od młodości był 
wrogiem Rosji, którą uważał za śmiertelnego wroga Polski. Przekonywał, że Ro-
sja zawsze będzie imperialistyczna, a niepodległa Rzeczypospolita stanowi zapo-
rę w jej dalekosiężnych mocarstwach planach. Według Piłsudskiego imperium 
rosyjskie, jeśli ujarzmi żywioł ukraiński, to zaatakuje Polskę, dlatego też należało 
sparaliżować siły Rosji i oderwać od niej Ukrainę4. Według polskiego polityka 
Polska powinna dążyć oderwania Ukrainy od mocarstwa rosyjskiego, proponu-
jąc jej wejście w skład wielonarodowościowej i federacyjnej Rzeczpospolitej. 

Oprócz marszałka Piłsudskiego, do głównych szermierzy idei federacyjno- 
-prometejskiej zaliczyć można najważniejszych polityków z nurtu socjalistycz-
nego – Tadeusza Hołówkę i Leona Wasilewskiego, polityków należących do Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego5, a także środowisko wileńskich konserwatystów 
związane z publicystami „Buntu Młodych” oraz „Polityki”. Politycy oraz publicy-
ści głoszący ideę federacyjną i prometejską nierzadko korzystali ze wsparcia fi-
nansowego i organizacyjnego Ekspozytury II Oddziału Sztabu Generalnego (od 
1928 r. Sztabu Głównego) Wojska Polskiego, tj. wywiadu, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jako przykład można po-
dać nadzorowany przez Ekspozyturę 2. „Biuletyn Polsko-Ukraiński” wydawany 
przez Włodzimierza Bączkowskiego, którego redaktorami byli m.in.: Adolf Bo-
cheński, Leon Wasilewski, Stanisław Paprocki i Jan Stanisław Łoś6. Nurt ten za-
kładał daleko idącą narodową autonomię Ukraińców poprzez umożliwienie im 
dostępu do oświaty i administracji rządowej, a także wpływu na sprawy lokal-

3  M. Maciejewski, Federacyjne koncepcje piłsudczyków u zarania Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Na 
szlakach niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna 1918–1939, pod. red. M. Marszała i M. 
Sadowskiego, Wrocław 2009, s. 139–158.; tenże Europa środkowo-wschodnia w poglądach Józefa 
Piłsudskiego po I wojnie światowej, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” pod red. A. Bojko 
i M. Marszała, Lwów 2011, s. 198–223. 

4  A. Friszke, O kształt niepodległej, Warszawa 1989, s. 70. 
5  J. Jachymek, Myśl polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” 1918–1931, Lublin 

1982, s. 180. 
6  A. Chojnowski, op. cit., s. 193. 
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ne. Konserwatyści wileńscy wierzyli nawet w stworzenie państwa ukraińskiego, 
które byłoby skonfederowane z Polską przeciwko ZSRR7. Zgodnie z linią pro-
gramową wyznaczoną przez redaktora naczelnego czasopisma Włodzimierza 
Bączkowskiego, głównym zadaniem publicystów „Biuletynu…” było propago-
wanie idei porozumienia polsko-ukraińskiego w ramach wielokulturowej Rze-
czypospolitej. Redaktorzy pisma apelowali o zmianę polityki polskiej wobec 
Ukraińców. Władze miały zachęcać Ukraińców do lojalnej współpracy poprzez 
likwidację wszelkich przejawów dyskryminacji narodowościowej obecnej w ży-
ciu politycznym, gospodarczym i społecznym. Aleksander Bocheński przekony-
wał, że najczęstszą przyczyną niechęci Ukraińców do Polski jest odmawianie im, 
w publicznej debacie oraz ustawodawstwie polskim, nazwy „Ukrainiec”, „ukra-
iński”, której to nazwy Ukraińcy zdecydowanie się domagali. Wileński konser-
watysta przytaczał szereg przykładów z ustawy z 26 września 1922 r. o „zasa-
dach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a w szczególności wojewódz-
twa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego”8, analizował też ustawę  
z 31 lipca 1924 r. o języku państwowym i urzędowym, w których wyraz „ukraiński” 
uporczywie zastępowany był słowem „ruski”, a w nawiasie pisano: „rusiński”9. 
Ponadto, według Bocheńskiego, Polacy bezmyślnie poniżali godność narodową 
najbardziej liczebnej mniejszości narodowej kraju, co, jak słusznie przewidywał, 
w przyszłości przyczynić się może do wzajemnych waśni narodowościowych 
o dalekosiężnych skutkach. Jaskrawy przykład bezmyślnej i krótkowzrocznej 
polityki wobec Ukraińców dostarczył Bocheńskiemu w 1937 roku jeden z nu-
merów pisma dla dzieci „Płomyk”. 

W czasopiśmie pokazany został obraz walk polsko-ukraińskich w sposób 
raniący godność narodową Ukraińców. Redaktor „Biuletynu…” nie krył swoje-
go krytycyzmu: „Wojska ukraińskie nie są inaczej traktowane tak jak „bandyci” 
lub „hajdamaki” zdolni do grabieży i jako tchórze. Pisemko to czytają w szko-
łach dzieci ukraińskie, które miały ojców i braci poległych w tej wojnie. Trudno 
do prawdy znaleźć dość podłe dusze, by w ten sposób zrażać dzieci do wszyst-
kiego, co polskie. Trzeba bowiem pamiętać, że dzieci są nader wrażliwe i urazy 
w tym wieku nabyte mszczą się na długie lata”10. Bocheński wprost apelował do 

1 7  W. Mich, Problem mniejszości narodowych w myśli politycznej Polskiego Ruchu Konserwatywne-
go (1918–1939), [w:] Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku, Lublin 1992, 
s. 92–93. 

18  R. Torzecki, Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929, Kraków 1989, s. 14. 
1 9  A. Bocheński, Problem polityczny Ziemi Czerwińskiej, [w:] Problem polsko-ukraiński w Ziemi 

Czerwińskiej A. Bocheński, S. Łoś, W. Bączkowski, (red.) Warszawa 1938, s. 108.
10  Ibidem, s. 112. 
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rządu polskiego o zaprzestanie wszelkich szykan i stworzenie warunków roz-
woju oraz zgodnego współżycia mniejszości ukraińskiej z innymi narodami za-
mieszkującymi kraj. 

Należy stwierdzić, że poglądy Aleksandra Bocheńskiego i jego redakcyjnych 
kolegów z „Biuletynu Polsko-Ukraińskiego” wywoływały liczne kontrowersje 
wśród środowisk zbliżonych do kół narodowych, a przede wszystkim zwolenni-
ków Narodowej Demokracji ze Stanisławem Grabskim i Jędrzejem Giertychem 
na czele. W odpowiedzi na liczne zarzuty redaktor naczelny Władysław Bącz-
kowski napisał w 1935 roku manifest programowy czasopisma pod znamiennym 
tytułem Nie jesteśmy Ukrainofilami, w którym dowodził, że stanowisko redakto-
rów wynika z głębokich przemyśleń nad polską racją stanu. Ukrainofilstwo dla 
redaktora naczelnego było programem politycznym, zainicjowanym na Wielkiej 
Ukrainie Naddnieprzańskiej w XIX wieku i stanowiło wyraz zasymilowania się 
szlachty polskiej z kozakofilstwem. Bączkowski „kwestię ukraińską” pojmował 
inaczej: „Wiem, że Polski Wielkiej nie zbudujemy dywersją polityczną i rozkła-
dem wedle widzi mi się określonego wroga wewnętrznego, nie wzniesiemy jej 
siłą materialną naszej administracji, policji czy organizacji społecznej. Wiem, że 
Polskę Wielką zbudujemy, jedynie tylko wielkimi rzutami wielkiej polityki we-
wnętrznej i zagranicznej. […] Ukrainizm traktujemy jako swojego sojusznika, 
zaś jego ograniczony i zdrowy rozwój, uświadamiając sobie własny kierunek ce-
lów i ekspansji, traktujemy jako potęgowanie sił naszych. I dlatego też wołamy: 
«Ukraina wolna musi być!»”11.  

Drugą koncepcją odnoszącą się do „sprawy ukraińskiej” była koncepcja au-
tonomii ziem ukraińskich, którą głosili socjaliści Mieczysław Niedziałkowski, 
Tadeusz Hołówka, Adam Skwarczyński, a także wojewodowie: wołyński – Sta-
nisław Srokowski i lwowski – Piotr Dunin-Borkowski. Kierunek ten promo-
wał ideę szerokiej autonomii w granicach państwa polskiego dla społeczności  
ukraińskiej. Władze autonomii mogłyby sprawować jurysdykcję nad szkolnic-
twem, sprawami gospodarczymi, opieką społeczną, sprawami zdrowia publicz-
nego, komunikacji, a także porządku wewnętrznego i bezpieczeństwa na swoim 
terenie. Według socjalistów mieszkańcy autonomicznych terenów mieli posia-
dać wszelkie prawa z prawem wyborczym do Sejmu włącznie. Na wzór autono-
mii Śląska miała powstać Sejm Krajowy z wyłonioną władzą wykonawczą w po-
staci Rady Krajowej. Władze autonomiczne Galicji Wschodniej mogłyby decy-
dować o wszystkich sprawach lokalnych ich dotyczących. Wyrazem tendencji 
autonomicznych głoszonych przez Polską Partię Socjalistyczną było uchwalenie 

11  Nie jesteśmy Ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy. Antologia tekstów, 
P. Kowal, J. Ołdakowski i M. Zuchniak, (red.), Wrocław 2008, s. 144. 
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we wrześniu 1922 r. „Ustawy o zasadach powszechnego samorządu wojewódz-
kiego, a w szczególności województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisła-
wowskiego”12. Zwolennicy autonomii zakładali także utworzenie ukraińskie-
go uniwersytetu, a także równorzędne traktowanie języka ukraińskiego i pol-
skiego. Ponadto piłsudczycy z Adamem Skwarczyńskim na czele uważali Ga-
licję Wschodnią za rodzaj «Piemontu» narodowo-kulturalnego ukraińskiego 
odrodzenia”. W rękach polskich, powinien pozostać Lwów i Zagłębie Nafto-
we z Borysławiem jako ośrodkiem przemysłowym, natomiast pozostałym te-
renom należało zagwarantować szeroką autonomię. W początkowym okresie 
funkcjonowania państwa polskiego piłsudczycy odrzucali wszelkie próby in-
korporacyjne Galicji Wschodniej i wyrażali nadzieję na realizację koncepcji 
federalistycznych. 

Należy zaznaczyć, że oprócz piłsudczyków podobny program autonomii 
Galicji Wschodniej wyrażali ludowcy o proweniencji lewicowej, czyli Polskie 
Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”. Politycy tego ugrupowania, szerząc „ideę 
jagiellońską”, wyrażali nadzieję na uregulowanie „kwestii ukraińskiej” w duchu 
wzajemnego zrozumienia i przyjaźni. W 1924 r. powstał partyjny dokument 
pt. Najważniejsze zarządzenia dla Ziemi Wschodniej, w którym ludowcy postu-
lowali pomoc dla Ukraińców i ich praw. 

 W gronie polskich rzeczników autonomii polskich województw wschod-
nich zaliczyć można dwóch urzędników państwowych, a mianowicie wojewo-
dę wołyńskiego (1923–1924) Stanisław Srokowskiego i wojewodę lwowskiego 
(1927–1928) Piotra Dunina-Borkowskiego. Obaj politycy przekonywali władze 
centralne w Warszawie, że należy wytworzyć u Ukraińców w Polsce specyficz-
ny stan umysłu, który odróżniałby ich od Ukraińców zamieszkujących tereny 
w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Rad. Dunin-Borkowski opowiadał się 
nawet za zniesieniem województw w Galicji Wschodniej, na rzecz przyłączonej 
z województwem lubelskim autonomicznej jednostki terytorialnej, w której do-
minowałby narodowościowa polityka oparta na poszanowaniu autonomii kul-
turalnej, oświatowej i wyznaniowej Ukraińców.  

Pewnym uzupełnieniem koncepcji piłsudczykowskich był program asymi-
lacji państwowej szerzony m.in. przez Sławomira Czerwińskiego i Janusza Ję-
drzejewicza. Według tych polityków, związanych także z osobą Józefa Piłsud-
skiego, Polska była państwem wielu narodowości. Rzeczpospolitą, w której mogą 
ze sobą wspólnie żyć Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Niemcy, Żydzi i inne 

12  Ustawa o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a w szczególności województwa 
lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, [w:] Postanie II Rzeczypospolitej. Wybór doku-
mentów 1866–1925, H. Janowska, T. Jędruszczak, (red.), Warszawa 1981, s. 689–693. 
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narodowości. Wzajemnemu zrozumieniu miało pomóc wychowanie państwo-
we, które oparte było na idei budowy jednego silnego i wspólnego państwa. Pro-
pagatorzy idei państwowej odżegnywali się od haseł nacjonalistycznych głoszo-
nych przez Romana Dmowskiego i jego radykalnych ideowych wychowanków. 
Twierdzili, że rozwój samorządności może doprowadzić oswojenia idei państwa 
przez mniejszość ukraińską. Należy zaznaczyć, że zwolennicy tego stanowiska 
po zamachu majowym w 1926 r. nie wierzyli już w autonomię dla Ukraińców, 
lecz w możliwość „upaństwowienia” i zaangażowania ich w politykę państwo-
wą. Dlatego też główną rolę w asymilacji państwowej odegrałby samorząd, który 
stałby się szkołą uprawiania polityki. W obozie tym pojawiały się także hasła po-
pierania rozwoju wszelkiej polsko-ukraińskiej spółdzielczości i przedsiębiorczo-
ści. Ponadto zwolennicy obozu rządowego szansę porozumienia polsko-ukraiń-
skiego upatrywali w polityce regionalnej polegającej na tym, że każda z dzielnic 
Polski posiadała odrębną specyfikę gospodarczą, społeczną i narodowościową, 
co wymuszało prowadzenie odrębnej polityki na szczeblu centralnym13. Jako 
przykład polityki opartej na asymilacji państwowej można podać „eksperyment 
wołyński” wojewody wołyńskiego, piłsudczyka Henryka Józewskiego, polega-
jący na ogłoszeniu niepodległej Ukrainy ze stolicą w Kijowie, z jednoczesnym 
ograniczeniem polityki ukraińskiej na Wołyniu. Według niego Polacy i Ukraiń-
cy mają wiele cech wspólnych, z językiem włącznie, dlatego też należało odwo-
ływać się do wspólnej tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako przykła-
du państwa wielokulturowego szanującego wspólną tradycję i kulturę. Wojewo-
da wołyński dążył do likwidacji ukraińskich wpływów komunistycznych i na-
cjonalistycznych za cenę popierania ugrupowań lojalnych rządowi polskiemu, 
np. Ukraińskiego Zjednoczenia Wołyńskiego, którego czołowymi politykami 
byli żołnierze Semena Petlury14. Należy podkreślić, że zwolennicy Piłsudskiego 
w „programie wołyńskim” upatrywali przedłużenie sojuszu z 1920 r., co z ko-
lei nie odpowiadało Ukraińcom, którzy z wrogością spoglądali na działania na-
rodowościowe polskiego wojewody. W rezultacie Polacy nie chcieli, by Rzecz-
pospolita pomagała Ukraińcom w pielęgnowaniu ich odrębności, natomiast  
Ukraińcy pragnęli prowadzić własną politykę niezależną od woli polskiego 
urzędnika państwowego.  

Zupełnie inną koncepcję polityki państwa polskiego wobec Ukraińców 
głosiła Narodowa Demokracja w programie asymilacji narodowej. Do głów-

13  J. Faryś Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów koncepcji obozu polityczno-ustrojowego (1918–1939), 
Szczecin 1991, s. 97. 

14  P. Kusz, Jan Stanisław Łoś wobec kwestii ukraińskiej. Analiza myśli społeczno-politycznej, Lublin 
2010, s. 31. 
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nych propagatorów tej idei zaliczyć można głównego ideologa polskiego na-
cjonalizmu Romana Dmowskiego, który negatywnie oceniał samodzielność 
narodu ukraińskiego. Wyrażał przekonanie, że państwo polskie posiada duży 
potencjał narodotwórczy do tego, aby Ukraińców zasymilować i w rezultacie 
spolonizować. Dmowski określania Ukraina używał jedynie w wąskim rozu-
mieniu, tj. w odniesieniu do ziemi kijowskiej rozszerzonej o ziemię połtawską 
i czernihowską15. 

Dopiero w latach trzydziestych architekt polskiej idei narodowej zaczął 
dostrzegać ziemie ukraińskie w południowo-wschodnim terytorium Rze-
czypospolitej. Przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości i podczas ob-
rad kongresu wersalskiego Dmowski podkreślał, że nigdy nie istniało państwo  
ukraińskie, a projekty jego stworzenia nazywał fikcją służącą interesom nie-
mieckim. Negowanie przez Dmowskiego niepodległościowych aspiracji Ukra-
ińców było przyczyną sporu ideologicznego pomiędzy nim a Józefem Piłsud-
skim. Dmowski nie chciał Polski wielonarodowościowej i wielowyznaniowej, 
pragnął Polski silnej opartej na jednym polskim narodzie. 

W porównaniu z federacyjnymi koncepcjami piłsudczyków twórca Na-
rodowej Demokracji nie oferował mniejszościom kresowym autonomii, a na-
wet samorządności16. Należy zaznaczyć, że w niepodległej Rzeczypospolitej 
Dmowski jeszcze bardziej zradykalizował swoje stanowisko na kwestię ukra-
ińską. Co prawda przyznawał, że część „ziem ruskich” weszło w granice nie-
podległego państwa polskiego i żyją na nich Rusini wespół z Polakami, ale nie 
oznacza to aprobaty dla ich swobody w określaniu samodzielności, a wręcz 
przeciwnie, nadal przekonywał o konieczności spolonizowania narodu ukra-
ińskiego17. 

Do końca swoich dni Dmowski nie zmieniał swojego poglądu dotyczące-
go Ukraińców i kwestii ukraińskiej w Rzeczypospolitej. Można nawet zaryzy-
kować stwierdzenie, że jego stanowisko jeszcze bardziej się zaostrzyło. W la-
tach trzydziestych dwudziestego wieku propagował tezę o spisku niemiec-
kim-ukraińskim, o intrydze austriackiej i siłach masońskich spoczywających 
w Ukraińcach18.

15 R. Dmowski, Niemcy, Rosja i kwestia polska, Warszawa 1991, s. 33–34.
16  K. Kawalec, Spadkobiercy niepokornych,. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918–1939, Wrocław 

2000, s. 33. 
17  R. Wysocki, Akceptacja czy negacja? Kwestia ukraińska poglądach Romana Dmowskiego, [w:] 

Roman Dmowski i jego współpracownicy, M. Białokur, M. Patelski i A. Szczepaniak, (red.),  
Toruń 2008, s. 442–443. 

18  R. Dmowski, Świat powojenny i Polska, Wrocław 1999, s. 78. 
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W podobnym tonie jak Roman Dmowski, wypowiadali się Stanisław Grab-
ski i Joachim Bartosiewicz. Endeccy politycy, co prawda, przyznawali podmioto-
wość narodową „Rusinom” (Ukraińcom), ale odmawiali im prawa do państwo-
wości. Propagowali przymusową polonizację mieszkańców Galicji Wschodniej 
m.in. poprzez upowszechnienie alfabetu łacińskiego, wprowadzenie ograniczeń 
dla kościoła grekokatolickiego, spolszczanie ukraińsko brzmiących nazwisk i za-
stąpienie w polskiej terminologii prawnej i politycznej „Ukrainiec” „ukraiński” 
terminem „Rusin”, „ruski”. Ponadto traktowali województwa wschodnie jako 
polskie kolonie i postulowali skolonizowanie tych ziem początkowo przez byłych 
wojskowych z wojny polsko-bolszewickiej, a w dalszej kolejności przez osadni-
ków z centralnej Polski. Według endeków narodowy charakter państwa chciano 
osiągnąć poprzez wprowadzenie urzędowego polskiego do szkół. Mniejszości 
ukraińska miała otrzymać prawo do zakładania własnych szkół i instytucji kul-
turalnych, lecz własnymi siłami19. 

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że oprócz polityków Narodowej Demokracji 
program narodowej asymilacji głosili także zwolennicy Polskiego Stronnictwa 
Chrześcijańsko-Demokratycznego i Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”20. 
Polska chadecja proponowała tzw. „łagodną asymilację narodową”, polegającą 
na faworyzowaniu Polaków przy obsadzaniu stanowisk państwowych w woje-
wództwach wschodnich, a także propagowanie kolonizacji polskich osadników. 
Natomiast chłopska partia Wincentego Witosa postulowała zwiększenie nadzia-
łu ziemi dla Polaków kosztem ludności ukraińskiej, a także sprzeciwiała się roz-
wojowi ukraińskiego szkolnictwa. 

Należy stwierdzić, że program asymilacji narodowej głoszony przez polskie 
ugrupowania narodowe nie przyniósł zamierzonych skutków. Jak słusznie za-
uważył współczesny historyk Andrzej Chojnowski, program Narodowej Demo-
kracji był oparty na dwóch błędnych założeniach: przekonaniu o atrakcyjności 
i sile asymilacji kultury polskiej oraz przeświadczeniu o słabości ruchów naro-
dowych zamieszkujących Polskę mniejszości słowiańskich21.

Podsumowując polską myśl polityczną wobec „kwestii ukraińskiej” w Dru-
giej Rzeczypospolitej, trzeba podkreślić, że nie wypracowała ona kompleksowe-
go programu rozwiązania konfliktów narodowościowych na wschodnich rubie-
żach. Przedstawiciele polskich elit politycznych nie dostrzegali, albo nie chcieli 
dostrzec, faktu budzenia się świadomości narodowej Ukraińców, co z kolei było 
przyczyną napięć etnicznych i społecznych. Ponadto polscy politycy pielęgnują-

19 A. Chojowski, op. cit., s. 21. 
20 P. Kusz. op. cit., s. 32–35. 
21 A. Chojnowski, op. cit., s. 21. 
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cy swoją niepodległość, odwołujący się niejednokrotnie do haseł narodowych, 
wydawali się ignorować fakt, że u ich boku budził się naród posiadający własne 
aspiracje państwowe. Polska myśl polityczna nie znalazła także recepty na wzra-
stający w Galicji Wschodniej ekstremizm polityczny o podłożu nacjonalistycz-
nym. Na działania terrorystyczne ukraińskich nacjonalistów państwo polskie 
odpowiadała terrorem państwowym, co z kolei napędzało spiralę nienawiści 
między dwoma słowiańskimi narodami. Okres międzywojenny w stosunkach 
polsko-ukraińskich stanowił ważną lekcję historii, z której Polacy i Ukraińcy po-
winni wyciągnąć rzetelne wnioski. 

Streszczenie

Polska myśl polityczna wobec „kwestii ukraińskiej” w okresie międzywojennym.  
Zarys problematyki 

Rozwiązanie problemu narodowościowego w Drugiej Rzeczypospolitej 
to jedno z najtrudniejszych zadań, przed którym stanęło młode państwo pol-
skie. Do najbardziej skomplikowanych spraw niewątpliwie należała „kwestia  
ukraińska”, która miała bardzo złożony polityczny, społeczny, kulturowy i reli-
gijny charakter. Stosunek polskich elit politycznych do najliczniejszej w owym 
czasie mniejszości narodowej, sięgającej 15–16% ogółu ludności i zamieszku-
jącej 37,8% południowo-wschodnich obszarów państwa, obejmujących tere-
ny Wołynia, Podola, Podkarpacia, Karpat Wschodnich oraz ziemi chełmskiej 
i podlaskiej, determinował politykę wschodnią. Polska myśl polityczna i praw-
na w okresie międzywojennym nie wypracowała wszak jednolitego stosunku do 
„kwestii ukraińskiej”. Wśród wielu poglądów i opinii można wyodrębnić czte-
ry koncepcje głoszone przez polityków i publicystów, które miały decydujący 
wpływ na rozstrzygnięcie tzw. sprawy ukraińskiej. Na pierwszym planie można 
umieścić koncepcję federalistyczną i prometeistyczną, odwołujące się do resty-
tucji myśli jagiellońskiej. Ich czołowym architektem był Józef Piłsudski i jego 
polityczne ugrupowanie. 
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Summary

Polish Political Thought on the „Ukrainian Question” during the Inter-War Period:  
an Outline

In particular, the “Ukrainian question” was a complicated matter which had 
a very complex political, social, cultural and religious character. The attitude of 
Polish political elites towards the most numerous national minority of the pe-
riod (encompassing 15–15 % of general population and living in 37.8 % of So-
uthwestern territories of the state, including Volyn, Podolia, Lower Carpathia, 
the Eastern Carpathians and Chelm and Podlasie dictricts) determined Polish 
Eastern policy. Polish political and legal thought during the inter-war period did 
not however work out an uniform approach to the “Ukrainian question”. Among 
many views and opinions four main concepts, promulgated by politicians and 
journalists, can be distinguished which held a decisive influence over the resolu-
tion of the “Ukrainian question”. Chief among them was a Federalist and Prome-
thean proposition which called for a renaissance of Jagiellonian thought. Joseph 
Pilsudski (and his political circle) was a main architect of this approach. 





Rafał Czachor

Proces kształtowania się systemu partyjnego  
w Republice Białoruś w latach 1991–1994

 Rozpoczęty w drugiej połowie lat 80. XX wieku przez Michaiła Gorba-
czowa, Sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 
(KPZR), proces ustrojowych przemian miał na celu usprawnienie państwa so-
wieckiego. W pierwszej fazie reform dominowało przeświadczenie, że częściowa 
demokratyzacja, zmiana mechanizmów zarządzania zapewnią wzrost gospodar-
czy oraz stworzą adekwatny do ustroju socjalistycznego mechanizm gospodaro-
wania1. Głoszona przez Gorbaczowa „przebudowa” (ros. – pierestrojka), „jaw-
ność” (glasnost’) i „przyspieszenie” (uskorienie) miały odbywać się pod hasłem 
„Nazad k Leninu” – „renesansu leninowskiego”, powrotu do idei Lenina, rze-
komo zdeformowanych przez lata rządów Józefa Stalina i Leonida Breżniewa2. 
Pośród innych zjawisk, uruchomiony przez Gorbaczowa proces doprowadził, 
dość nieoczekiwanie dla radzieckiego centrum, do aktywizacji w życiu publicz-
nym dwóch potoków radykalizmu. Każdy z nich niósł zagrożenie dla „linii ge-
neralnej” KPZR. Jednym z nich był radykalizm narodowy, sprawnie kierowany 
przez fronty narodowe w republikach związkowych. Odwołując się do źródeł 
reform Gorbaczowa, ruchy te domagały się poszerzenia praw republik i reformy 
radzieckiej federacji3. W drugim radykalnym nurcie znaleźli się zwolennicy po-

1  S. Dzarasow, Partijnaja diemokratija i bjurokratija: k istokam probliemy, Moskwa 1988, s. 324.
2  J. Smaga, Rosja w 20 stuleciu, Kraków 2001, s. 253; por. biografia Michaiła Gorbaczowa: A. Gra-

czow, Gorbaczow, przełożył M.B. Jagiełło, Warszawa 2003. 
3  W. Sogrin, Politiczeskaja istorija sowriemiennoj Rossii 1985–1994: ot Gorbacziowa do Jelcyna, 

Moskwa 1994, s. 46.
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głębienia i rozszerzenia gospodarczych i społecznych reform w stopniu de facto 
zagrażającym stabilności politycznego centrum ZSRR4. Pojawienie się tych ru-
chów doprowadziło do ożywienia życia politycznego poszczególnych republik 
państwa sowieckiego. W większości z nich bazowały one na istniejących od lat 
60. i 70. środowiskach dysydenckich, będących w późnych latach 80. podstawą 
protopartii politycznych. W przypadku Federacji Rosyjskiej, jak i szeregu in-
nych republik związkowych, ruchy dysydenckie i protopartie polityczne okresu 
pierestrojki stały się fundamentem kształtującego się na początku lat 90. demo-
kratycznego systemu wielopartyjnego.

Ferment społeczny w połowie lat 80. objął również Białoruś – spowo-
dowany był w znacznej mierze czarnobylską katastrofą ekologiczną oraz od-
kryciem pod koniec lat 80. w podmińskich Kuropatach masowych grobów 
ofiar represji okresu stalinowskiego. W przypadku Białorusi pierestrojka była 
czasem pewnego odrodzenia krytycznej, lecz nie nielegalnej inteligencji. Po-
zostawała ona niezorganizowaną grupą, którą łączyła troska o kulturę i język 
narodowy. W obliczu następującej politycznej odwilży zaczęły pojawiać się 
nieliczne głosy z żądaniami białorutenizacji oraz uwzględniania w życiu poli-
tycznym republiki interesów społecznych, zamiast ślepego posłuszeństwa wy-
tycznym z Moskwy. Ze względu na głęboką rusyfikację środowisk inteligenc-
kich i nomenklatury partyjnej hasła te miały niewielki rezonans i nie dociera-
ły do szerokich warstw białoruskiego społeczeństwa. W większości republik 
związkowych nieodzownym elementem pierestrojki była fala narodowego od-
rodzenia, zaś w przypadku Białorusi domaganie się aprecjacji języka i kultury 
narodowej traktowane było jako zdrada. Żądania takie podkopywały podsta-
wy funkcjonowania białoruskiego aparatu państwowego. Brak akceptacji dla 
takich żądań uniemożliwiał dokonanie jakichkolwiek reform. Przy jednocze-
snym braku nacisku ze strony społeczeństwa, władze Białoruskiej SRR trwały 
na zachowawczych pozycjach z determinacją broniły status quo. Białoruś sta-
ła się jedną z nielicznych republik radzieckich, w której trudno było zaszcze-
pić idee jawności, co w pełni uzasadnia stwierdzenie Alesia Adamowicza, iż 
Białoruś była „antypierestrojkową Wandeą”5, niechętną gorbaczowowskim 
reformom.

Wydarzeniem, które na dobre zapoczątkowało białoruską pierestroj-
kę, było dokonane przez archeologa Zenona Poźniaka odkrycie i ujawnienie 
w czerwcu 1988 roku materiałów dotyczących stalinowskich zbrodni z lat 30. 

4  W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2002, s. 375–378.
5  A. Adamowicz, Okljanis’ okriest, „Ogoniok” 1988, nr 39.
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w Kuropatach6. Poświęcony temu wydarzeniu artykuł opublikowany na ła-
mach gazety Litaratura i Mastactwa szybko dotarł do mieszkańców Białorusi 
i nie pozwolił wobec problemu przejść obojętnie republikańskim władzom. 
Białoruski Front Narodowy (BNF), oficjalnie powołany do życia w czerwcu 
1989 roku na zjeździe w Winie skupił zorientowaną narodowo inteligencję, 
która nie przeszła obojętnie wobec odkrycia Poźniaka. Za cel swojego istnie-
nia BNF określił odrodzenie języka, kultury i tożsamości narodowej. Odwo-
ływał się on do tradycji państwowości białoruskiej sięgającej Księstwa Połoc-
kiego, włączającej Wielkie Księstwo Litewskie oraz Białoruską Republikę Lu-
dową. Władze radzieckie były przez środowisko narodowe uważane za reżim 
okupacyjny i obwiniane o zdradę narodową7. Statut BNF zapowiadał budowę 
społeczeństwa obywatelskiego w duchu wartości demokratycznych z zagwa-
rantowaniem praw mniejszości narodowych8.

Zniesienie pod koniec 1989 roku artykułu 6 konstytucji ZSRR, dotyczące-
go monopartyjności i wiodącej roli Komunistycznej Partii Związku Radziec-
kiego w życiu państwa otworzyło drogę do budowy pluralistycznych systemów 
partyjnych w poszczególnych republikach państwa związkowego. W przypad-
ku Białoruskiej SRR potwierdzeniem przyjętej przez państwowe centrum de-
cyzji było postanowienie Rady Najwyższej z dnia 28 lipca 1990 roku O reje-
stracji organizacji społecznych w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radziec-
kiej9. Stworzyło ono rzeczywistą możliwość legalizacji działalności organizacji 
społecznych i partii politycznych. Procedura legalizacji została zatwierdzona 
postanowieniem Rady Ministrów BSRR z dnia 3 października 1990 roku10. 
Zgodnie z treścią dokumentu dla rejestracji partii politycznej wymagane było 

6  Zbrodnie w Kuropatach czynniki oficjalne regularnie próbowały przypisywać hitlerowskim 
Niemcom, twierdząc, że odkrycie Zenona Poźniaka jest insynuacją nacjonalistów, mającą na 
celu dyskredytację władz radzieckich. Równie zdystansowane stanowisko wobec historii i miej-
sca największej zbrodni na Białorusi, która pochłonęła około ćwierć miliona ludzkich istnień, 
zajmuje obecne kierownictwo państwowe Republiki Białoruś. 

7  Z. Poźniak, Szljach da swabody, [w:] idem, Razwagi. Kancepcyja nowaga Biełarusskaga Adrażeńnja, 
kn. 1, artykuły i mater’jały (1990– III. 1996), cz. 1, Warszawa–Nju Jork–Wilnia 2007, s. 18–22.

8  J. Zaprudnik, Biełaruś na gistarycznych skryżawanńijach, Minsk 1996, s. 146; S. Nawumczyk, 
Siem gadou Adrażeńnija, albo fragmenty najnouszaj biełaruskaj gistoryi (1988–1995), Warsza-
wa–Praga 2006, s. 8–14.

9  Postanowlienije Wierchownogo Sowieta BSSR ot 27.08.1990 g. N 222-XII „O registracii obszcze-
stwiennych ob’jedinienij w Biełorusskoj Sowietskoj Socialisticzeskoj Respublikie”, http://bankzako-
nov.com/republic_pravo_by_2010/blockb3/rtf-u5r2u5.htm 

10  Postanowlienije Sowieta Ministrow BSSR ot 3.10.1990 g. N 255 „Ob utwierżdienii Wriemiennogo 
położenija o porjadkie obrazowanija i diejatiel’nosti obszczestwiennych ob’jedinienij grażdan w Bie-
łorusskoj SSR”, http://www.bankzakonov.com/republic_pravo_by_2010/blockb3/rtf-u5r2k4.htm
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zgłoszenie minimum 100 członków. Rejestracja partii spoczywała na Minister-
stwie Sprawiedliwości BSRR. Zabroniona była działalność organizacji i partii 
mających na celu siłową zmianę radzieckiego ustroju, naruszanie integralno-
ści i bezpieczeństwa republiki, praw jej obywateli oraz wzniecanie nienawiści 
na gruncie narodowym i religijnym. Dokument ten dał podstawę do rejestracji 
demokratycznych partii, jak i kształtowania się systemu partyjnego Białorusi. 
Na jego podstawie zarejestrowano 25 partii politycznych. Rozpoczął się tym 
samym proces nieukończony, w wyniku trwającego od 1994 roku odwrotu od 
demokracji, proces budowy systemu partyjnego11. 

Specyfiką kształtującego się w okresie późnego radzieckiego państwa to-
talitarnego protosystemu partyjnego było jego istotne oderwanie od kategorii 
podziałów ideowych na prawicę i lewicę, używanych w opisie demokracji za-
chodnich. W warunkach wciąż funkcjonującej monopolistycznej partii komu-
nistycznej wszystkie powstające nielegalnie lub na wpół legalnie ugrupowania 
miały charakter antysystemowy i nie akceptowały zasad marksizmu-lenini-
zmu. Stąd podstawową kwestią różnicującą tworzącą się opozycję od istnieją-
cej partii rządzącej był negatywny stosunek do państwa i systemu radzieckie-
go. W tej sytuacji ważny, choć drugorzędny charakter miały różnice aksjolo-
giczne pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami opozycyjnymi. 

W pierwszym okresie transformacji konieczność pokonywania radziec-
kiego doświadczenia, dodatkowo obciążona problemem stosunku do biało-
ruskiej tradycji narodowej i języka, sprawiała, że ramy toczonego dyskursu 
wyznaczały nie kwestie m.in. stosunku do aborcji, eutanazji, badań genetycz-
nych, kwestii polityki społecznej i penitencjarnej, lecz problem wartości bia-
łoruskiej suwerenności, tradycji narodowej, stosunku do radzieckiego dzie-
dzictwa, statusu języka białoruskiego i rosyjskiego. W odróżnieniu od innych 
części ZSRR, w których ruch opozycyjny kształtował się od przełomu lat 60. 
i 70., na Białorusi nie wykształcił się silny ruch obrońców praw człowieka, bę-
dący w Rosji czy na Ukrainie swoistym ogniwem łączącym inne ideowo nur-
ty opozycyjne oraz spełniającym rolę koordynacyjną w inicjowaniu działań 

11  W. Baluk wyodrębnia cztery etapy budowy systemu partyjnego na Białorusi: (1) 1987–1989 – etap 
przedpartyjny; (2) 1990–1991 – początek wielopartyjności; (3) 1992–1995 – okres postkomuni-
stycznej republiki parlamentarnej; (4) od 1996 – okres postkomunistycznej republiki prezydenc-
kiej. Proces budowy systemu partyjnego po dojściu do władzy Aleksandra Łukaszenki został wy-
hamowany i obecnie można mówić jedynie o istnieniu protosystemu partyjnego. W. Baluk, Próby 
kształtowania się systemu partyjnego, [w:] B.J. Albin, W. Baluk (red.), Europa Wschodnia–dekada 
transformacji. Białoruś, Wrocław 2004, s. 95; W. Baluk, Kształtowanie się partii politycznych i sys-
temów partyjnych w państwach postradzieckich, [w:] R. Herbut, W. Baluk (red.), Transformacja 
systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, Wrocław 2010, s. 162.
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zmierzających do liberalizacji ustroju ZSRR12. Stosunkowo późno na Białorusi 
zaczął kształtować się ruch narodowy, którego przedstawiciele w innych re-
publikach związkowych ZSRR, m.in. Wołodymyr Czornowił na Ukrainie czy 
Zwiad Gamsachurdia w Gruzji stali się liderami politycznymi, odgrywającymi 
w swych republikach istotną rolę w zdobyciu niepodległości.

Pierwszą partią, którą została zarejestrowana przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości Białoruskiej SRR była, będąca częścią składową Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego, Komunistyczna Partia Białorusi. Mimo formal-
nej jedności, nomenklatura toczyła wewnętrzne spory o wpływy, co poważnie 
odbiło się na funkcjonowaniu nowego ugrupowania. W grudniu 1990 roku 
w czasie doszło do zmiany na fotelu pierwszego sekretarza KC Komunistycz-
nej Partii Białorusi, gdzie Jefrema Sokołowa zastąpił sceptyczny wobec piere-
strojki Anatolij Małofiejew. Parlamentarna reprezentacja KPB podzieliła się na 
dwie frakcje: Sojusz i Białoruś, reprezentujące różniące się wizje przyszłości 
państwa. Sojusz skłaniał się ku zachowaniu ścisłych więzów z radzieckim cen-
trum i w późniejszym okresie stanowił podstawę tworzonej Partii Komuni-
stów Białorusi, frakcja Białoruś podnosiła kwestię możliwości samodzielnego 
funkcjonowania i uniezależnienia się od tendencji w życiu politycznym wciąż 
istniejącego ZSRR, przekształcając się w zaplecze premiera Wiaczesława Kie-
bicza i nieformalną partię władzy13.

Komunistyczna Partia Białorusi przetrwała do sierpnia 1991 roku, gdy po 
kompromitującym dla niej poparciu mającego na celu ratowanie ZSRR ortodok-
syjnego  puczu Janajewa i ortodoksyjnej linii KPZR, w stanie popłochu i zanie-
pokojenia o swój los nomenklatura podjęła decyzję o zawieszeniu funkcjonowa-
nia KPB. Fakt ten spowodował poważne zmiany w funkcjonowaniu nomenkla-
tury, doszło do przekształceń, odsunięte od polityki zostało skompromitowane 
kierownictwo partyjne, a nowym punktem odniesienia elit stała się republikań-
ska Rada Ministrów z Wiaczesławem Kiebiczem na czele. 

Gwałtowna decyzja o zawieszeniu działalności KPB przy jednoczesnym za-
chowaniu politycznych wpływów przez jej działaczy sprawiła, że wkrótce poja-
wiła się refleksja i myśl o przedwczesnej i bezsensownej, likwidacji partii. Wciąż 

12  G.M. Michaliowa, Rossijskije partii w kontiekstie transformacii, Moskwa 2009, s. 71–72. 
13  Druga z tendencji znajdowała poparcie wśród konserwatywnej części białoruskiego kierow-

nictwa państwowego, m.in. popierał ją Nikołaj Dementiej. W istocie cechował ją nie libera-
lizm głęboki konserwatyzm i niechęć do politycznego kursu i przemian Michaiła Gorbaczowa  
– zwiększenie zakresu suwerenności Białorusi rozpatrywano zatem jako możliwość wyłamania 
się z pierestrojkowego nurtu reform. G. Drakochrust, J. Drakochrust, D. Furman, Transformaci-
ja partijnoj sistiemy Biełarusi [w:] D.E. Furman (red.), Biełorussija i Rossija: obszczestwa i gosu-
darstwa, Moskwa 1998, s. 145, przyp. 13.
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bardzo wpływowa lewa część sceny politycznej Białorusi w tym okresie pozo-
stawała zdezintegrowana pod koniec 1991 roku podjęła działania zmierzające 
do odbudowy zlikwidowanej partii. Skupione wokół premiera Wiaczesława Kie-
bicza elity partii władzy stosunkowo negatywnie oceniały taki krok, w związ-
ku z czym inicjatywa powołania odnowionej partii komunistycznej przeszła na 
najbardziej tym zainteresowany średni i niższy szczebel nomenklatury oraz ul-
trakonserwatywnych działaczy organizacji kombatanckich, mających przedsta-
wicieli w parlamencie. Liderami procesu odrodzenia partii komunistycznej stali 
się Władimir Siemionow, Anatolij Łaszkiewicz, Iwan Korotczenia, Wiktor Czy-
kin oraz Siergiej Kaliakin i Wasilij Nowikow14. Zwołany 7 grudnia 1991 roku 
zjazd założycielski Partii Komunistów Białorusi (PKB) odbywał się w atmos-
ferze półlegalności, jednak partia powstała, delegaci uczestniczący w zjeździe 
wykazali się jednomyślnością, dowodzącą wciąż dużej siły nomenklatury. PKB 
kontynuowała tradycję sowieckiej partii komunistycznej, odwołując się do zasad 
marksizmu-leninizmu15. O zmianach zachodzących w relacjach na linii admini-
stracja państwowa – nomenklatura świadczy długi okres rejestracji partii, któ-
ry zakończył się dopiero 26 maja 1992 roku. W 1992 roku utworzono również 
parlamentarną frakcję PKB. Liczyła ona 58 deputowanych, choć tylko 12 z nich 
było członkami PKB. W okresie tym władze państwowe, premier Wiaczesław 
Kiebicz oraz przewodniczący parlamentu Stanisław Szuszkiewicz dystansowali 
się działań partii, prawdopodobnie nie chcąc wiązać się z politykami o wyraźnie 
konserwatywnej radzieckiej orientacji.  

Społeczne nastroje, w tym niechęć do komunistycznej partii osłabła na po-
czątku 1993 roku. Wówczas też działaczom Partii Komunistów Białorusi udało 
się doprowadzić do odwołania decyzji likwidującej Komunistyczną Partię Biało-
rusi. Rada Najwyższa podjęła taką decyzję ze względu na brak dowodów uczest-
nictwa KPB w przewrocie dokonanym przez puczystów w Moskwie w sierpniu 
1991 roku16. Tym samym na białoruskiej scenie politycznej pojawiły się dwa 

14  U źródeł odrodzenia partii komunistycznej na Białorusi leżał założony 25 października 1991 
roku Komitet inicjatywny w sprawie przywrócenia działalności Komunistycznej Partii Białorusi 
i jej odnowienia, domagający się cofnięcia decyzji RN w sprawie zawieszenia KPB. Żądania te 
przeszły niezauważone, w związku z czym w listopadzie 1991 roku Komitet ten przekształcił się 
w Komitet organizacyjny w sprawie przeprowadzenia zjazdu założycielskiego Partii Komunistów 
Republiki Białoruś.

15  Programma Partii kommunistow Biełorusskoj, [w:] M.F. Czudakow, A.J. Waszkiewicz, S.A. Al-
fier, Politiczeskije partii: Biełarus’ i sowriemiennyj mir, Minsk 2002,  s. 181–186.

16  Postanowlienije Wierchownogo Sowieta BSSR ot 3.02.1993 N 2161-XII „O priznanii utratiwszim 
silu Postanowlienija Wierchownogo Sowieta BSSR „O wriemiennom priostanowlienii diejate-
l’nosti KPB-KPSS na tierritorii Biełorusskoj SSR””,  http://www.pravoby.info/docum09/part35/
akt35517.htm
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ugrupowania o orientacji komunistycznej. Decyzja ta, oznaczająca rzeczywiste 
odrodzenie napiętnowanej po puczu sierpniowym najbardziej konserwatywnej 
części nomenklatury, która nie przekształciła się w partię władzy, nie spowo-
dowała natychmiastowego połączenia obu partii komunistycznych. Mimo wy-
rażanej przez obie strony woli zjednoczenia oraz braku różnic w programach 
ugrupowań, między działaczami „starej” KPB, której przewodniczył Anato-
lij Małofiejew oraz „młodej” PKB, w której dominowali działacze średniego 
szczebla nomenklatury doszło do niejawnej rywalizacji o wpływy w nowej 
strukturze partyjnej. Działacze Partii Komunistów Białorusi, czując przewa-
gę nad powracającymi do partyjnej aktywności działaczami odrodzonej KPB, 
rozważali jedynie możliwość inkorporacji starego ugrupowania. 

Plan ten został zrealizowany na II Zjeździe PKB w dniach 29–30 maja 
1993 roku, gdy stara partia komunistyczna została włączona w nową. Zna-
mienne, że działacze KPB nie znaleźli się wśród kierownictwa zjednoczone-
go ugrupowania. W odróżnieniu od partii demokratycznych, skupiających się 
głównie na działalności w Mińsku, komunistom udało się restytuować daw-
ne wpływy na białoruskiej prowincji. Do końca 1994 roku sprawowali władzę 
w 25 radach miejskich i rejonowych17. Odnowiona partia komunistyczna za-
chowywała lojalność wobec partii władzy reprezentowanej przez polityczny 
entourage Wiaczesława Kiebicza. Zgodnie z interesem partii władzy, komu-
niści weszli w uważany za istotne zaplecze polityczne białoruskiego premiera 
Ruch Ludowy Białorusi, stając się jego główną siłą. Również zgodnie z ocze-
kiwaniami Kiebicza komuniści wypowiadali się za wprowadzeniem instytucji 
prezydenta Republiki Białoruś18.

Sytuacja PKB zaczęła się zdecydowanie zmieniać w latach 1993–1994.  
Zauważalne było oderwanie partii, skupiającej w większości członków dawnej 
frakcji parlamentarnej „Sojusz” od partii władzy Wiaczesława Kiebicza. Politycy 
PKB dostrzegali rozejście się interesów obu grup oraz spadające znaczenie partii 
w życiu politycznym kraju. Dowodem było programowe zadeklarowanie sprzeci-
wu wobec wprowadzenia w przygotowywanej konstytucji instytucji prezydenta, 
a następnie, gdy urząd prezydenta ostatecznie w konstytucji został wprowadzony, 
włączenie się ugrupowania do walki wyborczej i wystawienie własnego kandyda-
ta. W marcu 1994 roku kandydatem Partii Komunistów Białorusi na ten urząd zo-
stał jeden z partyjnych sekretarzy – Wasilij Nowikow. W pierwszej turze wyborów 
uzyskał on zaledwie 4,2% głosów, co dowodzi, że znaczenie partii w społeczeń-

17  G. Drakochrust, J. Drakochrust, D. Furman, op. cit., s. 121.
18  A. Fieduta, O. Boguckij, W. Martinowicz (red.), Politiczeskije partii Biełarusi – nieobchodimaja 

czast’ grażdanskogo obszczestwa, Minsk 2003, s. 36.
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stwie istotnie spadło, a kandydat partii władzy mógł uzyskać lepszy od Nowikowa 
wynik bez szukania oparcia wśród komunistów. 

W drugiej turze wyborów prezydenckich KPB nie poparła żadnego z kan-
dydatów, wzywając swych wyborców, by głosowali przeciwko Kiebiczowi i Łu-
kaszence. Wśród partii opozycyjnych najwyraźniejszą był powstały w 1989 roku 
na mającej bardzo ograniczony zasięg fali odrodzenia narodowego Białoru-
ski Front Narodowy, zajmujący prawe skrzydło białoruskiej sceny politycznej. 
W obliczu dezintegracji państwa związkowego i rosnącego stopnia niezawisłości 
poszczególnych republik, uwłacza Litwy, Łotwy i Estonii, BNF szybko zradykali-
zował swój program, nawołując do wyjścia Białorusi ze składu ZSRR. W retory-
ce Frontu szczególnie widoczne były resentymenty wobec państw sąsiedzkich. 

Bazując na przekonaniu o krzywdzie Białorusinów, która ich spotkała ze 
strony Rosjan i Polaków po II wojnie światowej, gdy kształtowały się grani-
ce państwowe, negowano m.in. obowiązujące granice państwowe, wysuwając 
znaczne roszczenia terytorialne19. W rosyjskojęzycznym en masse społeczeń-
stwie białoruskim szczególnie rażące były wysuwane przez obóz narodowy 
hasła antyrosyjskie. Ich stosowanie przez działaczy Frontu miało być narzę-
dziem budzącym białoruską świadomość narodową i poczucie odrębności od 
narodu rosyjskiego. Brak historycznej pamięci większości Białorusinów po-
pychał „odrodzeńców” do podejmowania prób mitologizacji historii w spo-
sób jeszcze bardziej sztuczny niż czyniła to propaganda sowiecka20. 

Większość liderów BNF występowała za uznaniem wartości chrześcijań-
skich za podstawę ideową Frontu, określając ją jako partię bliską europejskich 

19  Lider BNF Zenon Poźniak stwierdzał: „z Polakami rozmawiał będę, jak granica polsko-białoru-
ska będzie pod Łomżą”. Roszczenia terytorialne tak zwani „odrodzeńcy” kierowali nie tylko pod 
adresem, jak mówili, „obwodu białostockiego”, ale także Smoleńszczyzny, Wileńszczyzny czy 
nawet Kaliningradu i łotewskiego wybrzeża Bałtyku. Poźniak pisał: „teraz, po czasie milczenia, 
ujawnia się gdziekolwiek jestem, w autobusie do Wilna, czy Białegostoku, wola istnienia Biało-
rusi jako niepodległego i bogatego państwa. Wszędzie rozbrzmiewają, grzmią nasze białoruskie 
pieśni i mowa”. Szerzej: Z.J. Winnicki, Szkice i obrazki zaniemeńskie, Wrocław 2000, s. 71, 75;  
Z.J. Winnicki, Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po 1989 roku) wobec Polski i pol-
skości, Wrocław 2003, s. 200, przyp. 5, s. 256 i n., w kontekście powyższego: zwł. s. 312–313.  

20  W retoryce tej można wydzielić dwie tendencje: (1) antyrosyjską, w myśl której Rosja jest niezależ-
nie od formy państwowej największym zagrożeniem dla Białorusinów ich suwerennego bytu pań-
stwowego (w obliczu upadku Związku Radzieckiego Zenon Poźniak twierdził, iż „nowe rosyjskie 
imperium, odradzające się w demokratycznej formie, niesie zagrożenie dla Białorusi”, (2) budowę 
narodowego mitu założycielskiego, w którym odwoływano się do „starożytnej białoruskiej” pań-
stwowości w postaci Księstwa Połockiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, które litewskim miało 
być tylko z nazwy, skierowanych przeciwko Rosji białoruskich zrywów narodowowyzwoleńczych: 
bitwy pod Orszą w 1514 roku, insurekcji kościuszkowskiej, powstania styczniowego i kreowania na 
białoruskich bohaterów narodowych takich postaci, jak Tadeusz Kościuszko, Konstanty Kalinowski.
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partiom chadeckim21. W istocie jednak dokonana przez działaczy BNF diagno-
za społeczeństwa białoruskiego jako pozbawionego świadomości narodowej 
sprawiała, że przyjęta hierarchia wartości była inna i głoszony demokratyzm 
miał charakter warunkowy. Front aspirował do roli narodowowyzwoleńczego 
ruchu Białorusinów, reprezentacji całego narodu, który świadom swojej tożsa-
mościowej ułomności ceduje nań, jako świadomą grupę, prawo wyznaczania 
kierunku rozwoju narodu i państwa na okres budowy powszechnej świado-
mości narodowej. W tym celu działacze BNF nie zamierzali odwoływać się do 
referendum w kwestii ogłoszenia języka białoruskiego jedynym językiem pań-
stwowym, wiedząc, że „ułomne”, wynarodowione społeczeństwo udzieli nega-
tywnej odpowiedzi.    

Ostateczny program Białoruskiego Frontu Narodowego, przyjęty na III Zjeź-
dzie BNF w maju 1993 roku, był konglomeratem idei, pozycjonującym BNF jako 
partię prawicową, choć jego kierownictwo z przyczyn koniunkturalnych często 
określało się mianem partii centrowej22. Demokratyzm wewnątrzpartyjny ograni-
czało charyzmatyczne przywództwo Zenona Poźniaka, mającego poparcie znacz-
nej części narodowo zorientowanej białoruskiej inteligencji. Najbardziej znany 
współczesny pisarz białoruski Wasyl Bykau namaścił przywódcę Białoruskiego 
Frontu Narodowego na „Chrystusa ziemi białoruskiej”23. Ta specyfika ugrupowa-
nia okazała się jego słabością, a z czasem pośrednio wpłynęła na jego rozpad.

Na tym samym zjeździe doszło do instytucjonalizacji BNF, dotychczas wy-
stępującego jako ruch społeczny. W związku z oczekiwanymi zmianami w pra-
wodawstwie w zakresie funkcjonowania partii politycznych, Białoruski Front 
Narodowy został zarejestrowany jako partia o celach i programie tożsamym 
z wciąż istniejącym ruchem BNF. Lider Frontu był najbardziej wyrazistym dzia-
łaczem narodowym, a Front Narodowy jako pierwszy w BSRR uzyskał prawo 
do przeprowadzenia demokratycznego mityngu na mińskim stadionie w dniu 
19 lutego 1989 roku. Aktywność BNF i radykalność jego haseł pozwoliły ugru-
powaniu na zagospodarowanie w świadomości społecznej demokratyzowanej 
przestrzeni politycznej. Z jego inicjatywy w lutym 1990 roku zwołane zostało 
Ogólnobiałoruskie Forum Demokratyczne, przygotowujące polityków opozycji 
do udziału w wyborach parlamentarnych. W kolejnych czterech latach BNF stał 

21  W odróżnieniu od Jurija Chodyki, Zenon Poźniak pod pojęciem wartości chrześcijańskich 
i chrześcijaństwa rozumie także westernizację, wartości kultury europejskiej, jak i zachodnio-
europejski sposób organizacji życia społecznego. Zob. Z. Paźniak, Biełaruska-rasiejskaja wajna. 
Belarus is an Eastern Outpost, Warszawa–Njnu-Jork–Wilnia 2005, s. 4.

22  M.F. Czudakow, A.J. Waszkiewicz, S.A. Alfier, op. cit., s. 108.
23 G. Drakochrust, J. Drakochrust, D. Furman, op. cit., s. 116, 148, przyp. 31. 
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się najlepiej zorganizowaną opozycją antykomunistyczną, a inne partie demo-
kratyczne, dążąc do zdobycia popularności, musiały wypracowywać określony 
stosunek do Frontu.

Ruchowi w wyborach z 1990 roku udało się wprowadzić do Rady Najwyż-
szej XII kadencji 20 swoich reprezentantów, co oznaczało, że będzie on jedy-
ną, stosunkowo skromną, reprezentacją sił demokratycznych w parlamencie. 
Dołączenie do polityków BNF demokratycznie zorientowanych deputowanych 
pozwoliło na stworzenie wpływowej frakcji liczącej 37 parlamentarzystów. Ze 
względu na radykalizm, działacze BNF stali się najwyrazistszymi postaciami par-
lamentu24. Już w lipcu 1990 roku konferencja Frontu przyjęła Deklarację o nie-
zależności państwowej Białorusi, w której od parlamentu żądała wypowiedzenia 
umowy związkowej z 1922 roku powołującej ZSRR i niepodpisywania nowej. 
Działacze Frontu nie wystąpili przeciwko kandydaturze Wiaczesława Kiebicza 
na premiera, uważając go za stosunkowo reformatorskiego polityka, jednak jed-
nocześnie utworzyli własny „gabinet cieni” z premierem Władimirem Zabłoc-
kim. W sierpniu 1991 roku przy poparciu BNF przewodniczącym parlamentu 
został Stanisław Szuszkiewicz.

BNF konsekwentnie opowiadał się za utrzymaniem parlamentarnej for-
my rządów i niewprowadzeniem urzędu prezydenta Republiki Białoruś, wi-
dząc w tym zagrożenie w postaci możliwości zdobycia pełni władzy przez 
postkomunistyczną nomenklaturę. Stosunkowo rozbudowana struktura tere-
nowa partii oraz jej zwartość, sprawiająca że BNF do 1994 roku był najlepiej 
zorganizowaną siłą demokratyczną w republice, nie przełożyły się na szero-
kie poparcie społeczne. Reakcją na niejednokrotne prowokacje ze strony no-
menklatury były kolejne zwroty Frontu na prawo, a taka radykalizacja nie była 
akceptowana przez białoruski elektorat. W efekcie znaczenie BNF i jego po-
pularność spadało. Jeśli w 1990 roku Front był platformą dla wszystkich sił de-
mokratycznych na Białorusi, to w 1994 roku był już ugrupowaniem jedynie jej 
narodowego skrzydła.

Tym dwóm najpoważniejszym podmiotom na białoruskiej scenie politycz-
nej od drugiej połowy 1990 roku towarzyszyło kilkanaście partii o niewielkim 
zasięgu i o kanapowym charakterze. Nastawione one były głównie na rywa-
lizację z Komunistyczną Partią Białorusi, wskazując błędy w jej działalności. 
Partie te nie posiadały własnego elektoratu, choć próbowały odwoływać się 

24  W 1990 roku Zenon Poźniak otwarcie mówił, że „Lenin to najbardziej krwawa postać w histo-
rii ludzkości”. W warunkach wciąż istniejącego ZSRR dla znacznej części społeczeństwa takie 
słowa były obrazoburstwem i bluźnierstwem. A. Fieduta, O. Boguckij, W. Martinowicz (red.), 
Politiczeskije partii Biełarusi..., op. cit., s. 113.



ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 5

99

do tradycji liberalnej, socjaldemokratycznej czy narodowodemokratycznej25. 
Ich powstanie świadczyło o zachodzącej demokratyzacji życia politycznego na 
Białorusi i istniejącym potencjale dla rozwinięcia się pluralizmu. Wszystkie te 
ugrupowania toczyły też swoistą grę z Białoruskim Frontem Narodowym, pro-
ponując wejście w sojusze. Ich zawiązanie umożliwiłoby podniesienie statusu 
i prestiżu poszczególnych ugrupowań oraz zdjęcie z piedestału BNF, obniżenie 
jego rangi do jednej z wielu partii. Do sojuszy takich i konsolidacji sił demo-
kratycznych nie doszło, co wpłynęło na zachowanie uprzywilejowanej pozycji 
przez partię władzy.

Pierwszą partią opozycyjną, którą w marcu 1991 roku zarejestrowało Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości BSRR, była Zjednoczona Partia Demokratyczna 
(ZPD). Stała się ona najważniejszą partią centroprawicową ówczesnej Białorusi. 
Jej powstanie związane jest z kształtowaniem się ruchu liberalnego w końcu lat 
80. W środowisku tym znalazły się postaci o często bardzo różnych poglądach 
politycznych, m.in. Walentin Akułow, późniejszy ideolog skrajnego Słowiań-
skiego Soboru „Biała Ruś”, Stanisław Husak, później współpracownik i zastępca 
Zenona Poźniaka w BNF, a także politycy socjaldemokratyczni i centrowej Par-
tii Zgody Narodowej. Liderem ugrupowania do 1995 roku był były deputowa-
ny ludowy ZSRR Aleksander Dobrowolskij. Zjazd założycielski partii odbył się 
w listopadzie 1990 roku. Przyjęty program miał charakter liberalny, deklarowa-
no prymat interesów jednostki nad interesem narodu. Partia krytykowała ustrój 
Związku Radzieckiego, postulując suwerenność Białorusi, prowadzenie własnej 
polityki wewnętrznej i zagranicznej26. 

W wyborach parlamentarnych w 1990 roku ZPD udało się wprowadzić do 
Rady Najwyższej 12 deputowanych. Przez pierwsze dwa lata istnienia Zjedno-
czona Partia Demokratyczna w istocie podążała kursem wytyczanym przez Bia-
łoruski Front Narodowy (choć na II Zjeździe BNF w marcu 1991 roku nie zgo-
dzono się na nadanie ZPD statusu członka stowarzyszonego w ruchu Białoru-
skiego Frontu Narodowego), popierając m.in. inicjatywę BNF przeprowadzenia 
przedterminowych wyborów parlamentarnych. Wówczas też w łonie ugrupo-
wania pojawiła się koncepcja „rosyjskojęzycznego białoruskiego nacjonalizmu”, 
który doprowadził do wewnętrznych podziałów w ugrupowaniu. Przeciwnicy 
ideologicznego zbliżenia partii z Frontem powołali w 1992 roku frakcję „Za re-
alizm”, która optowała za rozwojem więzi z Rosją i nadaniem językowi rosyjskie-

25  W. Baluk, Próby kształtowania się systemu partyjnego, op. cit., s. 97–101.
26  Programma Ob’jedinionnoj diemokraticzeskoj partii Biełorussii (pierwaja riedakcija), [w:] M.N. 

Guboglo (red.), Grażdanskije dwiżenija w Biełorussii, Moskwa 1991, s. 89–90; W. Baluk, Próby 
kształtowania się systemu partyjnego, op. cit., s. 99.
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mu statusu równego językowi białoruskiemu27. Partia opowiadała się za wprowa-
dzeniem instytucji prezydenta, którego pozycję równoważyłby parlament i Sąd 
Konstytucyjny – projekt takich zmian ustrojowych zaprezentowała robocza gru-
pa członków partii pracująca pod kierunkiem Michaiła Czudakowa. W drugiej 
połowie 1993 roku Zjednoczona Partia Demokratyczna wraz z Białoruską So-
cjaldemokratyczną Hromadą, Białoruską Partią Chłopską, Konfederacją Pracy 
Białorusi i Zjednoczeniem Przedsiębiorców Białorusi zawiązała porozumienie 
ideowo-programowe „Wiosna-94”, którego celem było doprowadzenie do przed-
terminowych wyborów parlamentarnych oraz wystawienie wspólnego kandy-
data w wyborach prezydenckich w osobie Stanisława Szuszkiewicza. Sojusz ten 
łączył najważniejsze, oprócz podążającego własnym szlakiem i niechętnym do 
zawierania porozumień z innymi ugrupowaniami, siły demokratyczne, jednak 
nie doprowadził do sukcesu.

W lutym 1991 roku powstała – bazująca na istniejącym od 1989 roku Bia-
łoruskim Związku Chłopskim – Białoruska Partia Chłopska (BPCh). Za swój cel 
stawiała walkę o prawa obywatelskie i ekonomiczne, zwłaszcza rolników. Wy-
stępowała za reformą gospodarki, prywatyzacją gospodarstw rolnych. Działacze 
ugrupowania żądali pełnej suwerenności i zachowania neutralności28.

W czerwcu 1991 roku na scenie politycznej pojawiło się Białoruskie Zrze-
szenie Chrześcijańsko-Demokratyczne (BZChD) o orientacji chadeckiej. Po-
stulowało ono budowę w oparciu o zasady moralności chrześcijańskiej pań-
stwa prawa i gospodarki rynkowej zorientowanej społecznie. Dominowały 
w nim osoby z kręgów inteligencji katolickiej, domagające się, by sprawowana 
w języku polskim liturgia w kościołach na Białorusi została zastąpiona języ-
kiem narodowym29.

Obraz prawej strony białoruskiej sceny politycznej w latach 1991–1994 
dopełnia skrajna Narodowo-Demokratyczna Partia Białorusi. Jej powstanie 
w czerwcu 1991 roku było podyktowane wolą odrodzenia białoruskiej pamięci 
historycznej, świadomości narodowej, języka oraz kultury. Ideowo partia była 
bardziej radykalna niż Białoruski Front Narodowy, członkostwo w niej było 
uwarunkowane koniecznością udokumentowania białoruskiego pochodzenia 
oraz znajomości języka narodowego. W praktyce ugrupowanie to występowało 
jako struktura spokrewniona z BNF. Doprowadziło to do wewnętrznego kon-

27 A. Fieduta, O. Boguckij, W. Martinowicz (red.), Politiczeskije partii Biełarusi..., op. cit., s. 54.
28 W. Baluk, Próby kształtowania się systemu partyjnego, op. cit., s. 100.
29  R. Dzwonkowski, Sytuacja religijna Polaków na Białorusi, [w:] H. Chałupczak, E. Michaluk 

(red.), Polska–Białoruś: problemy sąsiedztwa, Lublin 2005, s. 95; W. Baluk, Próby kształtowania 
się systemu partyjnego, op. cit., s. 100–101.
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fliktu i odejścia części działaczy do Frontu. Najbardziej radykalni nacjonaliści 
skupieni wokół lidera Narodowo-Demokratycznej Partia Białorusi Anatolija 
Ostapienki w kwietniu 1994 roku zarejestrowali Białoruską Partię Narodową30.

W Radzie Najwyższej XII kadencji spośród partii o orientacji prawicowej 
i centroprawicowej swoich parlamentarzystów miał tylko Białoruski Front Na-
rodowy (26 deputowanych) i Zjednoczona Partia Demokratyczna (2 deputowa-
nych). Nie występowały one jednak wspólnie, gdyż BNF nie chciał zawierać so-
juszy z innymi ugrupowaniami, by ich nie nobilitować. Ideowo-organizacyjna 
specyfika BNF nie pozwalała mu na zdobycie szerszego grona wyborców, z ko-
lei eklektyczny charakter ZPD, łączącej polityków o dość różnych poglądach, 
również nie był atutem w opinii elektoratu. Zaistnienie na białoruskiej scenie 
proniepodległościowej ZPD, będącej ugrupowaniem, które w kwestii narodowej 
i językowej wypowiadało się mniej radykalnie niż BNF, mogło dawać nadzieję 
na powstanie silnej partii, konsolidującej demokratycznie zorientowany elekto-
rat rosyjskojęzyczny. Polityczna słabość liderów Zjednoczonej Partii Demokra-
tycznej przy niechętnej jej retoryce Białoruskiego Frontu Narodowego nie po-
zwoliła na odniesienie sukcesu31.

Wśród partii o orientacji centrolewicowej czołowe miejsce zajmowała po-
wołana do życia w marcu 1991 roku Białoruska Socjaldemokratyczna Hromada 
(BSDH). Jej działacze nawiązywali do tradycji Białoruskiej Socjalistycznej Hro-
mady działającej na początku XX wieku, łączącej wartości demokratyczne z ce-
lami wyzwolenia narodowego Białorusinów. Socjaldemokraci odwoływali się 
też do tradycji Białoruskiej Republiki Ludowej z 1918 roku32. Białoruska Socjal-
demokratyczna Hromada powstała na gruncie ruchu społecznego Białoruskiego 
Frontu Narodowego. Liderzy Hromady, w tym Michaił Tkaczow i Oleg Trusow, 
początkowo byli zaangażowani w działalność Białoruskiego Frontu Narodowe-
go, a dopiero w marcu 1991 roku stanęli na czele nowo tworzonej partii. W gru-
pie założycieli BSDH znaleźli się umiarkowani aktywiści BNF, związani z ówcze-
snym establishmentem, niezadowoleni z antykomunistycznego i antyrosyjskiego 
radykalizmu środowiska skupionego wokół Zenona Poźniaka33. Zgodnie z za-
łożeniami liderów BSDH, partia miała zająć istniejącą niszę spowodowaną bra-

30  Osnownyje programnyje principy Nacional’no-Diemokraticzeskoj partii Biełarusi, [w:] M.N. Gubo-
glo (red.), op. cit., s. 112–113; A. Fieduta, O. Boguckij, W. Martinowicz (red.), Politiczeskije partii 
Biełarusi..., op. cit., s. 75; W. Baluk, Próby kształtowania się systemu partyjnego, op. cit., s.  99. 

31 M.F. Czudakow, A.J. Waszkiewicz, S.A. Alfier, op. cit., s. 114.
32  Programnoje zajawlienije Biełorusskoj social-diemokraticzeskoj Gramady, [w:] M.N. Guboglo 

(red.), op. cit., s.  62–63. 
33 G. Drakochrust, J. Drakochrust, D. Furman, op. cit., s. 117.
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kiem partii lewicowej, powstałej na bazie KPB, czyli socjaldemokratycznej partii 
o narodowej orientacji. W odróżnieniu m.in. od Białouskiego Frontu Narodo-
wego, Hromada nie opowiadała się przeciwko istnieniu związku suwerennych 
republik radzieckich w formie konfederacji34. 

Przewodniczący partii Michaił Tkaczow próbował doprowadzić do powsta-
nia szerokiej koalicji ugrupowań centrowych, a efektem tych starań było powsta-
nie w lutym 1992 roku krótkotrwałego bloku Nowa Białoruś, w skład którego 
weszło 13 mniejszych ugrupowań. W grudniu 1992 roku BSDH nawiązała bliską 
współpracę z Federacją Związków Zawodowych Białorusi. W Radzie Najwyższej 
XII kadencji frakcja socjaldemokratów liczyła 12 deputowanych. Pod kierow-
nictwem Michaiła Tkaczowa partia szybko zyskiwała popularność, będąc uzna-
waną za wpływową i z konstruktywnym programem. Wpłynęło to na negatywne 
relacje ugrupowania z BNF, który tracił monopolistyczną pozycję silnego ru-
chu demokratycznego, co więcej – Tkaczow (w odróżnieniu od Poźniaka) mógł 
być rozpatrywany jako wspólny kandydat opozycji w przyszłych wyborach pre-
zydenckich35. Po śmierci Tkaczowa nowym liderem BSDH został zorientowany 
narodowo historyk Oleg Trusow, a partia zaczęła dokonywać wolty na prawo. 
Kierunek ten znalazł odbicie w programie partii, w którym mówiło się o wypeł-
nianiu trzech funkcji: socjaldemokratycznej, liberalnej i patriotycznej, a także 
coraz częstszej współpracy z BNF36. Pod koniec 1993 roku ugrupowanie weszło 
w skład koalicji „Wiosna-94”, a w wyborach prezydenckich poparło Stanisława 
Szuszkiewicza. Szefem jego sztabu wyborczego został Oleg Trusow.

Równolegle z Białoruską Socjaldemokratyczną Hromadą w łonie Komuni-
stycznej Partii Białorusi zaczęła kształtować się demokratyczna grupa polityków, 
sprzeciwiających się antypierestrojkowemu kursowi władz KPB. Kierownictwo 
partyjne forsowało wniosek wprowadzenia urzędu prezydenta republiki, który 
zająłby sekretarz KPB Małofiejew oraz powstrzymania fali demokratyzacji drogą 
wprowadzenia stanu wyjątkowego. Sprzeciw wobec takich działań doprowadził 
do pojawienia się (za zgodą Kiebicza) w Radzie Najwyższej oddzielnej od KPB 
frakcji „Komuniści za demokrację”, której liderem został Aleksander Łukaszen-
ko. Frakcja ta głosiła gotowość wspierania kursu na suwerenność państwową, 
rozwój przedsiębiorczości, ochronę praw i wartości demokratycznych. Jako jed-
na z pierwszych skrytykowała poparcie przez KC KPB puczu Janajewa w sierp-
niu 1991 roku, zagłosowała za delegalizacją partii komunistycznej i nacjonaliza-
cją jej majątku. Po likwidacji KPB demokratycznie nastrojona część członków 

34 M.F. Czudakow, A.J. Waszkiewicz, S.A. Alfier, op. cit., s. 117.
35 A. Fieduta, O. Boguckij, W. Martinowicz (red.), Politiczeskije partii Biełarusi..., op. cit., s. 42.
36 M.F. Czudakow, A. J. Waszkiewicz, S.A. Alfier, op. cit., s. 118.
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byłej partii podjęła działania na rzecz powołania nowego ugrupowania politycz-
nego. Od października 1991 roku trwały prace komitetu organizacyjnego pod 
kierownictwem Aleksandra Łukaszenki i Aleksandra Sosnowa. Konflikty wśród 
działaczy utrudniały proces założycielski, który odbiegł końca w kwietniu 1992 
roku. Wśród kierownictwa nowo powstającej Partii Zgody Narodowej (PZN) 
nie było jednak ani Łukaszenki ani Sosnowa, główne stanowiska zajęli młodzi 
deputowani o zdecydowanie demokratycznych nastrojach – Giennadij Karpien-
ko i Wiktor Gonczar (nota bene bliscy współpracownicy Łukaszenki w parla-
mencie, tworzący grupę tzw. „młodych wilków” oraz twórcy jego kampanii pre-
zydenckiej w 1994 roku). Tym samym partia stała się polityczną reprezentacją 
demokratycznie zorientowanej nomenklatury średniego szczebla, którą odstra-
szał radykalizm BNF i konieczność opanowania języka białoruskiego i dla któ-
rej nie znalazło się miejsca w formującej się partii władzy37. Przyjęty na zjeździe 
program partii miał charakter socjaldemokratyczny, zakładano budowę cywili-
zowanego państwa prawa, przeprowadzenie demokratycznych reform, stworze-
nie godnych warunków życia dla każdego obywatela z gwarancjami socjalnymi. 
PZN ogłosiła powstanie frakcji parlamentarnej na czele z Giennadijem Karpien-
ką, jednak była ona bardzo amorficzna i niezauważalna nie tylko dla wyborców, 
jak i dla innych parlamentarzystów38. Do 1994 roku partia była bardzo słaba, 
czego dowodzi m.in. fakt, że nie udało się jej zarejestrować w Centralnej Komisji 
Wyborczej kandydata na prezydenta w osobie Karpienki.

Jeszcze w marcu 1990 roku powstała pierwsza opozycyjna partia w ZSRR: 
Liberalno-Demokratyczna Partia Związku Radzieckiego z Władimirem Żyri-
nowskim na czele, mająca swój oddział na Białorusi. Po rozpadzie ZSRR, bia-
łoruska Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD), kierowana przez powiąza-
nego z Żyrinowskim Wasilija Kriwienko, pozostała pod wpływem i w ścisłym 
związku z jej rosyjską imienniczką39. PLD opowiadała się za odbudową wspól-
nego państwa w duchu panslawizmu i rosyjskiego imperializmu, deklarując 
jednak szacunek i prawo istnienia kulturowej i językowej odrębności narodów 
zamieszkujących Białoruś. Państwo miało kierować się zasadą sprawiedliwo-
ści społecznej, m.in. poprzez prywatyzowanie zakładów przemysłowych drogą 
ich przekazania w ręce kolektywów pracowniczych40. Partia Liberalno-Demo-

37  G. Drakochrust, J. Drakochrust, D. Furman, op. cit., s. 118.
38 A. Fieduta, O. Boguckij, W. Martinowicz (red.), Politiczeskije partii Biełarusi..., op. cit., s. 44–45.
39  Należy podkreślić, że jeszcze w 1989 i 1990 roku w Mińsku i Witebsku nieoficjalnie funkcjonowa-

ła Liberalno-Demokratyczna Partia (jej liderem był Oleg Manajew) niemająca żadnego związku 
z ugrupowaniem Żyrinowskiego. M.F. Czudakow, A.J. Waszkiewicz, S.A. Alfier, op. cit., s. 102.

40 A. Fieduta, O. Boguckij, W. Martinowicz (red.), Politiczeskije partii Biełarusi..., op. cit., s. 63.
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kratyczna weszła w skład Ruchu Ludowego Białorusi i jako jedyne ugrupowa-
nie tworzące ten ruch poparła w wyborach prezydenckich w 1994 roku Wia-
czesława Kiebicza.

Bliski ideowo PLD był powstały z inspiracji rosyjskich sił nacjonalistycz-
nych w czerwcu 1992 roku Słowiański Sobór „Biała Ruś” (SS BR). Nie cieszył się 
on popularnością społeczeństwa, łącząc hasła komunistyczne, wielkoruskiego 
szowinizmu i przywiązania do prawosławia. Znalazła się w nim przede wszyst-
kim rosyjska, zorientowana nacjonalistycznie, część białoruskiej nomenklatury. 
Ugrupowanie głosiło chęć odbudowy państwa łączącego narody słowiańskie pod 
rosyjskim przywództwem: „obrony słowiano-rosyjskich interesów we wszyst-
kich sferach życia społecznego na bazie jednoczenia słowiano-rosyjskich ludów 
i priorytetu tradycyjnych wartości ich cywilizacji, budowy droga konstytucyjną 
państwa prawa na słowiano-rosyjskiej tradycji: soborowości, władzy ludu i sa-
morządzie, budowy socjalnie zorientowanej gospodarki rynkowej, ochronie oj-
czystego rynku przed spekulacyjno-mafijnym i transnarodowym kapitałem”41. 
Działacze przeciwstawiali się białorutenizacji i wypieraniu języka rosyjskiego 
z życia Białorusi, będąc w istocie reprezentantem rosyjskich sił nacjonalistycz-
nych, dążących do wcielenia Białorusi w skład Federacji Rosyjskiej. Postulat in-
korporacji tłumaczono koniecznością ochrony republiki przed „ekspansją za-
chodnich przeciwników świata słowiańskiego”42.

Na lewej stronie białoruskiej sceny politycznej w 1992 roku pojawiła się 
Zjednoczona Partia Agrarno-Demokratyczna, w późniejszym czasie prze-
kształcona w Partię Agrarną. Jej powstanie zainicjowała partia władzy, licząc 
się z możliwością przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentar-
nych. Przyjęta na zjeździe założycielskim w czerwcu 1992 roku nazwa ugru-
powania odzwierciedlała zorientowanie rządu na elektorat wiejski i przedsta-
wicieli kierownictw gospodarstw rolnych43. Liderem partii został przewodni-
czący kołchozu i doradca premiera Wiaczesława Kiebicza – Siemion Szarec-
ki. Mimo składanych deklaracji o centrowym charakterze ugrupowania, było 
ono bardziej lewicowe niż PZN czy BSDH. Reprezentowało konserwatywny 
i przeciwny reformom elektorat kołchozowy, koncentrując się na kwestiach 
gospodarki rolnej. Agrariusze pozostawali pod silnym wpływem partii władzy, 
nie stanowiąc autonomicznej siły politycznej. Jednakże, wbrew oczekiwaniom, 

41 Ustaw Sławianskogo Sobora „Biełaja Rus’”, Minsk 1997, s. 3.
421 W.N. Linkiewicz, Sławianskij Sobor „Biełaja Rus’”: istorija sozdanija i dejatel’nosti (1992–1999 gg.), 

[w:] Gramadskija ruhi i palitycznyja partyi u Biełarusi (aposznjaja czwerć XIX – paczatak XXI st.): 
materyjały Resp. nawuk. kanf. (Grodna 23-24 kastr. 2008 g.), Grodna 2009, s. 363–364.

43  S. Szarecki, Agrarniki, ob’jediniajties’!, „Sowietskaja Biełorussija” z dn. 1.09.1992 r.
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w wyborach prezydenckich w 1994 roku ugrupowanie nie poparło kandyda-
tury Wiaczesława Kiebicza, lecz z polecenia Siemiona Szareckiego wystawiło 
własnego kandydata, przewodniczącego kołchozu z Grodzieńszczyzny Alek-
sandra Dubko44.   

Na Białorusi do 1994 roku trwał proces kształtowania się system partyj-
nego, lecz partie polityczne nie grały istotnej roli w procesie transformacji. 
Dotyczyło to nie tylko demokratycznych ugrupowań politycznych o opozy-
cyjnym rodowodzie, ale także dawnej formacji rządzącej. Co paradoksalne 
dla „najbardziej radzieckiej” z byłych republik ZSRR, na Białorusi również 
stosunkowo słaba była partia komunistyczna, choć ona w większości skłaniała 
się ku popieraniu rządu Kiebicza. Jednocześnie w społeczeństwie białoruskim 
narastało niezadowolenie ze zmian, upadku gospodarki i pauperyzacji. Funk-
cjonowanie niepartyjnego rządu powodowało, że protesty społeczne również 
nie miały charakteru partyjnego. Niezadowolenie znajdowało ujście w braku 
akceptacji dla istniejącego systemu partyjnego i instytucji państwa. Dowodzi 
tego mały poziom zaufania społecznego do partii i zwycięstwo w pierwszych 
wyborach prezydenckich pozbawionego zaplecza partyjnego Aleksandra Łu-
kaszenki.

Na bazie powyższego można stwierdzić, że obowiązujące w demokracjach 
zachodnich aksjologiczne podziały na lewicę i prawicę, uwzględniające inne niż 
najbardziej podstawowe kategorie, na Białorusi odgrywały drugorzędną rolę, 
a decydującym kryterium podziału był stosunek do niepodległości, stosunek do 
Zachodu i Rosji, a także białoruskiej tradycji narodowej. Im partia była bardziej 
prawicowa, tym bardziej podkreślała konieczność odżegnania się od radzieckiej 
przeszłości. Lewicę białoruskiej sceny politycznej stanowiła zatem Partia Komu-
nistów Białorusi, Partia Agrarna, Słowiański Sobór „Biała Ruś”. Blok centrole-
wicowy tworzyła Białoruska Socjaldemokratyczna Hromada, Partia Liberalno-
Demokratyczna oraz Partia Zgody Narodowej. Blok centroprawicowy stanowiły 
Zjednoczona Partia Demokratyczna, Białoruska Partia Chłopska oraz Białoru-
skie Zrzeszenie Chrześcijańsko-Demokratyczne. Białoruską prawicę w omawia-
nym okresie tworzył Białoruski Front Narodowy i Narodowo-Demokratyczna 
Partia Białorusi. 

Partie polityczne w latach 1991–1994 były słabe i nie zagrażały rządzącej 
nomenklaturze. Uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że na proces kształtowa-
nia się systemów partyjnych w państwach postsowieckich niebagatelną rolę ode-
grał charakter ustroju państwowego, zwłaszcza oparty na instytucji wyposażo-

44  W. Baluk, Próby kształtowania się systemu partyjnego, op. cit., s.  104; A. Fieduta, O. Boguckij,  
W. Martinowicz (red.), Politiczeskije partii Biełarusi..., op. cit., s. 45–46.
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nego w szerokie prerogatywy prezydenta45. W przypadku Republiki Białoruś do 
1994 roku funkcjonował tymczasowy reżim polityczny wywodzący się z mecha-
nizmów wypracowanych w konstytucji BSRR z 1978 roku wraz z późniejszymi 
zmianami oraz w innych dokumentach. 

W odróżnieniu od niektórych państw postradzieckich, zwłaszcza Rosji 
i Ukrainy, w których urząd prezydenta pojawił się jeszcze w 1991 roku, na 
Białorusi do 1994 roku głową państwa pozostawał przewodniczący parlamen-
tu, niewchodzący jednak w system władzy wykonawczej ani nieposiadający 
stabilnej większości, popierającej go w Radzie Najwyższej. W rezultacie nie 
posiadał on również wystarczających pełnomocnictw, by stać się ośrodkiem 
wpływającym na kształtowanie się systemu partyjnego: pozycja ustrojowa 
przewodniczącego parlamentu, a i niewątpliwie cechy osobowościowe Stani-
sława Szuszkiewicza nie sprzyjały wykształceniu wokół niego silnego ugru-
powania czy ruchów politycznych. Należy również zaznaczyć, iż czynnikiem 
osłabiającym instytucjonalizację systemu partyjnego i petryfikację poszcze-
gólnych ugrupowań był również brak w omawianym okresie wyborów par-
lamentarnych. Ostatnie, tylko częściowo wolne, miały miejsce w warunkach 
istnienia Związku Radzieckiego, a kolejne dopiero w 1995 roku, już po objęciu 
władzy przez prezydenta Łukaszenkę (dla porównania w tym czasie w Polsce 
wybory parlamentarne odbyły się dwukrotnie). 

Streszczenie

Proces kształtowania się systemu partyjnego w Republice Białoruś  
w latach 1991–1994

Artykuł omawia proces tworzenia się pierwszych partii politycznych na 
Białorusi w obliczu uzyskania niepodległości w 1991 roku. Przedstawiono oko-
liczności powstawania poszczególnych ugrupowań oraz relacje pomiędzy nimi. 
Stwierdzono, że zasadniczy dyskurs polityczny toczył się pomiędzy dawną no-
menklaturą partyjną oraz zorganizowanymi w postaci Białoruskiego Frontu 
Narodowego siłami narodowymi, a pozostałe partie odgrywały drugoplanową 
rolę.

45 M.F. Czudakow, A.J. Waszkiewicz, S.A. Alfier, op. cit., s. 124.
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Summary

The formation of the party system in the Republic of Belarus in 1991-1994
The article is devoted to the process of establishing first political parties in 

Belarus during the period of gaining independence. The main issues discussed 
were as follows: the historical roots of individual parties, circumstances of its es-
tablishment, relations between parties. It was argued that in the main political 
discourse were involved former communist ‘nomenklatura’ and Belarus’ natio-
nalists of Belarusian Popular Front. Another parties were playing secondary role 
in the political life of Belarus.  





Jakub Tyszkiewicz

Stany Zjednoczone wobec niepodległości Litwy1

Celem artykułu jest zaprezentowanie polityki Stanów Zjednoczonych wobec 
narodowych dążeń emancypacyjnych na Litwie w latach 1990–1991. Wcześniej 
Waszyngton postrzegał ten problem, jako część przemian zachodzących w ca-
łym państwie komunistycznym pod rządami Michaiła Gorbaczowa. Problemy 
narodowościowe w 1989 i na początku 1990 r. nie miały zatem wysokiego prio-
rytetu w rozważaniach Białego Domu, a analitycy rządowi raczej nie dopuszcza-
li możliwości wybicia się republik nadbałtyckich na pełną niepodległość2. 

Wzrost tendencji niepodległościowych republik obserwowany był zatem 
w Waszyngtonie z pewnym zaskoczeniem. Co prawda Stany Zjednoczone nie-

1  Artykuł ten jest skróconą i zmienioną wersją wystąpienia na konferencji z okazji 20-lecia wy-
darzeń na Litwie Stany Zjednoczone a narodowe ruchy emancypacyjne w ZSRR po 1989 r. (ze 
szczególnym uwzględnieniem Litwy, Łotwy i Estonii) w 2011 r.

2  Wydaje to potwierdzać jeden z nielicznych odtajnionych dokumentów z tego okresu, Natio-
nal Security Directive 23, poświęcony stosunkom między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR  
z 22 września 1989 r., gdzie kwestia niepodległości dla państw bałtyckich, czy innych części 
składowych imperium komunistycznego, w ogóle nie jest jeszcze rozważana, podobnie zresztą 
jak i ewentualność rozpadu Związku Radzieckiego (National Security Directive 23 z 22 IX 1989 r., 
George Bush Presidential Library, National Security Directives (http://bushlibrary.tamu.edu/
research/pdfs/nsd/nsd23.pdf, pobrano dn. 10.05.2011). Warto także dodać, że przedstawione 
we wrześniu 1989 r., w czasie posiedzenia Biura ds. Sowieckich w Centralnej Agencji Wywia-
dowczej, opracowanie, przygotowane przez analityka ds. ZSRR, Greya Hodnetta, wskazujące 
na możliwy kryzys i niestabilność imperium radzieckiego, a nawet powstanie „równoległych 
ośrodków władzy” oraz fakt, że nawet najbardziej daleko idące koncesje Gorbaczowa wobec nie-
rosyjskich narodów nie będą zadowalające, zostało ocenione przez innych analityków jako „zbyt 
pesymistyczne” (R.M. Gates, From the Shadows, The Ultimate Insider’s Story of Five Presidents 
and How They Won the Cold War, New York 1996, s. 514 i 527).



JAKUB TYSZKIEWICZ

110

przerwanie uznawały niepodległość trzech państw bałtyckich, od momentu ich 
utworzenia w 1922 r., tym samym wyrażając sprzeciw wobec ich włączenia do 
ZSRR, ale poza tradycyjnie obchodzonym w USA Baltic Freedom Day (Dzień 
Wolności Narodów Bałtyckich), nie miało to jednak żadnego praktycznego 
przełożenia na politykę amerykańską3. Pod koniec lat 80. na podejście Białego 
Domu do sytuacji w republikach nadbałtyckich, miały wpływ także oczekiwania 
administracji prezydenckiej związane ze zmianami wewnętrznymi w imperium 
sowieckim, dokonywanymi przez sekretarza generalnego KC KPZR (a od marca 
1990 r. prezydenta ZSRR), Michaiła Gorbaczowa4. Takie stanowisko można wy-
raźnie dostrzec w publicznych wypowiedziach Białego Domu w tym czasie. 

Już w styczniu 1990 r., w związku z wizytą przywódcy radzieckich komu-
nistów w trzech państwach bałtyckich, rzecznik prasowy Białego Domu, Mar-
lin Fitzwater oznajmił, że USA wspierają reformy podejmowane przez Moskwę. 
Dociskany przez dziennikarzy przyznał, że Stany Zjednoczone nie chcą zajmo-
wać pozycji, która byłaby niewygodna dla którejś ze stron – Kremla czy państw 
bałtyckich5. Administracja prezydenta Busha doszła do wniosku, że Litwa i po-
zostałe dwa państwa nadbałtyckie prawdopodobnie uzyskają jakąś niezależność 
od ZSRR, zatem najlepiej będzie nie ingerować w ten proces. Uważano, że dro-
ga do niepodległości potrwa pewien czas, z okresem przejściowym. Biały Dom 
nie zamierzał zatem publicznie komentować rozwoju wypadków. Takie podej-
ście wiązało się z oczekiwaniem, które Bush publicznie wyraził w czasie jednej 
z konferencji prasowych na początku roku, że sam M. Gorbaczow, jako adwo-
kat reform, doprowadzi do pokojowych zmian. Prezydent USA uznał kwestię 
państw nadbałtyckich, za wewnętrzną sprawę Kremla, co pozostawało właści-
wie w sprzeczności z dotychczasową formułą przyjętą przez rządy amerykań-
skie, nieuznającą ich włączenia Litwy, Łotwy i Estonii do ZSRR. Jeden z urzęd-
ników Białego Domu obrazowo określił tę politykę w wypowiedzi dla dzienni-
karzy „odnośnie państw bałtyckich powinniśmy raczej używać terminu samo-

3  J.T. Mc Hugh and J.S. Pacy, Diplomats Without a Country. Baltic Diplomacy, International Law 
and the Cold Wars, s. 2.

4  Notabene nie było to tylko stanowisko USA, bowiem podobnie oceniano sytuację np. w Bonn 
i Londynie. Szerzej zob. K. Spohr Readman, International reactions to Soviet disintegration. The 
case of the Baltic states, [w:] Europe and the End of the Cold War. A reappraisal, ed. Frédéric Bozo 
(i inni), London 2007, s. 221.

5  Doyle McManus, U.S. Sees Baltic States Winning Their Freedom, “Los Angeles Times” (dalej cyt.: 
LAT) Jan 12, 1990, s. 1. Por. M. Beschloss, S. Talbott, At the Highest Levels. The Inside History of 
the Cold War, Boston 1993, s. 194, którzy wskazują, że Bush poprosił swoich doradców i Depar-
tament Stanu o opracowanie takiego podejścia, które pozwoli mu na stąpanie po „kruchej linie” 
pomiędzy stałym odrzucaniu przez Waszyngton zaboru państw bałtyckich przez ZSRR a swoim 
własnym pragnieniem unikania tworzenia problemu dla Gorbaczowa. 
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stanowienie (self-determination), zamiast „niepodległość”, [bowiem używanie 
tego] słowa (...) jest jak wsadzenie palca w radzieckie oko”6. Podobnie brzmia-
ła wypowiedź jednego z wysokich polityków amerykańskich, który stwierdził, 
że „uzyskanie niepodległości [państw bałtyckich] wymaga negocjacyjnego 
procesu, który będzie trwał miesiącami, zanim ktokolwiek będzie mógł po-
wiedzieć, w jakim kierunku zmierza. Zbyt szybkie występowanie zatem z nie-
zręcznymi oświadczeniami, tylko utrudni wypracowanie swojej drogi przez 
obydwie strony”7.

Sposób widzenia kwestii niepodległości państw bałtyckich w tym czasie 
dobrze oddają także wspomnienia G. Busha i jego doradcy ds. bezpieczeństwa 
Brenta Scowcrofta, którzy stwierdzają, że „silne lobby, zwłaszcza konserwaty-
stów, a przede wszystkim Bałto-Amerykanów pragnęło pomieszać szyki So-
wietom w tej sprawie. Chcieli nie tylko wolności dla Bałtów, ale wolności na-
tychmiast [podkreśl. w tekście]. W efekcie istniało specjalne wyczulenie po obu 
stronach, zarówno w Waszyngtonie, jak i Moskwie, wobec tego, co działo się 
w krajach bałtyckich. Był to region, gdzie byliśmy skłonni do wywarcia najwięk-
szego nacisku, a z kolei Sowieci reagowali najbardziej paranoicznie i byli naj-
mniej chętni do współpracy”8. 

W praktyce jednak polityka USA w tym czasie była mało stanowcza, co naj-
lepiej uwidoczniło się w marcu 1990 r., gdy w odpowiedzi na decyzję nowego 
litewskiego parlamentu o ogłoszeniu niepodległości, Kreml wyprowadził na uli-
cę czołgi. Prezydent G. Bush ograniczył się do wysłania listu do Michaiła Gor-
baczowa, wyrażając poważne zaniepokojenie, i żal z tych działań, a także wzy-
wając do rozpoczęcia pokojowego dialogu z litewskim rządem9. Niewątpliwie 
taka decyzja mogła wynikać z umiejętnej polityki radzieckiej dyplomacji. Już 
7 marca do Białego Domu doszedł telegram z Moskwy, relacjonujący rozmowę 
ambasadora USA w ZSRR, Jacka Matlocka, z ministrem spraw zagranicznych, 
Eduardem Szewardnadze. Radziecki minister spraw zagranicznych określał sy-

6  Doyle McManus, U.S. Sees…, LAT, Jan 12, 1990, s. 1.
7  Cytat za: Graebner Norman A. i inni, Reagan, Bush, Gorbachev: revisiting the end of the Cold 

War, Westport, Connecticut 2008, s. 132.
8  G. Bush and B. Scowcroft, The World Transformed, New York 1999, s. 141. (w polskim przekła-

dzie Świat przekształcony, Warszawa 2000, nie odnaleziono tłumaczenia tego fragmentu). Na 
temat pozycji probałtyckiego lobby i konserwatystów zob. także: Readman, op. cit., s. 221 i Be-
schloss, Talbott, op. cit., s. 198, którzy wskazują na rolę amerykańskiej prasy i opinii publicznej 
w tej sprawie. 

9  Message to the Congress Transmitting the Report on Restoration of the Baltic States Independence 
June 25, 1991, Public papers of the U.S. Presidents, George Bush 1989–1993 http://www.presi-
dency.ucsb.edu/ws/index.php; A. Rosenthal, UPHEAVAL IN THE EAST; U.S. Fears Baltic Crisis 
Will Hurt Moscow Ties, “New York Times” (dalej: NYT), March 31, 1990.
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tuację na Litwie jako krytyczną, ostrzegał przed przewrotem wojskowym i ogól-
nym pogorszeniem sytuacji w republikach10. Wyrażał troskę o polityczną pozy-
cję Gorbaczowa, prosząc stronę amerykańską o zrozumienie. Z kolei 18 marca 
Szewardnadze zapewnił sekretarza stanu, Jamesa Bakera, że Sowieci nie będą się 
uciekać do użycia siły, ale polegać na dialogu politycznym11.

Administracja prezydencka znalazła się zatem w trudnej sytuacji. „Nie mo-
glibyśmy przeciwstawić się niepodległościowym dążeniom Litwinom” – pisze 
Bush – „Z drugiej zaś strony, jeżeli byśmy poparli natychmiast ogłoszony akt 
niepodległości, przyczynilibyśmy się do upadku Gorbaczowa lub do samowol-
nego podjęcia działań przez sowieckie siły zbrojne. Jeżeli doszłoby do gwałtow-
nych rozruchów, w gruncie rzeczy Stany Zjednoczone absolutnie niczego nie 
mogłyby zrobić i miałyby krew na rękach, jako ci, którzy zachęcali Litwinów, 
aby sięgnęli po więcej, niż ich na to stać”12. 

Doradca prezydenta ds. Bezpieczeństwa Brent Scowcroft również broni po-
zycji zajętej wówczas przez Biały Dom. Stwierdza, że „Nikt tak nie pragnął nie-
podległości Bałtów jak my. Mogliśmy dołączyć do krzykliwych zwolenników 
natychmiastowego uznania rządu Landsbergisa i domagać się niepodległości Li-
twy. Wprawiłoby to nas w dobry nastrój i powstrzymało lawinę krytyki. Wielu 
krytyków utrzymywało wówczas i nadal twierdzi, że nie uznaliśmy nowego rzą-
du litewskiego, ponieważ bardziej byliśmy zainteresowani wspieraniem Gorba-
czowa niż niepodległością krajów bałtyckich. Ta ocena nie uwzględnia główne-
go elementu owej drażliwej sytuacji. Realia dyktowały, że jedynym sposobem 
uzyskania niepodległości przez państwa bałtyckie była zgoda Kremla. Nasze za-
danie polegało na tym, aby Moskwę skłonić do podjęcia tej decyzji”13. W cza-
sie konferencji prasowej Bush powtórzył, że Stany Zjednoczone nigdy nie uzna-
ły zaboru Litwy, ale dodał, że „w życiu istnieją realia – Litwini są aż za dobrze 
ich świadomi – i powinni rozmawiać... z radzieckimi urzędnikami o tych różni-
cach”. Zaznaczył także, że nie będzie dyktować, kto na Litwie powinien rozma-
wiać z kim w Moskwie14.

Pod koniec marca amerykański prezydent wystosował także osobisty list 
do Gorbaczowa, w którym prosił o przyjęcie, że Stany Zjednoczone nie pra-
gną wykorzystać dla swych celów aktualnej sytuacji na Litwie. Przedstawiał 

10  S. Hurst, The Foreign Policy of the Bush Administration. In Search of the New Order, London and 
New York 1999, s. 62.

11 Bush, Scowcroft, Świat przekształcony, Warszawa 2000, s. 231.
12 Ibidem, s. 223–224.
13 Ibidem, s. 225.
14 Cyt. za Beschloss, Talbott, op cit., s. 199.
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powściągliwe reakcje Białego Domu, skarżąc się nawet, że naraża go to na ro-
snącą krytykę ze strony opinii publicznej, ponieważ zarówno społeczeństwo 
amerykańskie, podobnie zresztą jak i on sam, szczerze wspiera litewskie pra-
gnienie niepodległości. Dopytywał się, czy możliwe jest wycofanie się z kon-
frontacji, powrót do spokojnej atmosfery, w której prowadzona jest racjonalna 
dyskusja. Odwoływał się także do rozmowy E. Szewarnadzego z J. Bakerem, 
w którym radziecki minister spraw zagranicznych skłaniał się ku zaakcepto-
waniu zasady referendum w rozwiązywaniu spraw narodowych. Podobne zda-
nie miał wyrażać V. Landsbergis. Bush dodawał, że „nieoficjalnie i pośrednio” 
nakłania litewskiego przywódcę, aby powstrzymał się od działań i żądań, które 
służyłyby konfrontacji15. 

Wkrótce jednak Biały Dom stanął przed kolejnym dylematem. Odrzuce-
nie przez władze litewskie postawionego przez Kreml warunku – dialog w za-
mian za cofnięcie deklaracji niepodległości – doprowadziło do groźby nałożenia 
przez Gorbaczowa embarga na dostawy ropy i gazu na Litwę. Sytuację całej ad-
ministracji prezydenckiej dobrze ilustrują osobiste zapiski Busha z 17 kwietnia: 
„media domagają się odpowiedzi na pytanie: co zrobicie z tym fantem? Doma-
gają się od nas wzmożenia presji i ogłoszenia serii kroków; jeżeli to zrobimy, 
pojawią się kolejne słowa krytyki, dlaczego zrobiliście tak a nie inaczej? (...) Jest 
to sytuacja, z której nie ma dobrego wyjścia i dlatego trwam w nadziei, że Gor-
baczow zrozumie, iż polityka represji wobec Litwy przyniesie mu klęskę w skali 
międzynarodowej”16. 

Następnego dnia Baker ostrzegł Szewardnadzego (przebywał w tym czasie 
w Waszyngtonie, przygotowując spotkanie na szczycie), że stanowcze działanie 
Kremla wobec Litwy może zaszkodzić relacjom między Waszyngtonem a Mo-
skwą. Radziecki dyplomata po raz kolejny zapewnił o pokojowych intencjach, 
chociaż równocześnie dodał, że konieczny jest powrót do status quo ante17. Bia-
ły Dom zdawał sobie jednak sprawę, że w przypadku wprowadzenia embarga 
wobec Litwy, USA będą musiały podjąć jakieś kroki. Bush nie zamierzał jednak 
rezygnować np. z istotnych dla Waszyngtonu negocjacji o kontroli zbrojeń, na-
tomiast w rozmowie z prezydentem Francji, François Mitterrandem, nie wyklu-
czył zamrożenia rozmów o przyznaniu klauzuli najwyższego uprzywilejowania 
(KNU) dla ZSRR18. 

15 Bush, Scowcroft, op. cit., s. 228.
16 Ibidem, s. 231.
17 S. Hurst, loc. cit. 
18 Bush, Scowcroft, op. cit., s. 231.
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Sprawie Litwy poświęcono także spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodo-
wego (RBN) 23 kwietnia 1990 r., ale miało ono bardziej dyskusyjny niż decyzyj-
ny charakter, co zresztą rozczarowało Busha19. Administracja prezydencka osta-
tecznie zadecydowała zatem, że nie podejmie żadnych stanowczych kroków wo-
bec Moskwy, mogłoby to bowiem podważyć wewnętrzną pozycję Gorbaczowa 
i wpłynąć na pogorszenie sytuacji między Wilnem a Kremlem. Chociaż Bush 
poprosił już wcześniej RBN o przygotowanie listy opcji działań, które można 
wykorzystać w odpowiednim czasie (obejmowały one zresztą przede wszystkim 
kroki na polu dyplomacji – odwołanie lub odłożenie oficjalnych wizyt i spotka-
nia na szczycie), ostatecznie zadecydował jedynie, że rząd amerykański wstrzy-
ma zawarcie porozumienia handlowego z ZSRR i uzyskania przez to państwo 
KNU, do czasu, kiedy Kreml nie zacznie pracować nad rozwiązaniem kryzysu20. 
W tym czasie G. Bush uzyskał wsparcie ze strony przywódców obu izb Kongre-
su, którzy byli także za podejściem dialogu i dyskusji, która powstrzyma Mo-
skwę od działań wobec Litwy21.

Trzeba także dodać, że w Białym Domu postrzegano sprawę emancypacji 
tego państwa także w kontekście globalnym. Obawiano się, że zbytni nacisk na 
Kreml zaszkodzi rozmowom w sprawie kontroli zbrojeń, pozytywnej ewolucji 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz kwestii zjednoczenia Niemiec, 
która w tym czasie dla Waszyngtonu stanowiła najbardziej istotny cel, związany 
z szerszym problemem europejskiego bezpieczeństwa22. Napiętą sytuację do-
datkowo pogorszyła wypowiedź Vytautasa Landsbergisa, który porównał sytu-
ację, w której znalazło się nowe państwo, do „drugiego „Monachium”23. 

Wywołało to furię Busha, nie dziwi zatem fakt, że zachęcał kanclerza Hel-
muta Kohla i François Mitterranda do napisania listu, w którym prosili Lands-
bergisa o „zawieszenie” deklaracji niepodległości Litwy i rozpoczęcie rozmowy 

19  W czasie dyskusji o możliwych krokach stwierdzano, że nie mogą one dotknąć kontroli zbrojeń 
i gospodarczych kontaktów bilateralnych. W stosunku do spraw ekonomicznych rozważano po-
trzebę rozróżnienia pomiędzy inicjatywami podjętymi przed i po spotkaniu na Malcie, w tym 
porozumień handlowych i klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Sekretarz stanu J. Baker 
wskazywał na dwa zasadnicze cele polityki amerykańskiej – ochronę zasadniczych stosunków 
z Moskwą i uniknięcie walki z sojusznikami USA. Zalecał zatem jedynie potępienie działań 
Kremla, ale niepodejmowanie żadnej akcji (ibidem, s. 232–233).

20  Ibidem, s. 234; Gates, op. cit., s. 527. Na temat probałtyckiego lobby i konserwatystów zob. także 
Readman, op. cit., s. 221 i 225. Por. także ogólnie na ten temat: R.L. Garthoff, op. cit., s. 424.

21 Readman, op. cit., s. 226.
22  A. Rosenthal, EVOLUTION IN EUROPE; Bush Delays Action on Lithuania, Not Wanting to 

Harm Gorbachev, NYT, April 25, 1990; Por. Bush, Scowfort, loc. cit.; Readman, op. cit., s. 224.
23  Beschloss, Talbot, op. cit., s. 206.
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z Gorbaczowem24. Prezydent USA liczył zapewne, że list francusko-niemiecki 
skłoni przywódcę litewskiego do współpracy z Kremlem25.

Z drugiej strony nie można jednak zapominać o symbolicznych, ale dobrze 
nagłośnionych i mających duże znaczenie dla niepodległościowych aspiracji li-
tewskich gestach ze strony Waszyngtonu, takich jak np. przyjęcie przez Busha 
na początku maja 1990 r. pani premier rządu litewskiego Kazimiery Prunskienė. 
W komunikacie końcowym ze spotkania z szefową litewskiego rządu powtó-
rzono dotychczasowe zapewnienia o nieuznawaniu przez USA przymusowego 
wcielenia państw nadbałtyckich do ZSRR i podkreślano silne wsparcie amery-
kańskie dla prawa narodu litewskiego do samostanowienia. Równocześnie jed-
nak Bush po raz kolejny wezwał do dialogu w dobrej wierze, w celu pokojowego 
rozwiązania konfliktu, bez uciekania się do przemocy26. 

Na początku czerwca, zapewne pod wpływem spotkania na szczycie z Gor-
baczowem (30–31 maja) w Camp David, na którym radziecki przywódca obie-
cał zniesienie embarga nałożonego na Litwę i rozpoczęcie rozmów z Bałtami na 
temat niepodległości, prezydent USA publicznie ogłosił, że obawia się, że ja-
kiekolwiek otwarte amerykańskie wsparcie dla powstania państw nadbałtyckich 
może wywołać iskrę, która zostanie zdławiona przez wojska radzieckie. Prywat-
nie, w czasie rozmów z członkami Kongresu, wspierającymi dążenia niepodle-
głościowe Litwy, Łotwy i Estonii, wskazywał, że USA nie są w stanie dostarczyć 
jakieś konkretnej pomocy tym krajom. 

Badacze polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i relacji amery-
kańsko-radzieckich zgodnie przyjmują, że w tym czasie administracja przyję-
ła zaskakująco wstrzemięźliwą postawę wobec aspiracji niepodległościowych 
państw nadbałtyckich. Readman idzie najdalej w oskarżeniach Białego Domu, 
oceniając jego politykę w tej kwestii jako reakcyjną. Zauważa, że administracja 
prezydencka stawiała wyżej konieczność nieutracenia międzynarodowej wia-
rygodności i moralizowania niż przyjęcia pozytywnej, probałtyckiej strategii. 
Bush nie miał jednak wątpliwości, że kwestia ta pozostanie problemem w sto-

24  Ibidem; Readman, op. cit., s. 225. Hurst, op. cit. s. 63, idzie jeszcze dalej, stwierdzając, że admini-
stracja prezydencka starała się izolować Landsbergisa, zwracając się ku premier K. Prunskiene. 
Z kolei Readman, op. cit., s. 226, zauważa, że część najbliższych współpracowników prezydenta 
(w tym Robert Gates i Condolezza Rice) dystansowała się od polityki Busha w tym momencie, 
uważając, że Biały Dom nie powinien podejmować kroków, które byłyby widziane jako zniechę-
canie republik bałtyckich do podejmowania kroków w kierunku niepodległości.

25  Readman, op. cit., s. 225.
26  Statement by Press Secretary Fitzwater on the President’s Meeting With Prime Minister Kazimiera 

Prunskiene of Lithuania May 3, 1990, Public papers of the U.S> Presidents, George Bush 1989–1993 
(http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php, pobrano dn. 20.02.2011).
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sunkach z ZSRR, do momentu uzyskania niepodległości przez Litwę i pozo-
stałe państwa nadbałtyckie27. 

Rozwój sytuacji skłonił jednak Waszyngton do pewnych modyfikacji w pu-
blicznych wypowiedziach dotyczących tej kwestii i podkreślania prawa każdego 
narodu do niepodległości28. O ile w praktyce nie oznaczało to zmiany polity-
ki amerykańskiej, to jednak odbiło się głębokim echem we wszystkich republi-
kach radzieckich. Z jednej strony, w państwach nadbałtyckich odebrano taką 
postawę jako sprowadzenie ich do roli innych republik związkowych, a zatem 
zdradę ich interesów, co w rzeczywistości nie miało miejsca. Z drugiej jednak, 
oświadczenie amerykańskie wywołało szeroki oddźwięk w innych republikach 
radzieckich, przede wszystkim na Ukrainie, i było postrzegane jako wsparcie ich 
niepodległościowych dążeń, podobnie jak przypadku państw nadbałtyckich, co 
z kolei nie było intencją Waszyngtonu29.

Paul Goble wskazuje również, że tak zinterpretowano stanowisko amery-
kańskie na Kremlu. Nie tylko twardogłowi, ale większość kierownictwa radziec-
kiego zaczęła zatem żywić przekonanie, że nowa polityka Busha dotyczy nie tyl-
ko Litwy, Łotwy i Estonii, ale również innych republik, a tym samym zmierza 
do rozbicia ZSRR. Jedyną drogą zapobieżenia takiemu rozwojowi sytuacji dla 
władz w Moskwie było zatem przyjęcie twardego stanowiska i niezgoda na jaki-
kolwiek kompromis w tej sprawie. Prawdopodobnie właśnie taka interpretacja 
stanowiska amerykańskiego przyśpieszyła wysłanie wojsk radzieckich do trzech 
republik nadbałtyckich w końcu 1990 r. i masakrę dokonaną w Wilnie w stycz-
niu następnego roku30.

W czasie konferencji prasowej G. Bush co prawda potępił te działania, ale 
stwierdził, że zarówno USA, jak i inne państwa zachodnie wzmocnią swe wysił-
ki na rzecz zachęcenia do pokojowych zmian w ZSRR [podkreśl. – J.T.]. Rów-
nocześnie podkreślił, że poprosił radzieckich liderów, aby powstrzymali się od 
kroków, które prowadziłyby do dalszych aktów przemocy i zagrożenia dla ży-
cia. Wezwał także do powrotu przez Kreml do pokojowych negocjacji i dialo-
gu z prawowitymi władzami państw bałtyckich. W tym czasie sekretarz stanu 

27 Garthoff, op. cit., s. 425. Readman, op. cit., s. 223 i 225–226.
28  Taką opinię prezydent Bush wyraził np. po spotkaniu z Landsbergisem 10 grudnia 1990 r. 

(Statement by Press Secretary Fitzwater on President Bush’s Meeting With President Vytautas 
Landsbergis of Lithuania, December 10, 1990) Public papers of the U.S. Presidents, George 
Bush 1989–1993, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php

29  P.A. Goble, The politics of the principle: U.S. non-recognition policy before, during and after the 
recovery of Baltic independence, [w:] The Baltic Question during the Cold War, ed. J. Hiden,  
V. Made, D.J. Smith, s. 52.

30 Ibidem.
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utrzymywał stały, prywatny dialog z Szewardnadze, zachęcając go do podjęcia 
właśnie takich kroków’’31. 

Warto zauważyć, że obie izby Kongresu na początku 1991 r. przyjęły bar-
dziej stanowcze stanowisko, mocno potępiając działania w republikach bałtyc-
kich i rekomendując wprowadzenie sankcji ekonomicznych. Pomimo podobnej 
propozycji międzyresortowego komitetu, kierowanego przez R. Gatesa, prezy-
dent USA nie zdecydował się jednak nawet na symboliczne kroki karne32. 

Według Goble’a, umiarkowana odpowiedź Białego Domu na brutalne działa-
nia radzieckie, wiązała się z faktem, że Waszyngton nie chciał podejmować kroków, 
które podważyłyby koalicję antyiracką, co z kolei wywołało krytyczne uwagi, zarów-
no w amerykańskich mediach, jak i w Kongresie33. Należy jednak pamiętać, że takie 
decyzje podjęto po długich konsultacjach zarówno z sojusznikami z NATO, krajami 
neutralnymi, jak i z młodymi demokracjami w Europie Środkowej34. 

Ostrożną postawę Białego Domu można dostrzec zarówno wiosną, jak i la-
tem 1991 r., gdy Waszyngton właściwie nie reagował na prowokowane przez 
Kreml incydenty graniczne na granicy z Litwą. Nie oznacza to jednak, że ad-
ministracja prezydenta Busha nie interesowała się rozwojem sytuacji w republi-
kach nadbałtyckich. W kwietniu wysłana została pierwsza delegacja wysokie-
go szczebla, pod przewodnictwem asystenta zastępcy sekretarza stanu Curtisa  
W. Kammana. Jej znaczenie polegało nie tylko na spotkaniu z lokalnymi elitami 

31  Remarks on Soviet Military Intervention in Lithuania and a Question-and-Answer Session 
With Reporters, January 13, 1991, Public papers of the U.S. Presidents, George Bush 1989–1993 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php. Podobnie: Remarks on the Persian Gulf Con-
flict and the Baltic States and an Exchange With Reporters, January 21, 1991, Public papers 
of the U.S. Presidents, George Bush 1989–1993 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php 
(pobrano dn. 10.02.2011). Por. Garthoff, op. cit., s. 446. Według R. Gatesa, prezydent wysłał 
kolejny prywatny list do Gorbaczowa, tym razem nieco ostrzejszy w tonie, w którym groził 
wycofaniem całej amerykańskiej pomocy, jeżeli Moskwa nie przerwie działań na Litwie. Słowa 
Busha miały wywołać efekt na Kremlu, a radziecki ambasador w USA w czasie spotkania z pre-
zydentem błagał go, aby nie wprowadzał swoich gróźb w życie (Gates, op. cit., s. 529). Według 
Scowcrofta Gorbaczow odpowiedział, że podjął działania tylko po to, aby uniknąć wojny domo-
wej (Bush, Scowcroft, op.cit., s. 510).

32  Ibidem. W mowie dla połączonych izb Kongresu na początku lutego 1991 r. Bush stwierdzał, 
że chociaż Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone przemocą w krajach bałtyckich, ze 
względu na uzyskane z Kremla zapewnienie, że sytuacja się zmieni, będą uważnie obserwowały 
rozwój wypadków, utrzymując kontakt z przywództwem w Moskwie, aby zachęcać kontynuację 
demokratyzacji i reform.

33  Goble, op. cit., s. 52–53. Por. także J. Gerstenzang, Bush Softens Criticism of Baltics Crackdown 
Diplomacy, LAT, Jan 26, 1991.

34  Message to the Congress Transmitting the Report on Restoration of the Baltic States Independence,  
June 25, 1991, Public papers of the U.S. Presidents, George Bush 1989–1993 http://www.presi-
dency.ucsb.edu/ws/index.php (pobrano dn. 10.02.2011).
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politycznymi, ale także na rozmowach przeprowadzonych na Kremlu, w sprawie 
niepodległości tych trzech państw35.

Pod koniec lutego 1991 r. rząd amerykański zaczął także wysyłać pomoc 
humanitarną (poprzez Project Hope), bezpośrednio do państw bałtyckich, z po-
minięciem centralnego rządu radzieckiego, jako odpowiedź na użycie siły na 
Litwie. Biały Dom publicznie ogłosił, że wysyłka lekarstw nie ma na celu podcię-
cia wysiłków Gorbaczowa w celu osiągnięcia pokojowego rozwiązania kryzysu, 
stworzonego przez ruchy secesjonistyczne. Niemniej jednak, właśnie działania 
na polu humanitarnym stanowiły pierwszy bezpośredni krok w relacjach mię-
dzy Waszyngtonem i trzema państwami nadbałtyckimi36.

Niewątpliwie sygnałem rosnącego zainteresowania rozwojem sytuacji na 
Litwie i w dwóch pozostałych państw nadbałtyckich było także utworzenie 
w Departamencie Stanu specjalnej Baltic States Group (takie ciała powoływa-
no zwykle przy nadzwyczajnych okazjach). Do jej zadań należało nie tylko wy-
pracowanie nowej polityki, ale także nagłośnienie sprawy niepodległości trzech 
państw bałtyckich w amerykańskiej opinii publicznej i wykorzystane doświad-
czeń grup etnicznych z tych krajów w USA37. Waszyngton milcząco zaaprobo-
wał także, że misje konsularne trzech krajów nadbałtyckich w Stanach Zjedno-
czonych de facto stanowią reprezentacje dyplomatyczne nowych państw.

Za wyraz zmiany podejścia amerykańskiego do aspiracji niepodległościo-
wych może posłużyć uznane wspólne przyjęcie na początku maja 1991 r. przez 
prezydenta Bush prezydenta Litwy oraz premierów Łotwy i Estonii. W wyda-
nym komunikacie Biały Dom podkreślił chęć kontynuacji pomocy medycznej 
dla krajów nadbałtyckich. 

Wyraził także zadowolenie ze wznowienia negocjacji z Kremlem, wyrażając 
nadzieję, że wszystkie strony wykażą się elastycznością i pragmatyzmem w osią-
gnięciu „sprawiedliwego i trwałego rozwiązania problemów”38. O tym, że dla 
Białego Domu było to najbardziej pożądane rozwiązanie świadczy również fakt, 
że raport przygotowany dla Kongresu pod koniec czerwca podkreślał koniecz-
ność wybicia się na niepodległość przez państwa bałtyckie właśnie poprzez roz-
mowy z Moskwą39.

35 Goble, op. cit., s. 53.
36  J. Gerstenzang, U.S. Will Send Relief to Baltics, Skirt Moscow, LAT, Feb 7, 1991.
37 Goble, loc.cit.
38  Statement by Press Secretary Fitzwater on President Bush’s Meeting With President Vytautas Lands-

bergis of Lithuania and Prime Ministers Ivars Godmanis of Latvia and Edgar Savisaar of Estonia,  
May 8, 1991, Public papers of the U.S. Presidents, George Bush 1989–1993 http://www.presi-
dency.ucsb.edu/ws/index.php

39 Garthoff, op. cit., s. 469.
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Krokiem, który przyśpieszył uznanie Litwy i dwóch innych państw bałtyc-
kich przez wiele krajów był sierpniowy pucz Janajewa w Moskwie i jego stłumie-
nie. Prezydent Bush 22 sierpnia także porzucił dotychczasową ostrożną retory-
kę, stwierdzając, że im szybciej Litwa, Łotwa i Estonia uzyskają niepodległość, 
tym lepiej40. Stany Zjednoczone nie spieszyły się jednak z oficjalnym uznaniem 
tych państw i uczyniły to dopiero 2 września 1991 r.41 G. Bush na próżno czekał 
na krok Gorbaczowa przyznający niepodległość dotychczasowym republikom 
bałtyckim42. „W imię własnego interesu politycznego oraz dla dobra stosunków 
sowiecko-amerykańskich miałem nadzieję, że Gorbaczow przyzna niepodle-
głość krajom bałtyckim, zanim uczynimy to my na Zachodzie… Chciałem unik-
nąć wewnętrznej i międzynarodowej presji na Gorbaczowa, jaką niewątpliwie 
wywołałoby uznanie tych krajów przez Stany Zjednoczone”43. Dopiero, gdy ra-
dziecki prezydent nie wystąpił z żadną inicjatywą w tej sprawie, prezydent USA 
ostatecznie zdecydował się na uznanie Litwy, Łotwy i Estonii44. 

Wkrótce Biały Dom ogłosił także, że przyśpieszy działania na rzecz normal-
nych stosunków ekonomicznych, przyznając nowym krajom klauzulę najwyż-
szego uprzywilejowania i zapewniając o amerykańskim poparciu dla integracji 
ze światową gospodarką, poprzez członkostwo w Międzynarodowym Funduszu 
Walutowym i Banku Światowym45. Praktycznym wyrazem tym słów była wizy-
ta sekretarza stanu J. Bakera w połowie września w trzech państwach nadbał-
tyckich. Chociaż Waszyngton złożył obietnice pomocy ekonomicznej, to jednak 
faktyczna oferta wyniosła zaledwie 14 mln dolarów i przeznaczona była na naj-
bardziej palące potrzeby, w tym lekarstwa. Wizyta Bakera miała jednak przede 
wszystkim symboliczny wymiar, poprzez publiczne pokazanie, że administracja 
Busha łączy się ze zwycięstwem osiągniętym przez trzy państwa nadbałtyckie, 
a jednocześnie stanowiła zapewnienie, że USA będą opiekowały się ich niepod-

40 Baltic Freedom in a New Light, NYT, Aug 23, 1991.
41  Goble, op. cit. s. 53–54. Zob. również D. Jehl, Bush Baltic Move Seeks to `Keep Pressure’ On Se-

cession: President recognizes Lithuania, Latvia and Estonia after fruitless wait for Moscow to act, 
LAT, Sept 3, p. 1, a także SOVIET TURMOIL; Excerpts From Bush’s Conference: ‘Strong Sup-
port’ for Baltic Independence, NYT, Sept 3.

42  Pod koniec sierpnia w liście do Gorbaczowa, Bush naciskał, aby prezydent ZSRR uznał państwa 
bałtyckie, wtedy uczynią to także USA (Beschloss, Talbot, op. cit., s. 443).

43 Bush, Scowcroft, op. cit., s. 550.
44 Goble, op. cit., s. 53–54.
45  N. Kempster, U.S. Pledges Help for Baltics-but Officials Warn It Won’t Be Massive Foreign aid: 

Washington will begin dealing directly with the 3 states instead of with Moscow, LAT, Sept 3, p. 7. 
Karen Tumulty, Bush to Give Special Trade Role to Baltics Independence: He plans move to bring 
the new states into the world economy. They will be added to the most-favored-nation list, LAT, 
Sept 12, 1991, s. 6.
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ległością, nawet jeżeli nie będzie towarzyszyła temu szczodra pomoc finanso-
wa46. Kolejnym sygnałem, wysłanym przez Biały Dom, 18 września 1991 r., były 
słowa prezydenta, w odpowiedzi na prośbę szefów państw nadbałtyckich, że Sta-
ny Zjednoczone zwiększą nacisk na rząd radziecki, w celu usunięcia tysięcy ra-
dzieckich żołnierzy z niepodległych krajów (początkowo Kreml utrzymywał, że 
zacznie usuwać swoje wojska dopiero w 1994 r.)47.

Rozpatrując podejście Stanów Zjednoczonych do aspiracji niepodległo-
ściowych Litwy w latach 1990–1991, należy stwierdzić, że w dużej mierze było 
ono uzależnione od aktualnej polityki Waszyngtonu wobec ZSRR. Biały Dom 
nie podejmował radykalnych działań, nie chcąc doprowadzić do destabilizacji 
rządów Michaiła Gorbaczowa, którego polityka, według Waszyngtonu, dawa-
ła nadzieje na pokojowe przemiany w imperium komunistycznym, prowadzą-
ce do odzyskania, stopniowo, niepodległości przez dotychczasowe republiki 
sowieckie, aspirujące do niepodległości. Pomimo klarownych sygnałów płyną-
cych z Wilna, świadczących o tym, że Litwini są zdeterminowani w działaniach 
na rzecz stworzenia własnego państwa, niemal do lata 1991 r., Waszyngton nie 
uczynił żadnych kroków prowadzących do oficjalnej akceptacji niepodległości 
Litwy. To podejście zmieniło się dopiero po puczu Janajewa w Moskwie w sierp-
niu tego roku, ale niemal do momentu uznania suwerenności przez Stany Zjed-
noczone prezydent George Bush wyczekiwał na decyzję przywódcy ZSRR, tym 
samym potwierdzając wagę przykładaną do stosunków amerykańsko-radziec-
kich, w cieniu których pozostawała sprawa niezależności państw nadbałtyckich.

Streszczenie

Stany Zjednoczone wobec niepodległości Litwy
W artykule zaprezentowano podejście Stanów Zjednoczonych do aspiracji 

niepodległościowych Litwy. W latach 1990–1991 było ono uzależnione od aktu-
alnej polityki prezydenta George’a Busha wobec ZSRR. Biały Dom nie popierał 
otwarcie niepodległości Litwy, nie chcąc destabilizować rządów Michaiła Gor-

46  Doyle Mc Manus, Bakers Offers Baltics Promises, Not Much Cash Diplomacy: Aides acknowledge 
that his whirlwind visit is mostly symbolic, the aid only stopgap, LAT, Sept. 15, 1991, s. 6. Szerzej 
na temat tej wizyty zob. wspomnienia J.A. Bakera III, The Politics of Diplomacy, New York 1995, 
s. 536–538.

47  LAT, Sept 18, 1991.
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baczowa, które, zdaniem Amerykanów, dawały największe nadzieje na stopnio-
we i pokojowe przemiany w imperium sowieckim, w tym na odzyskanie nie-
podległości przez republiki bałtyckie. Dopiero po puczu Janajewa w Moskwie 
w sierpniu 1991 r. USA podjęły bardziej aktywne działania w tej sprawie. Sprawa 
niezależności Litwy cały czas pozostawała jednak w cieniu stosunków z ZSRR, 
o czym świadczy zwlekanie przez prezydenta G. Busha z uznaniem suwerenno-
ści Litwy. Amerykański przywódca  czekał na taki krok ze strony M. Gorbaczo-
wa, co jednak nie nastąpiło. Stany Zjednoczone uznały niepodległość Litwy do-
piero 2 września 1991 r. 

Summary  

The USA’s approach towards the independence of Lithuania
In the article, the author presented the USA approach towards the 

independence aspirations of Lithuania. Within the years 1990–1991, it was 
dependant on the George Bush’s policy towards the Soviet Union. The White 
House did not approve openly of the Lithuania independence, as it did not 
want to destabilize Mikhail Gorbachev rule, which promised, according to the 
Americans, the gradual and peaceful transformations within the Russian empire, 
including the opportunity the Baltic States faced to regain the independence. 
Soon after the August Putsch, also known as August Coup, in Moscow in 
August 1991, the U.S.A. became active in this matter. The issue of Lithuania’s 
independence was overshadowed by the relations with the Soviet Union, which 
is apparent in the G. Bush’s delayed recognition of Lithuania’s sovereignty. The 
American Leader withheld waiting for the M. Gorbachev’s move, yet it never 
occurred. The U.S.A. gave its recognition as to the Independence of Lithuania  
on 2 September 1991.





ZAGADNIENIA PRAWNOUSTROJOWE





Stanisław Kaźmierczyk

Jakość prawa w dyskursie teoretycznoprawnym

Czy jakość prawa, czy też przepisów prawa, a wcześniej, czy ustaw, czy też 
innych aktów prawnych? Widać, że spektrum jest rozległe. Bo też każde z tych 
pytań pozostaje uprawnione. W dodatku wydaje się, że jednakowo uprawnione. 
Występują one, co więcej powszechnie, głównie na poziomie języka perswazyj-
nego. Każde z nich daje się użyć dla czynienia perswazji. Nie czynię z tego głęb-
szej uwagi. Po prostu przyjmuję, że tak jest. Nie wdaję się też w to, że samą per-
swazję można potraktować jako poziom komunikacji społecznej różny w róż-
nych okresach i miejscach rozwoju społecznego. Zagadnienia te wymagają od-
rębnych badań i odpowiednich kompetencji. Zresztą nie ma tak, by ludzie, czy 
zgoła mieszkańcy jakiejś miejscowości czuli się w pełni umotywowani do prze-
konań, że jakość prawa jest wystarczająca. Nie wiem też, czy taką motywację, 
jednak zbliżoną do konformizmu, dałoby się uznać za pożądaną, a nawet moż-
liwą. A jeśli do tego dodamy wątpliwości, czy jakościowo wysokie prawo jest 
przez to dobrym prawem, to niemal automatycznie wejdziemy w trudno roz-
strzygalne zagadnienia.

Owszem, można by przyjąć jako założenie, że o jakości, np. ustaw, decydu-
ją techniki prawodawcze. Takie podejście jest niewątpliwie uzasadnione, gdyż 
ustawy są przecież tworzone w ramach działalności prawodawczej kompetent-
nych organów państwowych. Pod tym względem mamy bogatą literaturę, łącz-
nie z podręcznikami, a przede wszystkim z orzecznictwem Trybunału Konsty-
tucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednakże, 
mimo tego bogactwa, tradycji i ciągnących się latami doświadczeń, narzekanie 
na jakość prawa jest niemal powszechne. Nie będę się wdawać w prawnopoli-
tyczne przyczyny tego stanu rzeczy, bo też nie wiadomo, czy w tym wypadku 
one są najważniejsze. Nie będę też zajmować się tym, co sądy i Trybunał myślą 
o jakości prawa. W jakich przypadkach jest ona traktowana podstawowo, a w ja-



STANISŁAW KAŹMIERCZYK

126

kich akcesoryjnie. Ponadto, jak odwołują się do teorii prawa i jakie to miałoby 
dla niej znaczenie? Kwestie te wymagają odrębnej pracy. Na pewno jakość pra-
wa, na którą powołuje się orzecznictwo jest bezpośrednio i pośrednio związa-
na z rządzeniem, a dokładniej ze stylem rządzenia. Nie podejmuję tych kwestii. 
Wymagają one bowiem oddzielnej pracy.

Oprócz jakości prawa (tej najprostszej) tworzącej się w tworzeniu aktów 
prawnych,  najważniejsze są pytania o prawo, o jakość jego idei. One są w nas, 
od samego początku naszych dziejów uporządkowanych pod względem epok. 
Ale tym już zajmują się filozofowie; różnie w różnych okresach. Nie będę w to 
wchodził. Niemniej pytanie, o współcześnie potrzebną jakość idei w dodatku 
współcześnie pożądanego prawa jest nadzwyczaj odpowiedzialne, ale zaniedba-
ne. Mamy też liczne prace dotyczące tego problemu z tym, że ten problem tak 
„rozdrabniające”, iż trudno z nich czynić użytek na poziomie zdolności do re-
konstruowania nadrzędnej całości.

Wyjdę od tego, że również teoria prawa jest jego jakością. Niemniej, czy 
w ujęciu instrumentalnym, a więc czynienia jakości prawa, czy też jakością samą 
w sobie? Mimo, zdawałoby się wagi tych pytań, pomijam je, gdyż są znamien-
ne dla tradycyjnego użycia. Zamykają teorię w pewnych granicach1, wymagając, 
aby tylko w nich mogła być rozpatrywana. Od nich wychodząc, sugerowano też 
dwa podejścia, nazywając je odpowiednio technicznym – techniki prawa oraz 
technologicznym z uwzględnieniem wartości prawa lokowanych na wyższym 
jego poziomie2. Zarówno pierwsze, jak i drugie ogranicza teorię. W pierwszym 
przypadku (instrumentalnym) nie da się powiedzieć niczego nowego, gdyż in-
strumentalność w zasadzie wyczerpuje się w opisowym przedstawianiu albo sa-
mych mechanizmów prowadzenia do skutków, albo też samego skutku. Niewie-
le więcej uzyskamy w odniesieniu do drugiego pytania w zasadzie obejmującego 
charakterystyki uwzględnianej teorii silnie w kontekście prawa.

Oprócz tego należałoby też zwrócić uwagę na dominację tych pytań (mniej-
sza o to, jak uwzględnianych) w kształtowaniu teoretycznego myślenia na grun-
cie teorii prawa ze szkodą dla niej samej. To powinno znaleźć się w osobnym 

1  Por. S. Wronkowska, M. Zieliński, Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, Poznań 
1990, s. 89 i n., P. Winczorek, Stałość i zmienność prawa, [w:] „Rzeczpospolita”, 11 października 
2000, J. Wróblewski, Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław 1990, s. 30 i n.

2  J. Woleński, Logika Trybunału Konstytucyjnego, „Prawo i Życie” 1997, nr 37; B. Wojciechowski, 
Dyskursywno-etyczne uzasadnienie kary kryminalnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo-
logiczny” 2006, nr 3, passim; M. Zieliński, Język prawny, język administracyjny, język urzędowy, 
[w:] E. Malinowska, Język, prawo, społeczeństwo, Opole 2004, passim; Z. Ziembiński, Teoria pra-
wa a filozofia prawa i jurysprudencja ogólna, [w:] B. Czech (red.) Filozofia prawa a tworzenie 
i stosowanie prawa, Katowice 1992, passim.
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opracowaniu, gdyż teoria to jedno, a myślenie teoretyczne to drugie, z takim za-
strzeżeniem, że bez niego nie da się przede wszystkim rozwijać teorii, zwłaszcza 
jej wewnętrznego punktu widzenia3. Ta uwaga jest doniosła, tym bardziej gdy 
połączymy ją myślą z ciągle aktualny pytaniem, czy zrodziła się odpowiednio 
wyrażona potrzeba rozdzielności (u nas prawników) z jednej strony tego myśle-
nia, ale jako odrębnego przedmiotu badawczego, którego przecież nie da się wy-
czerpać w rozważaniach o argumentacji prawniczej, a z drugiej dopiero samej 
teorii prawa. Jest przecież tak, że uprawianie tej teorii najczęściej występuje bez 
potrzeby jednoczesnego proponowania reguł (dyrektyw) o tym myśleniu i na-
wet bez uświadamiania takiej potrzeby.

Uwagi te zamierzam wykorzystać w tym opracowaniu, czyli zapropono-
wać inną drogę teorii (dosłownie inną) w dochodzeniu do zagadnienia jakości 
prawa, utrzymując jednocześnie, że teoria ta może być jego jakością. Przy ta-
kim określeniu zadania rodzą się rozmaite konteksty badawcze związane choćby 
z samym pojmowaniem teorii prawa i jej roli,  zwłaszcza gdybyśmy jego jakość 
rozumieli w kategoriach empirycznie zorientowanych4. Choćby przy nich rodzą 
się pytania, czy ta teoria może mieć wtedy zdolność sterowania tą jakością za-
równo na poziomie rozumienia prawa, jak i samego prawa i jeszcze na poziomie 
jego zewnętrznego punktu widzenia5. Są to niewątpliwie „duże” tematy, do któ-
rych w tym opracowywaniu można się jedynie odwoływać.

Jednakże wróćmy do teorii, bo też najpierw trzeba by ustalić, czy ona staje 
się jakością prawa na skutek rekonstruowania jej z jakości, z różnych ich typów, 
czy też z jednej, lecz takiej, która przy pewnych założeniach o jej doniosłości 
może okazać się wystarczającą, by prowadzić do rekonstruowania teorii prawa. 
Gdybyśmy zostali przy dotychczasowych użyciach teorii prawa, moglibyśmy, 
odchodząc od rekonstruowania, po prostu przyjąć, że jakość prawa jest zagad-
nieniem teoretycznym, a jeśli jest takim, to wystarczy nią się zajmować, by za-
razem sądzić, że zajmujemy się teorią. Wszelako jakość należy do tych przypad-

3  Problematykę tę rozwija za H. Hartem P. Kamela, Prawo i moralność w koncepcjach H.L. Harta, 
Toruń 2008, s. 51 i n. Por. Austin J.L., Jestem niewinny, „Znak” 1997, nr 276, s. 670 i n., T. Cze-
żowski, choć z innego punktu widzenia, Dwojakie normy, „Etyka”1966, nr 1, s. 150.

4  Problematykę tę oryginalnie rozwija M. Paździora, Uprzywilejowanie praktyki, czyli o tzw. zwro-
cie praktycznym w teorii i jego konsekwencjach, [w:] M. Błachut (red.) Z zagadnień teorii i Filozo-
fii prawa. Ponowoczesność prawa, Wrocław 2007, passim. Por. J. Stelmach, Współczesna filozofia 
interpretacji prawniczej, Kraków 1995, rozdz. I. Por. R.A. Tokarczyk, Filozoficzna systematyzacja 
doktryn prawa natury „Studia Filozoficzne” 1985, nr 2–3, s. 163 i n.

5  M. Zirk-Sadowski, Hermeneutyka a problemy filozofii prawa, „Studia Prawno-Ekonomiczne”,  
t. XXVIII, 1982 r., s. 10 i n. Por. R. Piłat, Natura refleksji [w:] M. Urbański i P. Przybysz (red.) 
Funkcje umysłu, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki”, Poznań 2009, s. 121 i n.
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ków, które same w sobie mają być teoretyczne bez potrzeby dochodzenia, czy są 
teoretycznymi. O teoretyczności, w tym wypadku, rozstrzyga samo przesądza-
nie. Ono występuje pod różnymi i zawsze prostymi do rozpoznania postaciami. 
Jest wtedy, gdy ktoś, głosząc, że coś jest teoretyczne, sam jest teoretykiem prawa 
albo ogłosi to w pracy zaliczanej do teoretycznych, albo też użyje wypowiedzi 
dostatecznie ogólnych. 

Takie postępowanie niewiele ma wspólnego z tworzeniem i z rozwijaniem 
teorii. Wtedy można przyjąć, iż, wychodząc od teorii jako czegoś stałego, kwa-
lifikujemy coś jako teoretyczne. I tak jest zawsze, musi być zawsze, gdy od niej 
wychodzimy i idziemy ku czemuś. Są to zabiegi przesądzające i kończące się 
na przesądzaniu. Z niego nic nie wynika poza przesądzaniem. Idąc tym tro-
pem, mógłbym, a byłoby to łatwe i w sposobie dotychczasowego uprawiania 
teorii prawa akceptowane, po prostu powiedzieć, że jakość prawa jest zagad-
nieniem teoretycznym. Następnie trzeba by było tę jakość omówić, przyjmu-
jąc „po drodze” odpowiednią dla niej definicję i na tym (niewiele upraszcza-
jąc) zakończyć. Przy takim sposobie postępowania badawczego trudno byłoby 
znaleźć miejsce dla pytania, co to wnosi nowego do teorii prawa? Powiem od 
razu, że niczego nie wnosi, gdyż użyto nieodpowiednich instrumentów i spo-
sobów badawczych. Chcąc, żeby wniosło, trzeba (i to w mocnej wersji tego sło-
wa) w miejsce „przesądzania” użyć „rekonstruowania”, bo tylko w nim tkwią 
nieodzownie twórcze możliwości. Bo też nie ma odtwórczej teorii, chyba, że 
z niej będziemy chcieli opisowo zdać sprawę. Wtedy opiszemy ją, co nie będzie 
łatwe i proste, gdyż co najmniej trudno opisuje się coś, co ze swej natury jest 
rozwojowe i dynamiczne, wewnętrznie dynamizujące się, a zatem wymagające 
twórczego podejścia.

W tym miejscu, sądząc, że wydaje się tu widoczne proponowane podejście 
badawcze w przedmiocie tytułowej kwestii tych rozważań oraz w ślad za odrzu-
ceniem wspomnianego przesądzania, iż coś jest teoretyczne, oraz przede wszyst-
kim w potrzebie rekonstruowania teorii jakości prawa, przytoczę odpowiednie 
do tego rozumienie tej jakości, oczywiście z zastrzeżeniem, że na użytek tych 
rozważań. Wychodząc z założenia, że miarą jakości jest postęp, choćby nie był 
przez wszystkich akceptowany, zakładając przy tym, iż jakość prawa to tyle, co 
jego zdolność do kreowania w sumie postępu społecznie i cywilizacyjnie uzasad-
nionego. Pominięte zostaną przypadki, gdy o jakości prawa miałyby rozstrzygać 
ewentualne jej modele oraz zgodność z nimi obowiązującego prawa. Widać, że 
w przytoczonym określeniu (założeniu) nie ma postulatów o charakterze do-
gmatycznoprawnym. Natomiast mogą w nim występować postulaty rozwojowe-
go kształtowania i związane z nimi cele. Jakość tej dogmatyki to przede wszyst-
kim jakość przepisów (norm) prawnych. Moim zaś celem jest teoria prawa, są-
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dząc, że ona jako jego jakość nie może nie mieć znaczenia dla jakości tych prze-
pisów. Jest kwestią, czy mamy jedną czy też więcej aniżeli jedną teorię prawa. 
Trudno w tym szkicu o tym rozstrzygać, w dodatku bezdyskusyjnie. Niemniej 
są tematy, a raczej sfery prawa, dla których trzeba osobnej teorii. Niewątpliwie, 
jakość prawa do nich należy. Bo też nie da się w teorii prawa zajmować się jego 
jakością, „balansując” między tematami, czyniąc w dodatku z tego „balansowa-
nia” „wielkie odkrycie”. Bo też dobrze by było wyprowadzić tę jakość ponad pra-
wo przynajmniej dla jego sterowania. I nie da się tego zrobić bez tworzenia teorii 
jakby zastrzeżonej wobec jakości prawa.

Następnie, dopuszczając wielość typów jakości prawa łącznie z powyższym 
jej określeniem, w dużej mierze uniwersalizującym tę jakość, gdyż możliwe jest, 
by ono mogło mieć zastosowanie w każdym z tych typów, a ponadto, rekon-
struując relacje między tymi typami, można będzie z nich wyprowadzać nowe 
problemy prawa kierowane ku tworzeniu teorii tej jakości. Tej drodze należało-
by poświęcić odrębną pracę. Ale, co widać, droga ta jest możliwa, choć bardzo 
złożona i dzięki temu poznawczo płodna. Ona, niemal całkowicie odwraca do-
tychczasowy porządek myślenia o jakości prawa. Bo po pierwsze, czym innym 
jest samo dochodzenie, a więc jej ustalanie w wiadomym przypadku albo kon-
tekście, co widać zwłaszcza na przykładzie orzecznictwa Trybunału Konstytu-
cyjnego, a czym innym przecież jej traktowanie jako mentalnej kategorii, jako 
mentalne jej tworzenie, a w takim tworzeniu dopiero jego wyjaśnianie, w dodat-
ku ujmując prawo w tym wyjaśnianiu jako jakość.

Rozumiem, że prawo może być wyjaśniane na wiele sposobów, ale czym 
innym są te sposoby, nierzadko traktowane w umyśle tak jak prawo, a niewąt-
pliwie czym innym prawo z użyciem w jego poprzedniku słowa „jako” i to w od-
niesieniu do prawa, a nie jego cząstki – przepisu prawnego. Wynikające z tego 
dystynkcje nie zawsze są przestrzegane z możliwą ich głębią. Przepis, już z przy-
zwyczajenia, zaliczany jest do propedeutyki prawoznawstwa, zaś jakość do teorii 
prawa. Takie podejścia nie mogą służyć tej głębi.

Sądzę: prawo jako jakość w niczym się nie utożsamia z dotychczasowymi 
zapatrywaniami na prawo w rozumieniu, że ono reguluje. To „reguluje” zapro-
wadziło już prawo na płycizny myślenia prawniczego. I tkwi tam bez względu 
na to, czy opowiadamy się za pozytywistyczną czy niepozytywistyczną kon-
cepcją prawa. Prawo jako jakość też jest regulujące, ale co do dążeń, a nie co 
do zachowań jego adresatów, gdyż zachowania są na jego podstawowym po-
ziomie. Przyjmując, że jakość prawa jest sprawą orientacji i dążeń przekształ-
cających prawo, nie da się wykluczyć zmiany charakteru mocy regulującej 
przepisów prawa tak, aby jej efekty nie były mierzone wyłącznie zgodnością 
zachowań z przepisami prawa.
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Gdzie tkwi źródło niemocy przechodzenia na prawo jako jakość? Myślę, 
że w całkowitym zaniedbaniu podejścia do wykładni doktrynalnej. Na tym 
cierpi cała dotychczasowa wykładnia prawa, przede wszystkim jej refleksyjny 
charakter, a zwłaszcza, że nie jest ona wykładnią nowoczesną, nowoczesnego 
prawa, zaśniedziałym powtarzaniem tej samej terminologii, co też sprawia, że 
ważną, z dzisiejszego punktu widzenia, wykładnię celowościową pokrywamy 
mnóstwem terminów, jakby mechanizmami terminologicznymi, z których nie 
można się przebić na nowe koncepcje. 

Są to zdaje się przekonujące konteksty, by zająć się przynajmniej usta-
leniem charakteru (poznawczego) budowanej przez nas doktryny (literatu-
ry) prawa. Bez tego wychodzenie na wykładnię doktrynalną jest niemożliwe, 
a więc musi być dotychczasowe jej rozumienie. Odbudowa tej wykładni po-
winna być miarą odbudowania tej literatury, w której niestety charakter i styl 
podręcznikowy są dominujące6.

Odejście od tego stylu i charakteru na pewno nie jest proste. Złożyły się 
na nie lata praktyki naszego myślenia prawniczego bardziej z powodu na prze-
strzeganie terminologii i utartych schematów aniżeli na mentalnie wyzwolone 
możliwości o innych postulatach badawczych. A więc trzeba by było najpierw 
zmienić zapatrywania na role literatury (doktryny) w świecie powinności7 i to 
zarówno wobec niej samej, co by mogło się przekształcić w intelektualizację 
prawa, której (w gruncie rzeczy) nie mamy, chyba że uznamy za nią aktualne 
postępowania badawcze, jak i na jej adresatów kształtowania nowoczesnych 
dążeń, np. cywilizacyjnych prawa.

Sądzę, że to jest fundament budowania jakości prawa. Bo też nie może być 
możliwe rekonstruowanie teorii jakości prawa bez tych zmian czy też prze-
kształceń. Postulat, by zrobić jakość prawa z pominięciem przekonań o aktual-
nie spetryfikowanym myśleniu prawniczym, w pełni odpowiada temu, co teraz 
o tej jakości mówimy. Tak, mówi się, że jakość jest do zrobienia. Podobnie jak do 
zrobienia jest rzecz. Sądy takie spotykamy nie tylko w publicystyce, ale również 
w wystąpieniach parlamentarnych i innych opracowaniach, w których po prostu 
wypada mówić, że jakość prawa jest zła. 

Z takich wypowiedzi nie da się rzetelnie wyjść na propozycje zajmowania 
się tą jakością. Ona musi być poprzedzona najpierw jeszcze głębszym niż teraz 
myśleniem prawniczym, w ogóle tym myśleniem i dopiero odpowiednio do tego 
głębszą koncepcją dążeń prawa. I z tego właśnie powodu wiązanie z jakością po-

6  S. Kaźmierczyk, O związku wykładni prawa z teorią prawa, [w:] A. Choduń, S. Czepita, (red.), 
W poszukiwaniu dobra wspólnego, Szczecin 2010, s. 257 i n.

7 S. Kaźmierczyk, op. cit., passim.
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trzeby rekonstruowania dla niej teorii, teorii jakości prawa zdaje się być koniecz-
ne. Co więcej, prawo jako jakość w niczym się nie utożsamia z zastanymi tezami 
prawa, które najczęściej obejmują zagadnienie zgodności z prawem, jego warto-
ściami, ale najwięcej w kontekście tej zgodności.

Wróćmy jeszcze do słówka „jako”. Jego używaniu mogą towarzyszyć różne 
uwagi. Jakość prawa bez „jako” może oznaczać, że samo prawo po spełnieniu 
jakichś warunków, ma jakość. W tym opracowaniu nie chodzi o to, że ono jest 
w nią wyposażone, choćby na zasadzie, że jest kategorią społecznie konieczną. 
Jednakże gdybyśmy na tym poprzestali, wystarczyłoby już samo oświadczenie 
wyrażające się w samym zaimku, że „ma”. Tymczasem „jako” spełnia tutaj rolę 
wskazywania na prawo jako na jakość, co do której nie ma wątpliwości, że jest, 
ale by powiedzieć „jako”, należy się wyposażyć w mentalne instrumentarium, 
przy których jakość prawa staje się względem niego kategorią zdolną do uży-
cia prawa na poziomie podanym w powyższym określeniu jakości. Gdyby to 
zostało pominięte, wówczas równie dobrze przez tę jakość możemy rozumieć 
dobre spełnienie się działalności prawodawczej przy wydawaniu ustawy. Wte-
dy jakość zostałaby tym spełnieniem, ale ta jakość byłaby już kwestią technicz-
nych aspektów prawa, których nie podzielam w związku z jego jakością. Bez 
tego słówka zatem jakość prawa byłaby traktowana wprost i wówczas można 
byłoby sądzić, że ona nakłada się na dotychczasowe jego rezultaty prawodaw-
cze albo rezultaty stosowania prawa i staje się jakimś miernikiem tych rezulta-
tów. A one w kontekście jakości prawa stają się trudnym do skonceptualizowa-
nia problemem. Istotną cechą prawa jak i funkcji jego języka, jest wpływanie, 
aby nasze zachowania były z nim zgodne. 

Tę spełniającą się zgodność możemy określić jako jego rezultat najczę-
ściej pozytywny. Nie wdaję się w różnicę między już zgodnym tylko sposobem 
zachowania jako rezultatem niemal samym w sobie a skutkiem zgodnego za-
chowania się będącego jakimś odrębnym faktem. To rozróżnienie nie ma tutaj 
większego znaczenia. Bo też wydaje się być pewne: prawo tworzone z myślą, 
aby było przestrzegane, a w tym z myślą o jego racjonalności, czyli, aby było 
należycie wynikowe, nie daje się traktować tak, by w momencie wynikającego 
zeń rezultatu jako przestrzegania, mogło być zarazem traktowane jako jako-
ściowo spełnione. Utożsamianie jakości ze spełnionym przestrzeganiem jest 
co najmniej nieodpowiednie. 

Wtedy trzeba by było bowiem z czegoś zrezygnować. Najlepiej z jakości, bo 
samo przestrzeganie, w upraszczającej się praktyce, byłoby wystarczające. Sądzę, 
że moment tego upraszczania również dokonywany pod wpływem społecznych 
oczekiwań jest też jakąś przyczyną traktowania jakości jako czegoś zarazem speł-
niającego się w przestrzeganiu, w dodatku upraszczanym przestrzeganiu.
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Takie myślenie, milcząco spychające jakość prawa do jej utożsamiania 
z przestrzeganiem, choć jest pozytywnie wyczuwana, ma (niestety) wpływ 
ograniczający. Jakość prawa (dodajmy) z jego „jako” w poprzedniku ma ten 
walor, iż w niczym nie przeszkadza w owej tęsknocie za upraszczaniem. 
Trzymając się również tego, że tej jakości należałoby również odrębnie zre-
konstruować teorię – teorię jakości, uważam ją za kategorię o dużej mocy 
sprawczej, zewnętrznie kształtującą się względem prawa dla uczynienia 
z niego jakości nieodzownej w dążeniach wspomnianych w jej określeniu, 
a więc waloru, którego prawo nie pozyska, jeśli zostanie sprowadzone do 
zgodnego z nim zachowania.

Przy tej okazji przypomnę, co powszechnie wiemy, że prawo ma swoje war-
tości. One też mają bogatą literaturę, jednakże o dużej sile raczej kolokwiali-
zmów. W niej rozstrzyga się przede wszystkim o tym, czym są te wartości, np. 
wartości w Konstytucji i jak one służą stosowaniu prawa. Dzisiaj one mają swój 
dalszy rozwój, a wśród nich prace wychodzące poza stosowanie prawa8, służące 
za podstawę tworzenia się etycznego zwrotu prawa9. Literatura ta ma zwłaszcza 
rozbudowane spektrum, jeśli chodzi o wykładnię funkcjonalną, a w tym luzy 
decyzyjne, klauzule generalne itp. Nie brakuje też ważnych uwag, że prawo prze-
stałoby mieć walor społeczny, gdyby nie te wartości. Ale to wszystko w zasadzie 
jest podporządkowane funkcjonowaniu, zwłaszcza sądowemu funkcjonowaniu 
prawa z jego przestrzeganiem z rozumieniem w „roli głównej”.

Oczywiście, zagadnienia te mają o wiele głębszą naturę aniżeli same sto-
sunki między wartościami a prawem, czy wreszcie prawem a moralnością10. 
Stosunki te są przedstawiane i mają pod tym względem szeroką literaturę11. Ale 
ograniczanie ich do przedstawiania doprowadziło do wyczerpania się myślenia 
na ich temat. Najczęściej mamy, w tym zakresie, liczne powtórzenia i mówienie 
o nich od początku. Ciągle nie ma pogłębionej refleksji nad tym, czy to jest za-

1 8  Por. M. Safian, Omnia sunt interpretanda, „Newsweek” 2007, nr 5; Ricoeur, Egzystencja i herme-
neutyka. Rozprawy o metodzie, tłum. Bieńkowska, Warszawa 1985, rozdz. II.

19  M. Zirk-Sadowski, Wykładnia i rozumienie prawa w Polsce po akcesji do UE, [w:] S. Wron-
kowska (red.), Polska kultura prawna, a proces integracji europejskiej, Kraków 2005, passim;  
Jopek-Bosiacka, Przykład prawny i sądowy, Warszawa 2006, s. 30 i n., K. Kaniowska, Heurystycz-
na wartość wiedzy antropologicznej, [w:] A. Pomieciński, S. Sikora (red.), Zanikające granice.  
Antropologizacja nauki i jej dyskursów, Poznań 2009, s. 48 i n.

10  Kwestie te rozwinął W. Lang, Prawo i moralność, Warszawa 1989, passim. Tenże, Relacje między 
prawem a moralnością, „Studia Filozoficzne” 1985, nr 2–3, s. 120 i n. Por. A. Kość, Podstawy 
filozofii prawa, Lublin 1998, rozdz. I.

11  Por. A. Kość, op. cit. Por. S. Czepita, Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szcze-
cin 1996, passim.
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gadnienie stosunków między prawem a moralnością, czy też nastawienie pra-
wa na zwyczajne „zawłaszczanie” moralności, by w tych „zawłaszczonych” frag-
mentach czynić ją również prawem. Stosunek moralność a prawo jest w dużej 
mierze zagadnieniem ciekawości, wszak one są pod wieloma względami podob-
ne do siebie, a moralność (historycznie rzecz biorąc) była praprzyczyną prawa. 
Czy dzisiaj może być odwrotnie, tzn., czy współczesna cywilizacja, łącznie z jej 
postępowymi tendencjami może prowadzić do sytuacji, że prawo staje się m.in. 
źródłem moralności, zwłaszcza z zakresu stosunków międzyludzkich. Natural-
nie, to wymaga odrębnej pracy, a może nawet odrębnej teorii prawa. Wydaje się 
być pewne, że dzisiaj stosunek prawa do moralności domaga się już zupełnie in-
nych założeń i rodzi podejrzenia, czy nie jest tak, że zmieniły się w nim zasady 
dominacji. Wątpliwość tę (co więcej) można rozciągnąć na wszystkie stosunki, 
wychodząc od prawa do… Można je traktować tak jak dotychczas, zupełnie nie 
bacząc na to, że „do” obejmuje przecież rozmaite stany przestrzeni między czło-
nami takiego stosunku. Dotychczas mówiono o prawie albo o moralności no 
i oczywiście o różnicach czy też podobieństwach między nimi. Tymczasem są-
dzę, że nie da się powiedzieć, bez zastrzeżeń o wątpliwościach, iż takie przedsta-
wianie stosunku może być wystarczające i tym samym zalecane.

Ta przestrzeń wypełnia zapośredniczanie między prawem a moralnością 
i w tym zapośredniczaniu właśnie kryje się ranga poznawcza tego stosunku oraz 
jego poznawcze efekty. Można go przestawić, nie używając roli zagadnień za-
pośredniczających. Przeciwnie, można te zagadnienia rekonstruować jako pew-
ne kontinuum, a przez to czynić z badanego stosunku proces intelektualizacji 
tego, co się w nim łączy i zarazem generuje, przewyższając sam stosunek. Róż-
nice między jednym a drugim podejściem są ogromne pod względem badaw-
czym. O ile, przedstawiając, można je opisać, używając np. charakterystyk ję-
zyka jednego i drugiego członu tego stosunku, o tyle w drugim podejściu może 
się szybko okazać, że sam stosunek wyczerpuje się na jakimś etapie zabiegów 
wspomnianego intelektualizowania i w jego miejsce wchodzą intelektualizujące 
efekty wspomnianej przestrzeni.

Wróćmy do teorii o jakości prawa. Jakość jako twór o charakterze men-
talnym nastawionym na empirycznie sprawdzany efekt, a ponadto zewnętrzny 
względem prawa, zdolny do sterowania nim w celu kształtowania dążeń wspo-
mnianych w powyższym określeniu tej jakości, pozostaje w stosunku do prawa, 
może być względem niego charakterystyczną mocą sterującą inaczej na etapie 
jej intelektualizacji i odpowiednio do niej weryfikacji dotychczasowej doktryny, 
o czym wyżej wspomniałem oraz inaczej we wspomnianym sterowaniu. Jedno 
i drugie, jako podstawowe w rekonstruowaniu teorii jakości prawa, wymagałoby 
odrębnego opracowania, które jest możliwe oczywiście przy założeniach o wery-
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fikacji dotychczasowej i w ślad za tym o projektowaniu założeń o nowej doktry-
nie. Na tle przedstawionych propozycji punktem wyjścia ich rozwoju mogłaby 
być weryfikacja dotychczasowej literatury prawniczej ze względu na jej podręcz-
nikowy i pozapodręcznikowy charakter. Rola tej weryfikacji zdaje się być donio-
sła. W jej następstwie przynajmniej by dotknięto, i to nawet co do istoty, dotych-
czasowy sens podziału w nauce prawa na nauki dogmatycznoprawne i teorię 
prawa oraz (być może) ostrzej by dostrzeżono różnice między poglądem pod-
ręcznikowym a rolą pozytywizmu prawniczego. To się miesza, a mogłoby być 
jednoznaczne. Nawiasem mówiąc, nie jest tak, że w literaturze teoretycznopraw-
nej nie ma prac o charakterze podręcznikowym czy zgoła kolokwialnym. Bo też 
nie można konsekwentnie sądzić, że opracowania teoretycznoprawne mają być 
konsekwentnie pozapodręcznikowe. W rezultacie daje to pewną przejrzystość, 
przecież nieodzowną, a teraz nieobecną w myśleniu o uwarunkowaniach dok-
trynalnych zwłaszcza w kwestiach teoretycznoprawnych.

Wszystko to pozwala sądzić, że również w tym miejscu, tym bardziej na tle 
poczynionych uwag o doktrynie prawniczej i zdaje się możliwościach jej typolo-
gii w kontekście jakości prawa, mamy do czynienia ze stosunkami między wspo-
mnianymi kategoriami w doktrynie, z których (następnie) daje się wyprowadzać 
kolejne stosunki (relacje) między jakością a prawem, a z nich wychodzić na re-
konstruowanie teorii jakości prawa.

Inaczej niż poprzednio te stosunki łącznie ze stosunkiem wychodzenia są 
wyjątkowo złożone. Zapewne nie jest możliwe ich przedstawianie albowiem 
mamy tu do czynienia z efektami o charakterze mentalnym, co sprawia, że one, 
każdorazowo mają być odpowiednio i wewnątrz tego charakteru – rekonstru-
owane. Z tego też powodu w nim mogą się wytwarzać niejednakowe struktury 
nawet przy jednakowych elementach. A do tego dochodzi jeszcze to, że oprócz 
prawa pozostałe elementy nie są dane. Wymagają ustalania w drodze rekonstruk-
cji i konceptualizowania, konceptualizowania doktryny zwłaszcza, by następnie 
dało się powiedzieć, co współcześnie może być przyjęte za jakość prawa. Ona 
wszelako jest „ruchoma”. Nie może być stałą, „nieruchomą prawdą”12. W tym 
wszystkim ważne są przestrzenie między elementami tych stosunków, czy też 
jednego, ale złożonego stosunku. Otóż, rekonstruując te przestrzenie, w zasadzie 
rekonstruujemy teorię jakości prawa. Po prostu one są tą teorią. Idąc tą drogą, 
osiągamy odpowiednio głębokie myślenie prawnicze, bo też jakość prawa nie 
zależy od jego powierzchniowych zagadnień.

121 Piszę tak pod wpływem oryginalnych propozycji badawczych Gołąba M., Muzyczna moderna 
w XX wieku, Wrocław 2011, s. 9 i n.
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Przyznaję, że w powyższych rozważaniach mamy przewagę kontekstów nad 
rozwiązaniami, więc gotowymi propozycjami, które by w pełni legitymowały 
(uzasadniały) te konteksty. Ta „nadprodukcja” bierze się z jednej strony z mno-
gości posługiwania się kontekstami jako usprawiedliwianiem braku ostatecz-
nych rozwiązań, choć z drugiej strony, dzięki tej przewadze wzmacnianej propo-
nowanymi założeniami, możliwy staje się wybór zagadnień proponowanych dla 
wyjaśniania sytuacji problemowych jakości prawa zwłaszcza poprzez ujawnia-
nie ich złożoności. Mimo ewentualnych zastrzeżeń sądzę, że ta droga wyjaśnie-
nia jakości prawa jest bogatsza aniżeli jej powszechnie odczuwana krytyka. Z tej 
krytyki niewiele wynika, gdyż w gruncie rzeczy nie jest ona krytyką, lecz negacją 
jakości prawa. Krytyka powinna się rozwijać według wcześniej przygotowanej 
koncepcji, w dodatku nie tyle krytyki, co przygotowań prawa do jego jakości, ale 
nie w zrozumieniu prawidłowo użytych technik prawodawczych, lecz podanym 
wcześniej określeniu jakości prawa.

Prawo jako jakość a jakość prawa jako przynależna prawu, więc jakość pra-
wa w aspekcie przymiotnikowym i bezprzymiotnikowym. To rozróżnienie może 
zapowiadać różnice, różnice między prawami w prawie nawet co do istoty ich 
rozumienia. Raz, jest to jakaś postać prawa w jego instrumentalnym charakterze 
jakości, ale jako stawanie się jakością. A to wydaje się być najważniejsze i dości-
głe, oczywiście pod warunkiem odkrywania prawa również jako prawnie deter-
minowanej jakości. Dwa, jakość prawa w przymiotnikowym wyrazie jako jego 
cecha zewnętrznie mu przydana. Wtedy byłoby tak, że prawo to jedno a jego ja-
kość to drugie będące m.in. następstwem nagromadzenia się przy prawie wielo-
ści jego pozytywnych ocen w przekonaniu, że one go charakteryzują.

O ile w przypadku pierwszym chodzi o to, by prawo, doktrynalnie rzecz 
biorąc, stało się wartością na poziomie możliwości zamiennego traktowania ja-
kości i prawa przy założeniu, że ta jakość byłaby jednocześnie prawem z jego 
prawnymi charakterystykami, o tyle w przypadku drugim, jakość ma możliwość 
stania się dla prawa wartością akcesoryjną. Ona wtedy nie ma szans spełniania 
się odpowiednio do jej wyżej podanego określenia.

Bez tych rozróżnień zagadnienie jakości prawa może się okazać nadmiernie 
uproszczone i wtedy niemal zawsze można by było dopasować go do każdego 
przypadku i powiedzieć, że on czyni (nie czyni) zadość tej jakości. W takiej wła-
śnie upowszechniającej się prostocie traktowania jakości prawa upatruję główną 
przyczynę zaniku refleksyjnego zajmowania się tą jakością. Sądy nie mają z nią 
problemu. One, ze względu na dany kontekst, mogą mieć swoje zdanie odpo-
wiednio do zagadnień prawnych, które rozstrzygają w rozstrzyganiu sądzonej 
sprawy. A obywatel, za środkami masowego przekazu, źle wypowiada się o jako-
ści prawa. Trudno się temu dziwić. Prawo na ogół redukowane do jego przepi-
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sów staje się kategorią głównie instrumentalizowaną na wypadek powstających 
stanów faktycznych. Z tego też powodu prawnik staje się coraz bardziej zwy-
czajnym technikiem. Prawodawca natomiast twórcą technicznych rozwiązań. 
W przypadku prawa są to przyczyny ograniczające myślenie prawnicze i w ślad 
za tym społeczne funkcje dążeń, w których dopiero, jak sądzę, sprawdza się ro-
zumienie i doniosłość jakości prawa. Oczywiście, to nie może oznaczać, że tech-
niczne walory prawa nie mają tu znaczenia. One, w ślad za oceną działalności 
prawodawczej, mają być tworzone według najlepszych wzorów i dobrej roboty 
w tej działalności. Wszak przepis prawny jest kategorią, od której zaczyna się 
prawo i najbardziej podstawowy w rozstrzyganiu indywidualnych spraw. Nie-
mniej, czym innym jest to, że on ma być dobrze zrobiony, a czym innym jakość 
prawa w podanym tu rozumieniu. Jednakże, daje się przyjąć, że źle zrobione 
przepisy pociąga za sobą (dalej idąc), że całe prawo jest złe. Ale to nie ozna-
cza, iż wtedy przekreślona zostaje jakość prawa. Ona wówczas nie może się speł-
nić, zaktualizować, pogłębiając (przyznajmy) złe oceny prawa, ale nie jego jako-
ści. Jakość prawa, kategorialnie biorąc, jest immanentnie nieodzowna i wymaga 
przede wszystkim transcendentnego myślenia w doktrynie prawniczej.

W związku z tym, gdybyśmy zarzucili powyższe uwagi i propozycje oraz 
wątpliwości i wobec tego stanęli przed aktualną teorią prawa, w gruncie rzeczy 
prawa jako jego przepisów, a nie poziomów myśli, wyprowadzanie z niej teorii 
jakości prawa zdaje się być niemożliwe. Po pierwsze, aktualna teoria jako nieru-
chliwa, służy jedynie aktualnym podejściom do prawa i aktualnym podejściom 
do jego badania, co nie oznacza, że nasza literatura jest, w każdym przypadku, 
bezkrytyczna. Jednakże ta krytyka, w większości przypadków, bazuje nie na no-
wych postulatach i ich rekonstruowaniu, lecz na poszczególnych jej tematach. 
Jest mocno stematyzowana. Po drugie konieczne jest zarazem rekonstruowa-
nie nowej teorii prawa, ale na gruncie teorii jego jakości opartej (co oczywiste) 
o nowe założenia i odmiennego od dotychczasowego myślenia prawniczego.

Trzymając się tego, można powiedzieć, że teoria tej jakości jest również ja-
kością prawa, należy do jego jakości. Sądzę, że tego nie da się wykluczyć przy 
proponowanych tu podejściach. Nie ma też przeszkód, by przyjąć, że istnieje 
takie metaprawo prawa obowiązującego, które byłoby jego jakością. Ale nie ko-
niec na tym. Trzeba byłoby się zdecydować najpierw na jakąś typologię i odpo-
wiednio do niej przyjmować, czy chodzi o jakość prawa w rozumieniu (o czym 
już wspominałem) przedmiotowym, rzec można – najniższym, czy prawa od-
powiednio zintelektualizowanego na kierunku zwłaszcza rekonstruowania zało-
żeń o charakterze doktryny prawniczej, czy też prawa stosowanego, ale w rozu-
mieniu procesów myślowych, myśli, a nie schematów myślowych odpowiednio 
utrwalonych, które stają się przez to prawem stosowania, zajmując w nim naj-
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wyższe miejsce. Wreszcie, czy też prawa jako rezultatów jego wykładni. Z nią 
można wiązać największe nadzieje na jakość prawa, kształtując ją również jako 
teorię tej jakości – albo w ramach jej teorii.

Lista tych pytań jest otwarta. Podobnie też jakość prawa jest otwarta. Są 
więc jakości prawa zależne od sensów ujęcia prawa. Są też jakości prawa i jej 
różne sensy. Jak to wszystko może się mieć do siebie jest również ważnym py-
taniem dotyczącym niewątpliwie głębokich struktur poznania prawa. Następ-
nie, jak można by było wyposażyć w te pytania (problemy) teorię jakości prawa 
i z kolei samą teorię prawa w tę pierwszą. Te pytania o wyposażaniu zdają się 
prowadzić naszą teorię w inny już horyzont badawczy. Sądzę w związku z tym: 
dotychczasowym poglądom na jakość prawa, upatrującym ją głównie w nowych 
rezultatach prawodawczych, nie można przypisać waloru teorii, lecz, zwyczajnie 
mówiąc, nowość materii ustawodawczej. To zaś, czy ta nowość spełnia warunki 
jakości, jest zagadnieniem odrębnym i nie można jej automatycznie traktować 
zamiennie z jakością prawa. Nie będę tego wątku rozwijał, choć ma bogatą lite-
raturę, ponieważ nie pozostaje w związku z moimi propozycjami.

One, jak sądzę, mogą prowadzić na poziom istoty prawa. Na nim zaś mamy 
do czynienia z grą problemów o innej funkcji – że podkreślę. Tu się gra o prawa, 
o swoistą refleksję nad prawem w jej wyższym uwikłaniu aniżeli stosowanie, w jej 
uwikłaniu co do jakości prawa. Zidentyfikowanie tego poziomu choćby przez wy-
liczenie jego elementów nie jest proste. On jest otwarty i wolny od limitów. Bo 
też istota prawa, która naznacza ten poziom, nie może być rzeczownikowa np., 
że norma, przymus, władza itp. Pozostaje jako permanentnie intelektualizowany 
w kierunku permanentnej odnowy rekonstruowania tej istoty wraz z tym rekon-
struowania jakości prawa. Gdy chodzi o prawo, jego istota i jakość, jakość na po-
ziomie tej istoty, nie jest raz na zawsze dana. Tak było w poglądach marksistow-
skich. Trzeba do niej dochodzić w rekonstruowaniu, a nie w naznaczaniu jej jako 
jakiegoś rzeczownika. Jak z tych rozważań wynika, zagadnienia jakości zależą, 
w dużym stopniu, od naszych zapatrywań na prawo i jego społeczne role.

Summary

The quality of law in the theoretical and cognitive discourse
Considering the plurality of law quality types including its above mentio-

ned description, which largely universalizes this quality, as it is possible for it to 
be applied in each of these types, furthermore reconstructing relations between 
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these types it would be possible to derive from them new law issues directed to 
creation of theory of this quality. Separate paper should be devoted to this path. 
But, as one can see, this path is possible although very complex and thanks to 
it very prolific from the cognitional point of view. It reverses the previous way 
of thinking about the quality of law almost completely. First of all, drive itself  
– that is to say establishing in a known event or context what could be seen on 
the examples of Constitutional Tribunal judicial decisions – is something com-
pletely different, than treating it as mental category, its mental creation, and du-
ring this creation explaining it additionally presenting law as quality 

I understand that law could be explained in several ways, but this ways, 
often understood in one’s mind as law, are something completely different 
than law when we use “as” before it referring to law, not to its part – legal pro-
vision. The differences that appear as a result of it are not always obeyed with 
the whole depth adequate for them. Legal provision out of habit is classified 
to propaedeutics of jurisprudence when quality to the theory of law. These ap-
proaches could not serve this depth.

I think: law as quality does not identify at all with previous views on law 
if we see it as something that regulates. This “regulates” has already leaded law 
on the shallowness of legal thinking. And is stuck there regardless of whether 
we support positivistic or non positivistic concept of law. Law as quality also 
performs regulation function but with reference to the aspirations, not to the 
behavior of its addressee as behaviors are on its basic level. Assuming that law 
quality is a matter of orientation and aspirations transforming law it is not po-
ssible to exclude the change of character of regulating power of law provisions 
the way that its effects were not measured only by conformity of behavior with 
law provisions.

Where is the source of incapacity of conversion to law as quality? I think 
it is in total negligence of approach to doctrinal interpretation. The whole pre-
vious law interpretation suffers from it, first of all its reflective character, espe-
cially as it is not modern interpretation, of modern law, rusty repetition of 
the same terminology which causes that important from the today’s point of 
view functional interpretation we cover with a lot of terms as if terminologi-
cal mechanisms, from which there is no way to plow to the new ideas. These 
seem to be convincing frameworks to at least try to determine the character 
(cognitional) of the law doctrine (literature) build by us. Without it going out 
to the doctrine interpretation is impossible, so the previous comprehension of 
it has to stay. Reconstruction of this interpretation should be the means of re-
construction of the literature in which unfortunately school-bookish character 
and style are dominant.
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Demokracja w społeczeństwie obywatelskim  
na szczeblu samorządu lokalnego

Demokracja to ustrój polityczny, w którym władza państwowa spoczywa 
w rękach wszystkich obywateli. Obywatele ci mają prawo uczestniczyć w życiu 
politycznym, podejmować ogólnonarodowe decyzje oraz wybierać i odwoływać 
swoich przywódców. Społeczeństwo może realizować swoją zwierzchnią władzę 
w sposób bezpośredni lub pośrednio za pośrednictwem swoich reprezentantów, 
którzy wybierani są zarówno do ciał przedstawicielskich na szczeblu centralnym 
(parlament), jak i lokalnym (samorząd)1. Fundamentem i gwarantem stabiliza-
cji systemu demokratycznego jest społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo 
obywatelskie to taki rodzaj społeczeństwa demokratycznego, w którym obywa-
tele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i odpowiedzialni za 
swoje działania oraz posiadają zdolność samoorganizacji oraz określania i osią-
gania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. W pań-
stwie demokratycznym obowiązuje zasada podziału władzy. Współcześnie zasa-
dę podziału władzy pojmuje się nie tylko jako rozdzielenie władzy ustawodaw-
czej, wykonawczej i sądowniczej, ale także jako zapewnienie warunków działa-
nia niezależnych mediów (tzw. czwarta władza) oraz opozycji parlamentarnej 
i pozaparlamentarnej. Władza wykonawcza oddzielona jest od władzy ustawo-
dawczej. Rolą tej pierwszej jest wykonywanie ustaw uchwalonych przez tę dru-
gą. Niezawisła władza sądownicza kontroluje natomiast władzę ustawodawczą 
i wykonawczą. Jest to instytucjonalne zabezpieczenie, zwane check and balance 

1 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t 2. Warszawa 1995, s. 55.
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(kontrola i równowaga). 2 Konstytucjonalizm rozumiany jest jako ustrój oparty 
na konstytucji, a także jako określenie sprawowania władzy zgodnie z ustawą 
zasadniczą. Konstytucjonalizm ściśle związany jest z praworządnością, czyli rzą-
dzeniem zgodnie z obowiązującym prawem. Szczególnym ograniczeniem dzia-
łalności państwa są prawa człowieka. Zasada pluralizmu, a więc różnorodności 
w życiu politycznym, kulturalnym i ekonomicznym, to konsekwencja tworzenia 
społeczeństwa obywatelskiego. Jest to model społeczeństwa, w którym wszyst-
kie grupy rasowe i etniczne, grupy zróżnicowane pod względem poglądów za-
chowują swoją odrębną tożsamość i mają względnie równą pozycję społeczną. 
W społeczeństwie obywatelskim państwo i związane z nim instytucje zmieniają 
swoją rolę, tak aby wyzwalać aktywność obywateli i chronić ich interesy3.

W państwach demokratycznych musi istnieć powszechny dostęp do infor-
macji, niezbędnych przy podejmowaniu takich decyzji jak np. wybory przed-
stawicieli. Podawanie fałszywych informacji jest największym zagrożeniem dla 
tego systemu. Fundamentem i gwarantem stabilizacji systemu demokratyczne-
go jest społeczeństwo obywatelskie. W społeczeństwie obywatelskim państwo 
i związane z nim instytucje zmieniają swoją rolę, tak aby wyzwalać aktywność 
obywateli i chronić ich interesy4.

W roku 1989 przemiany polityczne i społeczne, połączone ze zmianą ustro-
ju państwa, dały podstawę ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie te-
rytorialnym5 zmierzającej do powrotu do idei samorządu terytorialnego, wpro-
wadzającej w Polsce samorząd gminny. Rok 1990 rozpoczyna nową historię or-
ganizacji samorządu terytorialnego, wówczas na poziomie gminy, ale tworzenie 
wyższych stopni samorządu terytorialnego było już wówczas przedmiotem dys-
kusji naukowej, a także prac parlamentarnych.

Termin „samorząd” oznacza ustalony prawem zakres kompetencji do za-
wiadywania własnymi sprawami, samodzielne i niezależne zawiadywanie swo-
imi sprawami w zakresie administracji państwowej (publicznej), a także samo-
dzielne wykonywanie pewnych funkcji państwowych o charakterze administra-
cyjnym. Władza samorządowa jest formą władzy publicznej. Charakteryzuje się 
tym, że podmiotem samorządu jest określona przez przepisy prawa grupa ludzi, 
której członkostwo powstaje z mocy prawa. Grupa taka posiada własną organi-
zację (organy). 

2 E. Rostworowski, Historia Powszechna, Warszawa 1984, s. 855.
3 Ibidem, s. 614–620.
4 Ibidem, s. 614–620.
5  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 

1591: zm. Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558 i nr 113, poz. 984) oraz inne.
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Organizacja jest zbudowana na zasadzie decentralizacji, pozostając jedynie 
pod nadzorem państwa. Organy samorządu powołane są do wykonywania tych 
zadań administracji państwowej, którymi określona grupa jest zainteresowana. 

Samorząd lokalny stanowi jedną z podstawowych instytucji prawnoustro-
jowych państwa współczesnego. Funkcjonowanie samorządu jest normowane 
w aktach prawa najwyższego rzędu, w tym w konstytucjach. 
O istocie samorządu przesądzają 3 elementy: 
 podmiot samorządu, 
 przedmiot samorządu,
 sposób wykonywania państwowej administracji.

Podmiotem jest społeczność lokalna zamieszkała na danym obszarze, zor-
ganizowana w terytorialny związek samorządowy. Związek ten jest powoływa-
ny przez państwo w celu realizacji jego zadań. Współczesne związki samorządu 
terytorialnego mają racje bytu wówczas, gdy państwo nakłada na nie obowiązki 
realizacji określonych zadań. Samorząd nie ma i nie może mieć własnych suwe-
rennych praw (zadań). Jedynym suwerenem jest państwo i tylko ono może prze-
kazać określone zadania tworzonym przez siebie związkom terytorialnym.

Przedmiotem samorządu lokalnego jest administracja państwowa. Państwo 
nakłada na terytorialne związki samorządowe obowiązek (jest to także upraw-
nienie) wykonywania zadania administracji państwowej. Fakt wykonywania 
przez samorząd terytorialny administracji państwowej nie budzi wątpliwości. 
Zadania z zakresu tej administracji wykonywane są przez administracje rzą-
dową i samorządową. Samorząd lokalny wykonuje zadania administracji pań-
stwowej i może korzystać ze środków prawnych właściwych władzy państwowej,  
np. ze środków prawnych właściwych o charakterze władczym.

Wykonywanie administracji następuje na zasadzie decentralizacji, zakłada-
jącej samodzielne wykonywanie zadań przez terytorialne związki samorządowe. 
Związki samorządowe wykonują zadania państwa, dlatego ich działalność pozo-
staje pod nadzorem państwa.    
Do istotnych cech samorządu zalicza się:
1)  korporacyjny charakter samorządu (polega to na zabezpieczeniu określonym 

grupom społecznym – w drodze przepisów prawnych – prawa do zarządza-
nia „ich” sprawami);

2)  obligatoryjność przynależności do samorządu, gdyż jego członkiem zosta-
je się z mocy ustawy, a nie wskutek własnego, dobrowolnego oświadczenia 
woli;

3)  wykonywanie przez samorząd zadań należących do administracji publicznej. 
Istotą samorządu terytorialnego jest zatem zarząd sprawami publicznymi 

przez samych zainteresowanych.
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Samodzielność samorządu nie polega na całkowitym uniezależnieniu od 
państwa, lecz na dokładnym określeniu, kiedy i w jakich formach (środki nad-
zoru, środki oddziaływania o charakterze finansowym) organy państwowe mogą 
ingerować w sferę zastrzeżoną dla samodzielnego działania organów samorządu 
terytorialnego.

Jednostkami samorządu terytorialnego są: gmina, powiat i województwo.
Przywrócenie instytucji wielostopniowego samorządu terytorialnego jest 

ściśle związane głębokimi przemianami ustrojowymi, które dokonały się w na-
szym kraju po roku 1989. Samorząd, aby mógł istnieć, konieczne jest przede 
wszystkim przyjęcie i realizowanie w praktyce założenia, że państwo jest do-
brem wspólnym obywateli, zaś jego celem jest stworzenie obywatelom i ich gru-
pom warunków do rozwijania aktywności w różnych dziedzinach: gospodar-
ce, kulturze, oświacie. Uznano bowiem, że to właśnie aktywność obywateli, ich 
oszczędność, pracowitość i przemyślność są podstawowym źródłem dobrobytu 
jednostek i całego społeczeństwa. Państwo natomiast powinno być aktywne tam 
(i tylko tam), gdzie wchodzą w grę problemy, których nie są w stanie rozwiązać 
obywatele, działając sami albo w ramach różnych grup społecznych (spółek, sto-
warzyszeń, fundacji, samorządów itd.).

Istnienie samorządu terytorialnego zmusza państwo do nowego ukształto-
wania stosunków pomiędzy nim a obywatelem i oparcia ich na zasadzie part-
nerstwa. Organy samorządu terytorialnego, wyposażone w kompetencje własne 
oraz środki techniczne i finansowe są bowiem (w zakresie tych kompetencji) sa-
modzielnymi podmiotami władzy, stosunki z którymi państwo musi opierać na 
porozumieniu, a nie na nakazie6. 

Zgodnie z nową, przyjętą w 1997 roku Konstytucją, ustrój terytorialny Rze-
czypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej, a zasadniczy 
podział terytorialny państwa uwzględnia więzi społeczne, gospodarcze oraz kul-
turowe społeczeństwa oraz zapewnia jednostkom terytorialnym zdolność wyko-
nywania zadań publicznych określonych ustawą.

Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stano-
wi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Samorząd terytorialny uczestniczy 
w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną 
część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność7.

6  S. Wronkowska, M. Zmierczak, Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 338.

7  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1997, rozdz. I, art. 15 i 16, Wyd. C.H. Beck, 2002, s. 5.
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Konstytucja rozstrzygała również o kierunku prac legislacyjnych. W rezul-
tacie uchwalono trzy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku: o samorządzie powia-
towym, o samorządzie wojewódzkim, o administracji rządowej w województwie 
oraz Ustawę z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających 
kompetencje organów administracji publicznej8.

Wprowadzone do nowej Konstytucji zmiany, dały możliwość inicjatywie 
obywatelskiej, która powołała Komitety Obywatelskie. Komitety Obywatelskie 
stały się zaczątkiem społeczeństwa obywatelskiego, ale zarazem tworzyły pod-
stawy nowoczesnego ładu ustrojowego, w którym społeczeństwo obywatelskie 
mogłoby się w pełni rozwinąć. Dostarczały one ogromną ilość obywateli goto-
wych do podjęcia tego wyzwania. Dzięki nim samorządy osiągnęły swe sukcesy. 
Komitety Obywatelskie miały nie tylko wpływ na przebieg tzw. „kontraktowych” 
wyborów do Sejmu i wyborów do Senatu w 1989 roku, ale też  i wyborów samo-
rządowych w maju 1990 roku. 

Głównym celem ich działalności było tworzenie podwalin społeczeństwa 
obywatelskiego wraz z równoczesną rekonstrukcją ustroju państwa. Dominującą 
ich rolą stało się polityczne i społeczne uświadamianie obywateli o ich miejscu 
i roli w demokratycznym społeczeństwie. Jednak Komitety Obywatelskie szybko 
stały się miejscem przetargów politycznych, a nie lokalnej aktywności. Zakoń-
czyły swą niewypełnioną funkcję systemotwórczą, przekształcając się w związek 
stowarzyszeń o niewielkim znaczeniu politycznym. Proces likwidacji Komite-
tów Obywatelskich miał duży wpływ nie tylko na spowolnienie procesu budowy 
społeczeństwa obywatelskiego, ale też na spowolnienie procesu transformacji 
ustroju administracji publicznej w Polsce9.

Spróbujmy przeanalizować stopień zaawansowania procesu budowy spo-
łeczeństwa obywatelskiego w Polsce, a zarazem rolę samorządu terytorialnego 
w tym procesie.

Samorząd rozumiemy jako te grupy społeczne i ich reprezentacje, które zo-
stały powołane przez przepisy prawa celem sprawowania funkcji administra-
cji publicznej w formach zdecentralizowanych. Samorząd terytorialny ujmuje 
się niekiedy jako formę walki z władzą centralną lub może też być traktowany 
jako element walki politycznej o władzę lokalną. Ma to miejsce wówczas, gdy 
wybory do samorządu są oparte na zasadach demokratycznych.

Jedni uważają, że społeczeństwo obywatelskie to takie, w którym ze-
spół instytucji oraz różnego typu dobrowolnych, spontanicznych organizacji, 
związków i stowarzyszeń jest podstawą samodzielnego, wolnego od ingerencji 

8  J. Boć, Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Milicz 2002, s. 191 i 192.
19  Ibidem, s. 95.



BRONISŁAW H. BLADOCHA

144

państwa rozwoju obywateli, a zarazem stanowi wyraz ich aktywności, inicja-
tyw i potrzeb. Inni twierdzą, że społeczeństwo obywatelskie jest to wspólnota, 
w której występuje rozwinięty podział pracy oraz określony system potrzeb. 
Wspólnota taka składa się z niezależnych, wolnych podmiotów, którymi są 
jednostki oraz osoby prawne, a także grupy społeczne o wyraźnie określonej 
tożsamości10.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel zwracał uwagę, że społeczeństwo obywa-
telskie stanowi jeden z trzech elementów całego wielkiego systemu społecznego. 
Pierwszym elementem jest wspólnota narodowa, drugim państwo, w rozumie-
niu rząd, parlament, trzecim społeczeństwo obywatelskie, które potrafi działać 
niezależnie od instytucji państwowych. Społeczeństwo obywatelskie obejmuje 
zatem trzeci sektor, różne stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, fundacje, 
ale także dobrowolną działalność samorządową11.

W społeczeństwie obywatelskim szczególnie ważną rolę odgrywają po-
wiązania: w gospodarce – dominuje własność prywatna; w życiu politycznym  
– wielość współzawodniczących partii i grup interesu; w życiu społecznym – 
liczne organizacje, stowarzyszenia i autentyczny samorząd lokalny. Tak zor-
ganizowane społeczeństwo ma pewną autonomię wobec państwa. Obywatele 
uczestniczą na scenie publicznej jako podmioty (indywidualne i zbiorowe), 
a nie jak swego rodzaju przedmioty, którymi dysponuje państwo – jak to miało 
miejsce w okresie realnego socjalizmu12.

Jedna rzecz nie ulega wątpliwości, że pierwsza kadencja funkcjonowa-
nia samorządowych gmin wykazała, iż władze lokalne, dokonując niebywałego 
wysiłku, uruchamiając potężne rezerwy tkwiące w decentralizacji i społecznej 
kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych, wywarły znaczący wpływ 
na przekształcenia systemowe w państwie. To wtedy też społeczeństwo zaczę-
ło oczekiwać od władz lokalnych rozwiązywania wielu problemów dotyczących 
bezrobocia, rozwoju gospodarczego, zracjonalizowania systemu oświaty i opie-
ki społecznej. Mobilizacja społeczności lokalnych oraz trwałe włączenie ludzi 
w procesy demokratyczne w następnych latach, doprowadziły do kolejnego eta-
pu reformy samorządowej w 1998 roku na poziomie nowych szczebli samorzą-
du terytorialnego – powiatu i województwa. Ważne zmiany w Ustawie o samo-
rządzie gminnym z 11 kwietnia 2001 roku i radykalne zmiany z roku 2002 ogra-

10  Por. St. Kozyr-Kowalski, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Wydawnictwo  
Naukowe UAM, Poznań 2004, s. 12–14.

11  Szerzej w: R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006.

12  S. Michałowski, A. Pawłowska, Samorząd lokalny w Polsce, Wyd. UMSC, Lublin 2004, s. 93–94. 
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niczające liczbę radnych w radach gmin i powiatów, a także przeprowadzenie 
pierwszych bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 
to kolejne zmiany w sposobie funkcjonowania władz lokalnych13.

Pierwsze wybory do rad gmin to ruch bardzo ideowy nawiązujący do naj-
lepszych tradycji samorządowych. Radni byli dumni z wyboru, chcieli najlepiej 
wyrażać wolę wyborców, wywiązać się z przyjętych na swoje barki obowiązków. 
Tworzył się naturalny podział kompetencji, a dyskusje i wynikające z nich decy-
zje miały charakter czysto merytoryczny. Następne wybory przebiegały już pod 
dużym wpływem partii politycznych, chociaż zasady wyborcze nie uległy w za-
sadzie zmianie.

Proces upolitycznienia wyborów i obsady władz samorządowych nasila się 
od roku 2006, kiedy to tuż przed wyborami do władz samorządowych wprowa-
dzono istotne zmiany w ordynacji wyborczej. Obecnie proces ten dotyczy upoli-
tycznienia wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego. 

Polacy natomiast oczekują zaangażowania się samorządowych władz gmin-
nych w rozwiązywanie wielkich problemów, z którymi nie radzą sobie władze 
państwowe i samorządowe powiatów i województw. Jednocześnie coraz częściej 
uwierzą, że radykalne zmiany w ich gminach i miastach mogą nastąpić w wy-
niku objęcia władzy przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast przez nich 
wybranych w wyborach bezpośrednich.

Wydaje się, że rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest opóźnio-
ny w stosunku do transformacji, która dokonała się w innych sferach. Zmiany 
polityczne 1989 roku pozwoliły na stworzenie w naszym kraju demokracji re-
prezentatywnej. Społeczeństwo uzyskało możliwość powierzania władzy wybra-
nym reprezentantom. Ludzie jednak nie nauczyli się jeszcze aktywnego uczest-
nictwa w sprawowaniu władzy. Nie powstała jeszcze demokracja partycypacyj-
na. Idea dobra wspólnego, stanowiąca sens istnienia samorządu i demokracji nie 
została jeszcze w Polsce odbudowana po latach nadużyć.

W funkcjonowaniu samorządu lokalnego znajdują swe odbicie wszelkie 
skutki niedorozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zjawisk patologicznych. 
Do nich możemy zaliczyć: znaczne upolitycznienie radnych – podziały poli-
tyczne, brak dialogu z opozycją, realizacja własnych interesów, zjawisko ko-
rupcji politycznej, tzw. „kupowania radnych” w zamian za określone stanowi-
ska, atrakcyjne wojaże zagraniczne, praca dla członków rodziny, niejasne ko-
rupcjogenne i pokrętne interesy, prywata. Zjawiska korupcji prowadzą w pro-
stej linii do utraty szacunku dla prawa oraz instytucji publicznych i wycofy-

13  Ibidem, s. 97 i 98.
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wania się społeczeństwa z aktywności. Szokować może, że zjawiska korupcji 
szerzą się w społeczeństwie, które prawie w całości deklaruje się jako kato-
lickie. Jest to jednak katolickość powierzchowna, ludowa, kulturowa, trady-
cyjna, niekiedy daleka od prawdy, którą niesie społeczne nauczanie Kościoła. 
Wobec tego otwarte pozostają pytania dotyczące niezbędnych zmian w gło-
szonych zasadach moralnych oraz roli księży i hierarchów Kościoła Katolic-
kiego w Polsce w zwalczaniu tak bardzo rozpowszechnionych zjawisk korup-
cji i prywaty.

„(…) istotnym czynnikiem utrudniającym rozwój społeczeństwa obywa-
telskiego w naszym kraju jest nadmiernie rozwinięta – i ciągle umacniająca się 
– biurokracja. Nie chodzi tylko o to, że urzędnicy utrudniają czy ograniczają 
swobodę działania organizacji obywatelskich. Idzie o coś bardziej zasadniczego. 
O to mianowicie, że wszechobecność urzędników i przepisów niszczy samoza-
radność społeczeństwa i sprawia, że obywatele nabywają jakby podświadomie 
przekonania, że bez urzędowych formularzy, pieczątek i urzędniczych podpisów 
rzeczywiście niczego nie da się zrobić. Wiara ta może być do pewnego stopnia 
wzmacniana społeczną pamięcią o tym, że państwa zaborcze, zwłaszcza Rosja, 
też były mocno zbiurokratyzowane (a więc biurokracja jawić się może jako nie-
odłączna cecha każdego państwa)”14. 

Ze wzrostem biurokracji wiąże się także inne, równie niebezpieczne dla 
społeczeństwa obywatelskiego zjawisko tzw. jurydyzacji życia społecznego, czyli 
wzrostu liczby obowiązujących przepisów prawnych i administracyjnych, które-
mu towarzyszy wzrost roli prawników i rozmaitych ekspertów w działaniu spo-
łecznym. Powoduje to zniechęcenie ludzi do działania i grozi wręcz paraliżem 
działalności społecznej. (Zjawisko to aktualnie najsilniej występuje w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie wiąże się jeszcze z tzw. poprawnością polityczną. Wie-
le osób podejmuje tam inne niż rutynowe działania dopiero po konsultacji ze 
swoim doradcą prawnym.) Ale wielkie postępy jurydyzacji obserwować można 
także w Polsce, gdzie parlament, zamiast rzeczywistego porządkowania prawa, 
ciągle produkuje setki nowych ustaw. Polscy politycy, szczególnie ekipa, która 
doszła do władzy w 2005 roku, nie przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Wyraźnie kontynuują naiwną wiarę polityków PRL w sprawczą 
moc władzy, a panaceum na wszystkie problemy społeczne byłaby dla nich, jak 
się zdaje, omnipotencja państwa.

14  Kazimierz Zbigniew Sowa, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – przegląd historycznych do-
świadczeń i uwarunkowań, http://bistro.edu.pl/artykul,Spoleczenstwo-obywatelskie-w-Polsce-
przeglad-historycznyc,3.html (pobrano dn. 28.09.2012). 
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Ze zjawiskami biurokracji i jurydyzacji wiążą się pewne, dające się zaob-
serwować u współczesnych Polaków postawy czy skłonności, które można na-
zwać mentalnym etatyzmem. Wyrażają się one w ciągle jakby większym zaufa-
niu i szacunku (a może i lęku?) do instytucji i urzędów państwowych niż do or-
ganizacji obywatelskich. Oznacza to chyba, iż Polacy prawdziwe rządzenie wiążą 
z działalnością instytucji rządowych, a nie z formami samorządowymi. (Wydaje 
się, że np. urzędnicy gminni bardziej uważają się za funkcjonariuszy państwa 
niż za wykonawców woli mieszkańców.) Upolitycznianie, czy też upaństwawia-
nie samorządów wiąże się też zapewne z ich upartyjnianiem (dzielenie ,,łupów” 
czyli stanowisk między partie polityczne nawet na poziomie gminnym). Wspo-
mniane zaufanie i szacunek do formalnych instytucji dotyczy także czysto ze-
wnętrznych atrybutów (czy też ,,insygniów”) władzy państwowo-, albo nawet 
administracyjno-urzędniczej, takich jak pieczątki czy specjalne szyldy. Żad-
ne dokumenty, zaświadczenia czy poświadczenia nie są w Polsce ważne, jeżeli 
nie ma na nich pieczątki (natomiast autentycznością podpisu nikt się już raczej 
nie przejmuje). Nadal zdarzają się przypadki, że urzędnik po awansie dostaje 
w prezencie od swoich współpracowników nowe wizytówki, uwzględniające ów 
awans, a nawet niekiedy… pieczątkę. Ten nie uświadamiany przez ludzi klimat 
etatyzmu nie może dobrze służyć polskiemu społeczeństwu obywatelskiemu. 
Jest on zresztą nieustająco podsycany przez środki masowego przekazu, któ-
re główną swoją uwagę kierują na rząd, parlament i urzędy państwowe, czyli 
na świat polityki, a może lepiej powiedzieć – polityków. Prym wiedzie pod tym 
względem telewizja, podstawowe źródło wiedzy i życia kulturalnego większości 
Polaków. Nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta miała ulec zmianie w dającym 
się przewidzieć czasie15.

Aby zapobiec tego typu zjawiskom, ważna jest zmiana niektórych regula-
cji prawnych, większa jawność w działaniach organów przedstawicielskich ich 
członków, bardziej skuteczny nadzór prawny nad samorządami, mniejsze upar-
tyjnienie powodujące większy wpływ opinii publicznej na funkcjonowanie 
wspólnot lokalnych, w tym ważna rola mediów16.

Duży wpływ na budowanie społeczeństwa obywatelskiego mają organiza-
cje pozarządowe. Działacze organizacji pozarządowych bardziej skupiają się na 
zaspokajaniu konkretnych potrzeb niż na działalności politycznej. Stąd też dla 
radnych organizacje pozarządowe są dziwnym światem, w którym decydujące 
są sprawy jednostki, podczas gdy oni muszą mieć na względzie interesy całej 
społeczności lokalnej. Mur tworzy odmienna wrażliwość. Jedni są nastawieni 

15 Ibidem, s. 2.
16 S. Michałowski, A. Pawłowska, Samorząd lokalny…., op. cit., s. 102–104.
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na grę polityczną, drudzy zaś na los i problemy jednostki. Urzędnicy nie za-
wsze są pozytywnie nastawieni do organizacji pozarządowych, nie darzą ich 
zaufaniem, są podejrzliwi i niekiedy nie rozumieją intencji działaczy, mimo że 
ustawodawca wprost nakazuje wszystkim szczeblom samorządu terytorialne-
go współpracę z organizacjami pozarządowymi. Gminy nie zawsze korzystają 
z uśpionego potencjału obywatelskiej aktywności. Władze samorządowe konty-
nuują wzorce dawnej biurokracji i niedostatecznie zwracają uwagę na potrzebę 
dzielenia się władzą. Ludzie dotychczas aktywni wycofują się z życia publicz-
nego, zmęczeni i zniechęceni trudnościami. Szczególnie groźna jest odmowa 
udziału młodszego pokolenia. Wydaje się więc bardzo ważnym, aby w proces 
budowy społeczeństwa obywatelskiego została włączona szkoła, a szerzej cały 
system polskiej oświaty.Społeczeństwo nie tylko nie angażuje się szerzej w funk-
cjonowanie wspólnot lokalnych, ale też w coraz większym zakresie traci wiarę 
w to, że instytucje demokratyczne, w tym samorząd terytorialny, są jego repre-
zentantami. Społeczność gminna, powiatowa czy samorządowych województw 
rzadko już wierzy w dobre intencje radnych i zatrudnianych w ramach politycz-
nych układów urzędników, o czym świadczy niska frekwencja osób biorących 
udział w wyborach.17

Samorząd terytorialny jest jednym z filarów społeczeństwa obywatelskiego. 
Samorząd terytorialny należy określić jako obligatoryjny związek mieszkańców 
danego terytorium wspólnie zajmujących się swoimi sprawami publicznymi 
o znaczeniu lokalnym oraz jako formę decentralizacji administracji państwowej, 
wykonywanej, na podstawie właściwych ustaw, przez miejscowe, niezawisłe or-
gany18. Samorządowe gminy, powiat i województwo są podstawą demokratycz-
nego państwa, a zarazem polem dla zbudowania społeczeństwa partycypacyjne-
go, czyli nie tylko biernie uczestniczącego w funkcjonowaniu samorządu tery-
torialnego (poprzez udział w wyborach), ale też i współdecydującego o swoich 
losach. Wydarzenia ostatnich lat nie nastrajają jednak optymistycznie. Zjawiska 
korupcji, oligarchizacji władzy, upartyjniania samorządu terytorialnego prowa-
dzą wprost do ugruntowania procesu trwałego zniechęcania społeczeństwa do 
polityki i wszelkich form aktywności. Tym samym dramatycznie załamuje się 
działalność organizacji pozarządowych, i samorząd terytorialny jest postrzega-
ny jako kolejne pole do realizacji osobistych i partyjnych interesów, a nie dbania 
o dobro wspólne, o dobro publiczne.

17 Tamże, s. 98 i 99.
18  Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, FRDL, Warszawa 1990, s. 4  

i n. Więcej w: J. Wojnicki, Samorządy lokalne w Polsce i w Europie, Wydawnictwo AH, Pułtusk 
2008.
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Ważnym wyzwaniem w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego jest 
możliwość skorzystania ze sprawdzonych i dostępnych wzorców innych spo-
łeczeństw. Polska ma możliwość skorzystania z tej okazji jako członek Unii 
Europejskiej.

W Unii Europejskiej nie istnieje jeden model organizacji samorządu tery-
torialnego, ale w trakcie postępującej integracji udało stworzyć się pewnego ro-
dzaju standardy ogólnoeuropejskie dla jego funkcjonowania z zachowaniem za-
sad ustrojowych poszczególnych państw. W wyniku tych działań powstała Euro-
pejska Karta Samorządu Terytorialnego, która została podpisana 15 październi-
ka 1985 roku w Strasburgu. 

Inicjatorem podjęcia prac nad EKST była Rada Europy. Bezpośrednią 
przyczyną prowadzenia prac nad tym dokumentem było dostrzeżenie w sa-
morządzie terytorialnym, z jednej strony narzędzia, środka i pola działania 
zmierzającego do osiągnięcia celu w postaci ochrony praw i wolności jed-
nostki, a z drugiej strony istniała obawa, że w przypadku przyznania zbyt 
dużego zakresu samodzielności samorządowi terytorialnemu przez usta-
wodawstwo wewnętrzne korzystanie z tych praw przez jednostkę będzie 
utrudnione lub ograniczone.19 

EKST jest swego rodzaju „konstytucją” i standardem funkcjonowania sa-
morządu  w państwach należących do Rady Europy. Ważność samorządów te-
rytorialnych we wszelkich politykach Unii jest priorytetowa. Jednak systemy sa-
morządowe państw członkowskich różnią się, jeśli chodzi o strukturę, sposób 
zorganizowania czy zakres powierzonych im zadań. W związku z powyższym 
koniecznością stało się zastosowanie przez Unię Europejską przemyślanej stra-
tegii politycznej wobec europejskich samorządów terytorialnych. Unia zaakcep-
towała zasadę lokalnej samorządności we wszystkich krajach członkowskich. 
Ponadto uznała gotowość do współpracy z wszelkimi ponadnarodowymi struk-
turami rządów, istniejącymi w poszczególnych państwach członkowskich oraz 
wyraziła gotowość do dialogu ze wszelkimi organizacjami utworzonymi przez 
władze lokalne i reprezentujące ją na poziomie regionalnym, krajowym i UE.20 

EKST jest otwarta dla wszystkich państw warunkowo, co oznacza, że każ-
dy kraj może stać się jej stroną, ale pod warunkiem członkostwa w Radzie Eu-
ropy. Rzeczpospolita przystąpiła do Rady Europy w 1991 r., a Kartę podpisała 
19 lutego 1993 r. Dokument został poddany procedurze ratyfikacyjnej poprzez 
złożenie na nim podpisu prezydenta Lecha Wałęsy oraz kontrasygnaty Ministra 

19 J. Wojnicki, Samorządy lokalne w Polsce i w Europie, Pułtusk 2008, s. 151.
20  K. Kociubiński, Polski samorząd gminny w procesie integracji europejskiej na tle funkcjonowania 

samorządów innych państw UW, Wrocław 2010, s. 115.
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Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego. Formalnie Polska związana 
jest z postanowieniami Karty od 1 marca 1994 r. Polska podjęła się stosowania 
zapisów Karty w swoim prawodawstwie wewnętrznym bez żadnych zastrzeżeń, 
ograniczeń i wyłączeń terytorialnych21. 

W chwili obecnej, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego obok Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka, Europejskiej Karty Socjalnej i Europejskiej 
Umowy Kulturalnej powszechnie zaliczana jest do jednego z czterech filarów 
Rady Europy. EKST reguluje na płaszczyźnie prawa międzynarodowego status 
prawny samorządu lokalnego. 

 Polska, przystępując do Unii Europejskiej, włączyła się w realizację polity-
ki mającej na celu harmonijny rozwój całego obszaru Unii. Służą temu działania 
prowadzące do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju jej regionów oraz wzmoc-
nienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Dzięki odpowiednie-
mu ukierunkowaniu działań realizowanych przy wsparciu finansowym z fundu-
szy strukturalnych i Funduszu Spójności Polska ma szansę na odrobienie zale-
głości rozwojowych oraz przyspieszenie procesów zmierzających do osiągnięcia 
konwergencji z innymi krajami i regionami UE22. 

Na lata 2007–2013 Unia Europejska udzieliła Polsce wsparcia w wysokości 
67,3 mld euro, co stawia Polskę w roli największego beneficjenta inwestycji UE 
w ramach polityki spójności w tym okresie. Większość tych środków powinna 
przejść przez samorządy terytorialne. W związku z tym kluczowe staje się pozy-
skanie tych pieniędzy zgodnie ze standardami UE. Wymaga to zorganizowania 
całego procesu wyszukiwania projektów, sporządzania stosownych aplikacji, po-
zyskiwania udziału własnego, realizowania projektu oraz jego rozliczenie. Dla 
większości polskich jednostek samorządowych, szczególnie tych mniejszych, to 
wielkie wyzwanie, z którym przyjdzie się zmierzyć23. 

Obecny kształt polskiego samorządu terytorialnego zawdzięcza się proce-
sowi transformacji całego państwa, który był konsekwencją historycznych wy-
darzeń z 1989 r. w Polsce, Europie i na świecie. 

W kolejnych latach samorząd terytorialny był unowocześniany i dostoso-
wywany do standardów zachodnioeuropejskich. Unia Europejska przyznaje wy-
soką pozycję samorządom terytorialnym i w pełni akceptuje różnorodność za-
stosowanych rozwiązań dotyczących organizacji, kompetencji i funkcjonowa-
nia. Regulacje w tym zakresie pozostawia w kompetencji państw członkowskich 
i ich wewnętrznym regulacjom.

21  Ibidem, s. 115.
22  L. Oręziak (red), Finansowanie Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa 2008, s. 162.
23  K. Kociubiński, Polski samorząd…, op. cit., s. 331.
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W trakcie postępującej integracji, dla lepszego funkcjonowania samorządu 
udało się stworzyć swego rodzaju standardy ogólnoeuropejskie, które są ściśle 
związane z zasadą poszanowania specyfiki ustrojowej państw – członków UE. 

Samorząd terytorialny nie może skutecznie funkcjonować bez społeczno-
ści. Społeczeństwo obywatelskie ściśle jest związane z koncepcją subsydiarności, 
która jest naczelną zasadą UE. 

Dzisiaj możemy stwierdzić, iż Polski samorząd terytorialny spełnia standar-
dy ogólnoeuropejskie wyznaczane przez zapisy Europejskiej Karty Samorządu 
Terytorialnego, ale pozostaje jeszcze szereg spraw do rozwiązania, głównie zwią-
zanych z przebudową świadomości i mentalności Polaków. 

Żaden inny czynnik nie zmienił tak głęboko, tak trwale i tak pozytywnie 
rozwoju naszego kontynentu jak integracja europejska i polityka regionalna UE. 
Regionalizacja jest potrzebna zarówno do prowadzonej przez Unię polityki rów-
noważenia rozwoju ekonomicznego, jak i do utrzymania i uwydatniania kultu-
rowych, regionalnych i lokalnych zróżnicowań naszego kraju. Wyraziste tożsa-
mości regionalne i lokalne są bowiem jednym z ważnych stymulatorów auten-
tycznych więzi społecznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, co w obli-
czu ekonomicznej i medialnej globalizacji wydaje się warunkiem sine qua non 
przetrwania naszej cywilizacji. Dzięki tej całkowicie nowej zasadzie udało się 
w zachodniej części kontynentu uporać z dawnymi europejskimi upiorami: dą-
żeniem do hegemonii, przewagą militarną, równowagą sił i koalicjami niosący-
mi ze sobą niebezpieczeństwa, których ofiarą Polska – jak żaden inny kraj euro-
pejski – wciąż padała.

Dlatego wydaje się, iż „najwspanialszą (…) okolicznością historyczną, która 
mogła przydarzyć się Polsce, jest przystąpienie naszego kraju do Unii Europej-
skiej. Daje to państwu polskiemu, niezwykłą i nieistniejącą wcześniej możliwość 
nieustannego konfrontowania i kształtowania swojej sfery publicznej pod wiel-
kim bezpośrednim wpływem Zachodu, wręcz przy udziale zachodnich doświad-
czeń i tradycji politycznej, a także społecznej. Z tego punktu widzenia w intere-
sie Polski leży jak najściślejsza jej integracja z Unią Europejską”24.

Celem dla wszystkich w zjednoczonej Europie jest budowanie warunków 
rozwoju i stabilności. Nie da się tego zrobić na podstawie jednej idei, jednej 
religii czy jednego kategorycznie sformułowanego systemu wartości. Takie po-
stawienie sprawy oznaczałoby kapitulację wysiłków zjednoczeniowych i unij-
nych. Dorobkiem cywilizacyjnym Europy jest państwo narodowe i narody 

24  prof. Kazimierz Zbigniew Sowa, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – przegląd historycznych 
doświadczeń i uwarunkowań, http://bistro.edu.pl/artykul,Spoleczenstwo-obywatelskie-w-
Polsce-przeglad-historycznyc,3.html (pobrano dn. 28.09.2012), s. 3.
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wspólnie w swej wielokulturowości muszą ustawicznie redefiniować swą sy-
tuację, poszukując ciągle nowych idei oraz nowych rozwiązań, stawiając na 
różnorodność, która zawsze daje możliwość wyboru, co zawsze oznacza tylko 
szansę, nie gwarantując sukcesu. Różnorodność natomiast zawsze gwarantuje 
alternatywę.

 Samorząd terytorialny, mający zadania do wykonania w ciągu najbliższych 
lat, i społeczeństwo polskie ma szansę skorzystania z tej przynależności. Po-
trzebna jest do tego wola polityczna i chęć współdziałania. Oby po raz kolejny 
nie sprawdziły się słowa Stanisława Wyspiańskiego z „Wesela” o tym, że „Polacy 
już by dawno mogli mieć, tylko im się nie chce chcieć”25. 

Streszczenie

Demokracja w społeczeństwie obywatelskim na szczeblu samorządu lokalnego
Przywrócenie instytucji wielostopniowego samorządu terytorialnego, ściśle 

związane z głębokimi przemianami ustrojowymi, zmusiło państwo do nowego 
ukształtowania stosunków pomiędzy nim a obywatelem na zasadach partner-
stwa. Przyjęto założenie, że państwo jako dobro wspólne wszystkich obywate-
li winno stworzyć obywatelom i ich grupom, poprzez działania samorządowe, 
warunki do rozwijania aktywności we wszystkich dziedzinach życia społecz-
no-gospodarczego. Uznano bowiem, że to właśnie aktywność obywateli, ich 
oszczędność, pracowitość i przemyślność są podstawowym źródłem dobro-
bytu jednostek całego społeczeństwa. Państwo natomiast powinno być aktyw-
ne tam, gdzie w grę wchodzą problemy, których nie są w stanie rozwiązać oby-
watele, działając sami albo w ramach różnych grup społecznych. Rozpoczęto 
proces budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Organy samorządu terytorialnego stały się samodzielnymi podmiota-
mi władzy, z którymi państwo musi opierać stosunki na porozumieniu, a nie na 
nakazie. Samorząd terytorialny podejmuje decyzje bądź przez samych miesz-
kańców gminy, powiatu czy województwa, bądź przez swoje organy. Spróbujmy 
przeanalizować stopień zaawansowania procesu budowy społeczeństwa obywa-
telskiego w Polsce, a zarazem rolę samorządu terytorialnego w tym procesie.

25  S. Michałowski. A. Pawłowska, Samorząd lokalny…, op. cit., s. 103 i 108.
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Summary

Civil society democracy upon local government structure
The restoration of multi-institution of local government, closely related to the 

deep political changes, forcing the state to the new shape relations between the the 
local goverment itself, and the citizen on the basis of partnership. It is assumed that 
the state as the common good of all citizens should give citizens and their groups, 
by government action, the conditions for the development of activities in all areas 
of socio-economic development. It is accepted that it is the activity of citizens, 
their frugality, diligence and cunning are the primary source of individual well-
being of society. State therefore should be active where the problems come into 
play, which are not able to be solve by citizens acting alone or as part of various 
social groups. This initiateted the process of building a civil society.

Local government bodies have become independent entities of power, with 
which the state must be based on the agreement of the relationship and not on 
the warrant. Local government makes decisions as the residents themselves or 
by the municipality, county, or region, or by their bodies.

Let’s try to analyze the state of progress of civil society in Poland, and also 
the role of local government in the process.





Paweł Kuczma

Niepołączalność mandatu radnego samorządu 
terytorialnego

W prawie publicznym termin incompatibilitas, mimo wieloletniej bytności 
w polskim prawodawstwie (występował w konstytucjonalizmie międzywojen-
nym, a jego korzenie sięgają średniowiecza), pozostaje do dnia dzisiejszego wie-
loznaczny. Instytucja ta posiada na gruncie prawa konstytucyjnego znaczenie 
podwójne. Stanowi jeden z elementów zasady trójpodziału władz, a ponadto jest 
jedną z gwarancji wolnego mandatu przedstawicielskiego1.

Realizacja idei incompatibilitas następuje poprzez wprowadzenie zakazu łą-
czenia mandatu z innymi funkcjami lub stanowiskami państwowymi, a niekiedy 
i z zakazem prowadzenia dodatkowej działalności o prywatnym charakterze2. 
Niepołączalność stanowi z pewnością formę ograniczenia praw wolności jed-
nostki – praw wyborczych, dostępu do służby publicznej – i z tego powodu za-
sadnicze zręby tej instytucji regulowane są na poziomie konstytucyjnym. Wska-
zane wolności i prawa jednostki muszą jednak ustąpić przed jedną z naczelnych 
zasad ustrojowych – zasadą podziału władz (art. 10 Konstytucji), której realiza-
cji służy m.in. incompatibilitas3. 

1  W. Orłowski, Opinia w sprawie łączenia mandatu przedstawicielskiego ze stanowiskiem prezyden-
ta miasta na prawach powiatu, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 4 (33), s. 65. 

2  A. Szmyt (red.), Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2010,  
s. 99. Inaczej D. Lis-Staranowicz, która zasadę incompatibilitas odnosi wyłącznie do zakazu zaj-
mowania dwóch lub więcej f u n k c j i  p u b l i c z n y c h, uważając zakazy o charakterze go-
spodarczym za podobną, lecz odrębną kategorię. D. Lis-Staranowicz, Niepołączalność mandatu 
parlamentarnego w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2005, s. 252.

3  „U podstaw wprowadzenia «incompatibilitas» do porządku prawnego państw demokratycznych 
leżała konieczność zapewnienia realizacji zasady podziału władz”. B. Banaszak, Zasada niepołą-
czalności mandatu parlamentarnego w prawie polskim, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 2, s. 10. 
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Zasada podziału władz występuje współcześnie w trzech aspektach. 
W aspekcie funkcjonalnym (przedmiotowym) państwu przypisuje się realiza-
cję zadań (funkcji) w ramach trzech obszarów działań: prawodawstwa, wyko-
nawstwa i sądownictwa. 

Wskutek takiego rozdziału całość władzy nie jest skupiona w rękach jed-
nego organu, a poszczególne organy realizują przypisane im funkcje na mocy 
konstytucji nadanej przez suwerena. Umożliwia to suwerenowi zachowanie 
nadrzędnej pozycji wobec organów państwowych i sprawowanie nad nimi 
kontroli. W aspekcie organizacyjnym (podmiotowym) wyodrębnione funkcje 
państwa zostają przyporządkowane różnym organom państwowym: prawodaw-
stwo – parlamentowi, wykonawstwo – rządowi i podległym mu organom, są-
downictwo – sądom i trybunałom. 

Z kolei aspekt organizacyjny stanowi dopełnienie wyżej wymienionych 
aspektów zasady podziału władz. Jego istota sprowadza się do tego, aby ta sama 
osoba (grupa osób) nie zajmowała jednocześnie stanowiska w organach władzy, 
które pełnią odrębne funkcje. Aspekt ten wiąże się nierozerwalnie z zasadą in-
compatibilitas4. 

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny, niepołączalność stanowisk stanowi 
„konsekwencję podstawowych zasad konstytucyjnych, określających oparty 
na zasadzie podziału władzy ustrój państwa i służyć realizacji tych zasad, 
w tym niezależności władzy ustawodawczej od wykonawczej, niezawisłości 
sędziowskiej, neutralności politycznej określonych służb państwowych”. Ma 
to miejsce wówczas, gdy „jest to konieczne ze względu na ochronę wiarygod-
ności sprawowanej funkcji lub poprawności jej spełnienia” i w takim zakre-
sie „w jakim konstytucja uznaje, że spełnienie określonej funkcji państwowej 
wymaga unikania możliwości powstania konfliktu interesów, gdy poszcze-
gólne funkcje, czy działania podejmowane są przez tą samą osobę popadną 
ze sobą w kolizję”5.

Instytucja niepołączalności jest najczęściej łączona ze sprawowaniem man-
datu przedstawicielskiego i ma na celu zagwarantowanie wybranemu reprezen-
tantowi możliwość nieskrępowanego, niezależnego i niepodległego sprawowania 
mandatu6 oraz wyeliminowanie zjawisk o patologicznym charakterze takich jak 

4  B. Banaszak, Opinia w sprawie łączenia mandatu przedstawicielskiego ze stanowiskiem prezyden-
ta miasta na prawach powiatu, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 4 (33), s. 66.

5  Uchwała TK z 6 lutego 1996 r. (W 11/95). 
6  K. Grajewski, Statut prawny posła i senatora, Warszawa 2006, s. 27. 
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korupcja7 czy konflikt interesów8. Przyjęcie incompatibilitas uzasadnia się także 
charakterem zadań stojących przed podmiotami objętymi tą zasadą9. Ponadto 
piastun władzy tylko wtedy, gdy nie ma możności łączenia swojego mandatu z in-
nymi funkcjami czy stanowiskami, jest w stanie w sposób rzetelny, oddany i pro-
fesjonalny realizować wynikające z norm prawnych związanych z urzędem prawa 
i obowiązki. Z kolei w ramach stosunku kontroli incompatibilitas oddziela per-
sonalnie podmiot kontrolujący od kontrolowanego zgodnie z zasadą, że nikt nie 
może być sędzią we własnej sprawie. Zasada ta jest również elementem składo-
wym postępowania odwoławczego w administracji, gdzie organ wydający decyzje 
nie może być personalnie połączony z organem rozpatrującym odwołania10. 

Sam wykaz stanowisk, których dotyczy zasada niepołączalności, jest tak 
różny w różnych państwach, że nie pozwala na konstruowanie pewnych sche-
matów i dokonywanie w tym zakresie uogólnień11. „Są to m.in. czynniki spe-
cyficzne, właściwe dla danego kraju i związane z jego tradycjami ustrojowymi, 
uwarunkowaniami geopolitycznymi, stopniem rozwoju gospodarczego itp.”12

Już Konstytucja Stanów Zjednoczonych zawierała stwierdzenie, że „żaden 
Senator lub Reprezentant w okresie, na który został wybrany, nie będzie mógł 
być mianowany na jakikolwiek urząd państwowy Stanów Zjednoczonych, który 
w tym czasie zostanie utworzony lub lepiej uposażony. Nikt, kto zajmuje urząd 
Stanów Zjednoczonych, nie będzie mógł być członkiem którejkolwiek z Izb, do-
póki pozostaje na urzędzie” (art. 1 sekcja 6)13. Konstytucja Francji z 1791 r. nie 
pozwalała na łączenie funkcji deputowanego z członkostwem w organach wła-
dzy wykonawczej i zajmowaniem urzędu sędziego14. Współczesna Konstytucja 
austriacka zabrania członkom Rady Narodowej, Rady Federalnej i Parlamentu 
Europejskiego równoczesnego zasiadania w którymś z pozostałych ciał przed-

7  „Zjawisko korupcji jest kojarzone przede wszystkim z wykorzystywaniem do celów prywatnych 
stanowisk zajmowanych przez funkcjonariuszy publicznych – głównie urzędników i polityków. 
Przekonanie, że korupcja w tym obszarze jest powszechna, wyraźnie się pogłębia. […] Według 
Polaków, korupcją dotknięci są jednak nie tylko najwyżsi urzędnicy państwowi, ale także funk-
cjonariusze publiczni działający we władzach lokalnych”. G. Makowski, Postrzeganie korupcji 
w Polsce, Komunikat z badań CBOS, BS/97/2004, s. 3.

8  L. Garlicki, Art. 103, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,  
t. II, Warszawa 2001, s. 2.

9  J. Repel, Art. 103, J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP 
z 1997 roku, Wrocław 1998, s. 180. 

10 D. Lis-Staranowicz, op. cit., s. 254.
11 B. Banaszak, A. Preisner, Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1996, s. 201.
12 B. Banaszak, Opinia…, s. 66. 
13 A. Pułło (tłum.), Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2002, s. 43.
14 B. Banaszak, A. Preisner, op. cit., s. 201.
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stawicielskich (art. 59), a Prezydentowi Federalnemu zasiadania w jakimkolwiek 
ciele przedstawicielskim i wykonywania w tym czasie innego zawodu (art. 61)15.

Powyższe przykłady ukazują, że regulacja incompatibilitas na poziomie 
ustawy zasadniczej odnosi się co do zasady do piastunów centralnych konsty-
tucyjnych organów państwa. Takie ujęcie można odnaleźć w treści obowiązu-
jącej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. w art. 102 i art. 103 ust. 1. Z kolei jej 
art. 103 w ust. 2 wymienia osoby, które z uwagi na wymogi apolityczności nie 
mogą sprawować mandatu posła ani senatora. Warto przy tym zauważyć, że ża-
den z tych artykułów nie ustanawia expressis verbis zasady incompatibilitas wo-
bec osób pełniących funkcje publiczne w samorządzie terytorialnym. Podczas 
prac nad obowiązującą ustawą zasadniczą w Komisji Konstytucyjnej Zgroma-
dzenia Narodowego podczas II czytania pojawił się postulat wprowadzenia za-
pisu następującej treści: „Nadto mandatu senatora nie można łączyć z funkcja-
mi zarządzającymi organizacji samorządowych, o których mowa w art. 94 [czyli 
samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego – przyp. P.K.], ale nie 
zyskał on akceptacji większości. 

Art. 103 ust. 3 Konstytucji nadaje zasadzie incompatibilitas otwarty charak-
ter, ponieważ dopuszcza, aby poprzez przepisy w randze ustawy określone zo-
stały dalsze zakazy zarówno łączenia mandatu parlamentarnego, jak i jego spra-
wowania, jeżeli tylko ustawodawca uzna, że wykonywanie pewnych funkcji czy 
form zatrudnienia może przeszkadzać w prawidłowym wypełnianiu zadań wy-
nikających z istoty mandatu przedstawicielskiego. „Tym samym konstytucyjne 
ujęcie zakresu niepołączalności zostało uznane za pewne konieczne minimum, 
a nie za wyczerpującą enumerację, poza którą ustawodawca zwykły nie może 
wykraczać. (…) Obecne sformułowanie konstytucyjne nie pozostawia wątpli-
wości interpretacyjnych i wyklucza przyjęcie koncepcji enumeracji”16. 

Na tle rozwiązań konstytucyjnych możliwe jest postawienie tezy, że ustro-
jodawca dążył do likwidacji sytuacji, w której jedna i ta sama osoba sprawująca 
mandat parlamentarny występowałaby jednocześnie w charakterze pracownika, 
funkcjonariusza czy piastuna organu jednej z postaci władzy wykonawczej lub 
sądowniczej17. W tym kontekście zasadne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, 
czy samorząd terytorialny wykonuje zadania z zakresu władzy wykonawczej. 
„Nauka prawa w sposób jednoznaczny określa charakter samorządu terytorial-
nego. Jest to forma samorządu o przymusowym charakterze członkostwa, obej-
mująca wszystkie osoby zamieszkałe na terenie określonej jednostki podziału 

15 P. Czarny, B. Naleziński (tłum.), Konstytucja Austrii, Warszawa 2004, s. 86 i 89.
16 L. Garlicki, op. cit., s. 10.
17 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 523.
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terytorialnego państwa, polegająca na zarządzaniu własnymi sprawami społecz-
ności lokalnej w sposób niezależny od administracji rządowej”18. Z tego wyni-
ka, że samorząd terytorialny można traktować jako „jedną z postaci władzy wy-
konawczej, funkcjonującej w formie władztwa zdecentralizowanego (…), czy-
li niepodporządkowanego hierarchicznie organowi administracji rządowej”19. 
Podobnie Trybunał Konstytucyjny, analizując w wyroku z 11 stycznia 2000 r.  
(K 7/99) istotę samorządu terytorialnego, doszedł do wniosku, że w ramach kon-
cepcji podziału władz organy samorządu terytorialnego reprezentują pewną po-
stać władzy wykonawczej. Z tego też względu uzasadnione jest zakazanie łącze-
nia funkcji samorządowych z mandatem parlamentarnym. Jednoczesne sprawo-
wanie tych funkcji prowadziłoby do naruszenia podziału władzy na ustawodaw-
czą i wykonawczą. Podział władz w aspekcie funkcjonalnym (przedmiotowym) 
i organizacyjnym (podmiotowym) byłby nieskuteczny, gdyby ta sama osoba czy 
grupa osób mogła zajmować stanowiska w różnych organach władzy publicznej, 
które spełniają różne funkcje20. We wcześniejszym orzeczeniu21 TK uznał, że za-
sada trójpodziału władzy publicznej nie ma bezpośredniego zastosowania do sa-
morządu terytorialnego, co nie oznacza jednak stworzenia podstawy dla wyod-
rębnienia odrębnej władzy samorządowej, czyli tzw. czwartej władzy. Wyrok ten 
oznaczał, że organy samorządu terytorialnego nie mogą być wprost utożsamia-
ne z organami władzy wykonawczej, co „nie stoi w sprzeczności z umiejscawia-
niem samorządu terytorialnego w szerokiej koncepcji władzy wykonawczej”22.

Ograniczenia w pełnieniu funkcji przez radnego nie znajdują się, jak było to 
wspomniane wcześniej, w Konstytucji (która jednak stwarza wyraźną podstawę 
do ich formułowania), lecz w ustawach stanowiących podstawę funkcjonowania 
poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, a także w innych ustawach 
szczególnych.

Jedynym wyjątkiem jest art. 132 Konstytucji, który zakazuje Prezydentowi 
piastowania innych urzędów lub funkcji publicznych. Działalność urzędującego 
Prezydenta nie jest zatem dopuszczalna ani w ramach organów funkcjonujących 
w ramach którejkolwiek z wyodrębnionych „władz”, ani w organach posiadających 

18  B. Banaszak, Opinia w sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnieniem 
w administracji rządowej (art. 103 Konstytucji RP), „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 6, s. 81.

19 J. Stępień, Samorząd w ustawie zasadniczej, cz. I, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 11, s. 41. 
20  Zob. także A. Szyszka, Interpretacja zasady podziału władzy w orzecznictwie Trybunału Konsty-

tucyjnego, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. LXII, Wrocław 2004, s. 258.
21  Orzeczenie TK z 23 października 1995 r. (K 4/95). 
22  P. Dobosz, Struktura organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego – założenia konstytucyj-

ne i ich realizacja, [w:] P. Sarnecki (red.), Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, 
Warszawa 2005, s. 158.
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kompetencje wykraczające poza ten podział. Zakazane jest również uczestnicze-
nie przez głowę państwa w instytucjach, które prowadzą sprawy publiczne. 

Jeżeli chodzi o zasadę incompatibilitas odnosząca się do osób pełniących 
mandat radnego można zauważyć wiele podobieństw w zakresie jego konstruk-
cji do mandatu parlamentarnego. Nie powinno to dziwić, zwłaszcza że stanowią 
one postacie mandatu przedstawicielskiego w odmianie mandatu wolnego23.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że mandatu radnego nie moż-
na łączyć24 z mandatem posła lub senatora25 (art. 25b pkt 1 Ustawy z 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym, określaną dalej jako u.s.g.). Ratio legis tego 
unormowania stanowi konsekwencję obowiązywania zasady podziału władz. 
Należy przy tym zwrócić uwagę, że poseł czy senator jest reprezentantem całe-
go Narodu, tymczasem radny winien reprezentować ogół mieszkańców gminy, 
w której wykonuje mandat. Możliwość łączenia tych mandatów rodziłaby zatem 
konflikt interesów – ogólnokrajowego z lokalnym, co uniemożliwiałoby przed-
stawicielowi realizację pełni uprawnień i obowiązków wobec wspólnoty, którą 
reprezentuje. W przypadku działania w interesie ogółu mogłoby to naruszać in-
teres gminny (lokalny) i odwrotnie26. Zakaz ten oznacza niepołączalność man-

23  Nieco inaczej rodzaj wykonywanego przez radnego mandatu widzi S. Bugajewski. Twierdzi 
on bowiem, że „mandat radnego powiatowego nie jest mandatem wolnym w «czystej posta-
ci», albowiem ma pewne cechy mandatu imperatywnego”. Teza ta jest wyprowadzana z faktu, 
że wyborcy niezadowoleni z działalności konkretnego radnego mogą doprowadzić do przed-
terminowego wygaśnięcia jego mandatu w drodze referendum. Tyle że w takim wypadku kaden-
cję zmuszeni są zakończyć także inni radni, którzy przez wyborców nie byli oceniani krytycznie.  
S. Bugajewski, Rada Powiatu. Pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrola, Olsztyn 2009, s. 84. 

24  „Formuła językowa «zakaz łączenia» […] znana jest polskiemu ustawodawcy konstytucyjnemu. 
Ustawodawca korzystał ze wzorów zawartych w Małej konstytucji z 1992 r., która również po-
sługiwała się tym samym zwrotem. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że «zakaz łączenia» 
jest już tzw. pojęciem zastanym, którego treść nie budzi kontrowersji i sporów w nauce prawa 
oraz praktyce konstytucyjnej”. D. Lis-Staranowicz, op. cit., s. 192.

25 Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm. 
26  „Charakter organów przedstawicielskich można też przypisać radom gmin, radom powiatowym 

i sejmikom województw, jako że też pochodzą one z wyborów. Z uwagi jednak na ograniczony 
terytorialnie zakres ich legitymacji nie można ich traktować jako organów reprezentacji narodu”. 
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2007, s. 55. Inaczej kwestię 
widzi jednak Trybunał Konstytucyjny, uznając, że Naród reprezentują także te organy, które 
wyrażają wolę „części narodu”. TK w orzeczeniu z 26 maja 1998 r. (K 17/98) wskazał, że „przed-
stawicielami Narodu są przede wszystkim posłowie i senatorowie oraz Prezydent. W szerokim 
znaczeniu przedstawicielami Narodu są również inne osoby wchodzące w skład organów władzy 
publicznej, które nie pochodzą z wyborów, jeżeli organy te zostały powołane przez konstytucję 
do realizowania woli Narodu, a ich działalność – poddana w sposób mniej lub bardziej bezpo-
średni kontroli społeczeństwa. Również samorząd terytorialny można uznać za jedną z form 
szeroko rozumianej demokracji przedstawicielskiej, a rady gminy – za organy wyrażające wolę 
tej części Narodu, która zamieszkuje obszar danej gminy”. 
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datu radnego z parlamentarnym, a także niepołączalność mandatu parlamen-
tarnego z samorządowym. W ujęciu czasowym nie ma zatem znaczenia, który 
z mandatów przedstawicielskich reprezentant nabył wcześniej, bo fakt ten nie 
wpływa na obowiązywanie incompatibilitas. Zakaz ten nie oznacza natomiast 
braku możności ubiegania się, nawet w czasie pełnienia mandatu przedstawi-
cielskiego, o drugi z mandatów przedstawicielskich. Konsekwencja nabycia tego 
drugiego będzie jednak konieczność zrzeczenia się dobrowolnie bądź pozbawie-
nia wpierw nabytego mandatu. Zawsze więc reprezentant będzie mógł w pew-
nym okresie sprawować tylko jeden z mandatów przedstawicielskich. Czy bę-
dzie to mandat deputowanego czy radnego samorządu terytorialnego, pozostaje 
w sferze wyboru samego zainteresowanego. 

Mandatu radnego nie można łączyć także z wykonywaniem funkcji wojewo-
dy lub wicewojewody27. Podobny zakaz będzie dotyczył parlamentarzystów, gdyż 
wojewodowie zasilają korpus urzędników zatrudnionych w administracji rządo-
wej28. Jednakże ustawy samorządowe, w przeciwieństwie do ustawy zasadniczej, 
ograniczają wspomniany zakaz jedynie do dwóch, wyżej wskazanych, stanowisk 
związanych z władzą wykonawczą, których piastunowie swoje funkcje wykonują 
wyłącznie w terenie (na dodatek w wymiarze lokalnym); wojewoda jest bowiem 
przedstawicielem Rady Ministrów w województwie (art. 95 Konstytucji). Uza-
sadnieniem tego zakazu jest oczywiście wykluczenie wystąpienia konfliktu in-
teresów. „W sytuacji, gdy rozbieżność między celami realizowanymi przez cen-
tralną władzę państwową a interesami podstawowej części narodu, dochodzącej 
do głosu w formach samorządowych, jest szczególnie ostra, (…) samorząd sta-
je się wręcz narzędziem walki z państwem”29. Wojewoda jest bowiem organem 
nadzorowanym przez premiera, wydawane przez niego akty prawa miejscowego 
i rozporządzenia porządkowe mogą być uchylanie przez Prezesa RM w trybie 
nadzoru. Kolizja interesów może stać się szczególnie jaskrawa w warstwie pra-
wodawczej. Nie można przecież wykluczyć zaistnienia sprzeczności treściowej 
aktów normatywnych, gdy dla danego terenu zostaną ustanowione przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej akty prawa 
miejscowego o różnej treści, a dotyczące tego samego przedmiotu30. 

Należy jednak pamiętać, że katalog organów składających się na admini-
strację rządową w terenie jest znacznie szerszy. Poza wojewodami składają się 

27 Art. 25b pkt 2 u.s.g.
28 Zob. treść art. 103 ust. 1 Konstytucji. 
29 A. Kroński, Teoria samorządu terytorialnego, Warszawa 1990, s. 8–14.
30  Więcej na ten temat: D. Dąbek, Prawo miejscowe w konstytucyjnym systemie źródeł prawa, War-

szawa 2005, s. 126.
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na nią: (1) urzędy wojewódzkie, (2) kierownicy urzędów rejonowych i urzędy 
rejonowe, (3) służby, inspekcje oraz inne jednostki ustawowo zaliczone do ad-
ministracji rządowej (Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Inspektorat Państwo-
wej Inspekcji Handlowej, Wojewódzki Inspektorat Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków, Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej), (4) terenowe organy admi-
nistracji podporządkowane bezpośrednio ministrom lub centralnym organom 
administracji i podległe im urzędy administracyjne (np. dyrektorzy oddziałów 
ZUS)31. Tutaj jednak zakaz niepołączalności radnych nie obowiązuje, co można 
uzasadniać tym, że kompetencje tych organów nie ingerują nadmiernie w za-
kres spraw przydzielonych samorządowi terytorialnemu. Nie oznacza to jednak, 
że nie może w tym zakresie zaistnieć pewna sprzeczność interesów. Nie jawi się 
ona jednak tak jaskrawo jak w przypadku uprawnień wojewodów.

Mandatu radnego nie można łączyć z  członkostwem w organie innej jed-
nostki samorządu terytorialnego32. „Struktura organizacyjna jednostki samo-
rządu terytorialnego oparta jest według zasady incompatibilitas, mimo że zasa-
da podziału władzy nie jest normą prawną adresowaną do ładu komunalnego. 
Ustanowienie i respektowanie zakazów łączenia dwóch funkcji samorządowych 
posiada ogromne znaczenie dla prawidłowego wykonywania zadań publicznych 
i dla samej idei samorządności. Oparcie struktury jednostki samorządu teryto-
rialnego na tej sprawdzonej konstrukcji stanowi gwarancję jej należytego funk-
cjonowania. Incompatibilitas przeciwdziała zjawiskom patologicznym i stwarza 
niezbędny dystans między funkcjami w organach stanowiących i wykonawczych 
jednostki samorządu terytorialnego, gwarantuje również warunki niezależnego 
wykonywania mandatu radnego, a także rzetelne i sprawne działanie instytucji 
samorządowych”33. 

„Przykładem tego rodzaju regulacji jest zakaz łączenia członkostwa w sa-
morządowym kolegium odwoławczym z mandatem radnego lub członkostwem 
w organie wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, a także z zatrud-
nieniem w urzędzie gminy, starostwie lub urzędzie marszałkowskim”34. 

Ustawy regulujące ustrój samorządu terytorialnego zagadnienie normują 
dość szczegółowo zagadnienie związane z samorządową zasadą incompatibilitas, 
wskazując na kilka sytuacji, w których nie jest możliwe jednoczesne sprawowa-
nie mandatu radnego i wykonywanie pracy na rzecz instytucji samorządowych:

31  Ustalenia podjęte na wspólnym posiedzeniu Prezydium Sejmu I Prezydium Senatu w dniu 6 listo-
pada 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 6 (23), s. 67.

32 Art. 25b pkt 3 u.s.g. 
33 D. Lis-Staranowicz, op. cit., s. 254.
34  Ibidem, s. 254.
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  radny nie może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę w urzę-
dzie gminy, w której uzyskał mandat (art. 24a ust. 1 u.s.g.),

  radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyj-
nej oraz jego zastępcy (art. 24a ust. 2 u.s.g.).

Osoby, które wykonywały wyżej wskazane rodzaje pracy i zostały wybra-
ne w okresie takiego zatrudnienia na radnego muszą przed przystąpieniem do 
wykonywania mandatu złożyć wniosek o urlop bezpłatny. Otrzymanie urlopu 
bezpłatnego jest w takim wypadku obligatoryjne. Natomiast brak złożenia od-
powiedniego wniosku o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 
wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy jest równoznaczne ze zrze-
czeniem się mandatu (art. 24b u.s.g.).

Ponadto osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach 
stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykony-
wać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy  
(art. 24b ust. 1 u.s.g.). 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że wprowadzone do u.s.g przepi-
sy art. 24a i art. 24b zostały nawet zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. 
Wnioskodawca zarzucił przepisom nowelizującym ustawę, że są one sprzecz-
ne z zasadą równości i państwa prawa. TK w orzeczeniu z 23 kwietnia 1996 r.  
(K 29/95) odrzucił jednak skargę, zwracając uwagę, że zasada incompatibili-
tas mandatu radnego z zatrudnieniem w aparacie wykonawczym gminy nie 
jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa, ponie-
waż „zasada ta nie sprzeciwia się różnemu traktowaniu przez prawo różnych 
podmiotów”35. Współcześnie dość powszechnym zjawiskiem jest ograniczanie 
swobody w zajmowaniu wielu funkcji publicznych osobom sprawującym wła-
dzę. Obywatel, obejmując funkcję publiczną, godzi się na utratę pewnych praw 
(w tym zajmowania innych stanowisk publicznych), zyskując w zamian inne, wy-
nikające z objętego urzędu. Z tego też względu ograniczenia związane z pełnie-
niem funkcji publicznych nie są sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości36.

Trybunał nie podzielił także zarzutu, że art. 24a i art. 24b u.s.g są sprzeczne 
z konstytucyjnym prawem do pracy. TK przypomniał, że „prawa do pracy nie 
można rozumieć w sposób absolutny. Tak jak mogą istnieć zawody czy stano-

35  TK zacytował w uzasadnieniu swoje stanowisko wyrażone w orzeczeniu z 28 listopada  
1995 r. (K 17/95). 

36  B. Zawadzka, Zakaz łączenia mandatu radnego z zatrudnieniem w administracji tej samej gminy, 
„Państwo i Prawo” 1996, nr 12, s. 31.
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wiska pracy, których łączenia może zakazywać ustawodawca, tak też przyjęcie 
mandatu przedstawicielskiego może rzutować ograniczająco na swobodę wybo-
ru czy zachowania miejsca pracy”. 

Ponadto zakazane jest powierzenie przez wójta radnemu gminy, w której 
radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnopraw-
nej (art. 24d ustawy o samorządzie gminnym). 

Najwięcej wątpliwości, z uwagi na niedookreśloność przepisu, może budzić 
sformułowanie zawarte w art. 24e ust. 1 u.s.g., który zakazuje radnym podej-
mowania dodatkowych zajęć, które mogą podważyć zaufanie wyborców do wy-
konywania mandatu. Klasyfikacji, czy dodatkowe zajęcie można łączyć z man-
datem radnego czy nie, należy dokonywać w oparciu o analizę roty ślubowa-
nia radnego. Niepołączalność będzie dotyczyła takich zajęć, które będą godzi-
ły w dobro gminy, w której jest sprawowany mandat i dobro jej mieszkańców. 
Trudno jest wskazać jednoznacznie ich katalog, ponieważ ustawodawca posłu-
guje się w tym względzie pewną niedookreślonością. Dzięki temu żadne dodat-
kowe zajęcie radnego nie pozostanie poza zakresem analizy z punktu widzenia 
incompatibilitas. Rodzi to jednak pewne niebezpieczeństwo nadużyć. Dlatego 
też, moim zdaniem, analiza działań związanych z tym zakazem nie powinna być 
prowadzona w sposób rozszerzający. Tylko aktywność godząca w sposób nie-
budzący wątpliwości w dobro gminy i jej mieszkańców może zostać uznana za 
niedozwoloną. W razie braku takiej pewności należy dopuścić łączenie takie-
go zajęcia ze sprawowaniem mandatu radnego samorządu terytorialnego. Każ-
dy przypadek będzie zatem musiał być rozpatrywany osobno, z uwzględnieniem 
całokształtu podejmowanych przez radnego działań dodatkowych. 

Przypomnieć należy, że wskazane wyżej zakazy dotyczą zatrudnienia czy 
wykonywania prac na rzecz gminy „macierzystej”, czyli w tej, w której radny 
został wybrany. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udzia-
łów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób praw-
nych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub ak-
cje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą 
sesją rady gminy, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres spra-
wowania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysłu-
gujących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podzia-
łu majątku, prawa poboru)37.

Mandatu radnego samorządu terytorialnego nie może sprawować osoba 
zajmująca stanowisko sędziowskie. Swego czasu identyczne stanowisko przyjęła 

37 Art. 24f ust. 5 u.s.g.
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Krajowa Rada Sądownictwa wskazując, że „sędzia wybrany do pełnienia funkcji 
w organach samorządu terytorialnego jest obowiązany zrzec się stanowiska”38. 
Zakaz taki formułuje wprost ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych w art. 
98, ale dotyczy on również sędziów innych sądów39. 

W przypadku incompatibilitas urzędu sędziowskiego i mandatu przedstawi-
cielskiego pojawia się problem związany z tym z ustaleniem, czy mamy w tym 
wypadku do czynienia z niewybieralnością, czyli z zakazem kandydowania 
w czasie pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowisko radnego, czy zakaz ten 
uaktualnia się dopiero po zdobyciu przez sędziego mandatu. Gdyby analizę tego 
zagadnienia ograniczyć wyłącznie do treści ustawy Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych, to należałoby się opowiedzieć za drugim rozwiązaniem. Sędziemu 
ubiegającemu się o mandat radnego udziela się bowiem urlopu bezpłatnego na 
czas kampanii wyborczej, co oznacza, że sędziego nie obowiązuje wyłączenie 
spod biernego prawa wyborczego. Tezę tę wzmacnia treść art. 98 ust. 2, który 
stanowi, że „sędzia, który został (…) wybrany do pełnienia funkcji w organach 
(…) samorządu terytorialnego (…), jest obowiązany zrzec się niezwłocznie swo-
jego urzędu, chyba że przechodzi w stan spoczynku”. Ustawodawca nie widzi za-
tem przeciwwskazań, aby sędzia mógł się zaangażować w kampanię wyborczą, 
konieczne jest jednak uzyskanie – dla legalizacji tych działań – urlopu w dotych-
czasowym miejscu pracy. Przeciwko akceptacji takiego poglądu zdaje się jednak 
świadczyć regulacja konstytucyjna. Z art. 178 ustawy zasadniczej wyraźnie wy-
nika, że z zawodem sędziego związany jest przymiot apolityczności. Tymcza-
sem zaangażowanie się w kampanię wyborczą wymaga podjęcia szeregu działań 
o ewidentnie politycznym charakterze: znalezienia się na liście wyborczej jakie-
goś ugrupowania, odbywania spotkań z wyborcami czy wykreowania własnego 
programu politycznego40. 

Dlatego sędzia, którzy marzy o karierze politycznej, aby czynić zadość za-
sadzie niezawisłości, winien nie tylko skorzystać z bezpłatnego urlopu na czas 
kampanii wyborczej (jak nakazuje przywołana wyżej ustawa), ale w ogóle zrezy-
gnować z dalszego pełnienia funkcji orzeczniczych41. W piśmiennictwie zdania 
na ten temat są jednak podzielone42.

38  Opinia KRS z 7 października 1998 r. w sprawie łączenia stanowiska sędziego z mandatem radnego.
39  Na przykład Prawo o ustroju sądów administracyjnych w sprawach nieuregulowanych tą usta-

wą odsyła do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
40  Zob. L. Gardocki, Apolityczność sędziów, „Rzeczpospolita” z 7 grudnia 1998 r.
41  P. Kuczma, Rola sądów w procesie ochrony wolności i praw jednostki, [w:] M. Jabłoński (red.), 

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. II. Charakter, zakres realizacji oraz ochrona wol-
ności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, (w druku).

42  Zob. L. Garlicki, Art. 103, [w:] L. Garlicki (red.), op. cit., s. 9. 
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Nieco inne zasady będą dotyczyć prokuratorów ubiegających się o mandat 
przedstawicielski. W ich przypadku ustawa o prokuraturze43 nakazuje, podobnie 
jak w przypadku sędziów, skorzystanie z bezpłatnego urlopu na czas kampanii 
wyborczej (art. 44 ust. 4). Prokuratorów obowiązuje bowiem zakaz przynależ-
ności do partii politycznej oraz zakaz brania udziału w działalności politycznej 
w okresie zajmowania stanowiska (art. 44 ust. 3). Jest on zatem swej istocie sfor-
mułowany identycznie jak ten, który odnosi się do sędziów. Tyle że nie ma pod-
stawy konstytucyjnej. Ustawa zasadnicza z 1997 r. dokonała bowiem dekonsty-
tucjonalizacji prokuratury. Niektórzy autorzy wskazują, że przyczyną tego stanu 
rzeczy był brak wiary w to, że ta instytucja nie będzie upolityczniona, a ponadto 
pamiętano jej doniosły wkład w utrwalaniu systemu w okresie PRL44. Według 
innych zaniechanie konstytucyjnej regulacji prokuratury było po prostu efektem 
braku wypracowanej i sprecyzowanej wizji modelu prokuratury w Polsce45. Fakt 
ten jest jednak o tyle znaczący, że w przypadku prokuratorów nie ma wątpliwo-
ści, że należy dopuścić możliwość ubiegania się przez nich o mandat przedstawi-
cielski w czasie urlopu bezpłatnego, jako że nie ma tu kolizji z aktem normatyw-
nym o wyższej mocy prawnej. 
Art. 24f ustawy o samorządzie gminnym przewiduje zakaz:
a)  prowadzenia działalności gospodarczej46  n a   w ł a s n y   r a c h u n e k    

z  wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał man-
dat, czyli prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej na podsta-
wie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

b)  prowadzenia działalności gospodarczej  w  s p ó l n i e  z  innymi osobami 
z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał man-
dat, to znaczy prowadzenie działalności gospodarczej wespół z innymi oso-
bami w formie np. spółki cywilnej. W ramach spółki cywilnej dochodzi bo-
wiem do aktywnego osobistego prowadzenia spraw tego podmiotu. Przy tym 

43 Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 138 z późn. zm.). 
44  Ł. Kaczkowski, O potrzebie konstytucjonalizacji prokuratury w Rzeczypospolitej Polskiej,  

[w:] B. Banaszak i M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 
1997 roku, Wrocław 2010, s. 411.

45  S.J. Jaworski, Konstytucjonalizacja prokuratury – problem nadal aktualny czy już definitywnie 
zamknięty, [w:] T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja, ustrój, system  
finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999, s. 93.

46  Wyrażenie to należy rozumieć na tle ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 tejże ustawy „działalno-
ścią gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz 
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa 
prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły”. 
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ujęciu prowadzenia działalności gospodarczej wspólnie z innymi osobami 
nie stanowi np. członkostwo w spółdzielni czy stowarzyszeniu prowadzącym 
działalność gospodarczą, jak również uczestniczenie w charakterze wspól-
nika w spółce akcyjnej. „W takich bowiem wypadkach działalność gospo-
darcza prowadzona jest odpowiednio przez stowarzyszenie, spółdzielnię czy 
spółkę, nie zaś przez osobę uczestniczącą biernie w przedsiębiorcy poprzez 
udział czy stosunek członkostwa”47; 

c)  zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunal-
nego gminy, w której radny uzyskał mandat;

d)  występowania w roli przedstawiciela lub pełnomocnika w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w któ-
rej radny uzyskał mandat48.

Jeżeli chodzi o zakazy wymienione w lit. c oraz d, to wątpliwości w piśmien-
nictwie wywołuje ustalenie, czy wspomniane zakazy odnoszą się do działalności 
gospodarczej rozumianej jak w lit. a oraz b, czy może zakazy te dotyczą wszelkich 
możliwych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzysta-
niem mienia komunalnego. Według wykładni literalnej zakaz zarządzania, bycia 
przedstawicielem lub pełnomocnikiem należy odnosić wyłącznie do prowadze-
nia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami 
(w formie spółki cywilnej). Zastosowanie wykładni funkcjonalnej, do której od-
wołać się można tylko wtedy, gdy zastosowana wykładnia językowa pozostawia 
wątpliwości co do właściwego sensu normy prawnej, powoduje jednak, że radne-
go zakaz ten dotyczy niezależnie od formy prawnej, w jakiej działalność gospo-
darcza jest prowadzona. Wydaje się, że należy odpowiedzieć się za tym drugim 
rozwiązaniem. Ratio legis takiego unormowania stanowi bowiem chęć uniknięcia 
wystąpieniu sytuacji, w których mogła by zaistnieć wątpliwość co do nadużycia 
mandatu radnego przy prowadzeniu przez reprezentanta działalności gospodar-
czej. Stąd „uzasadnione jest podjęcie decyzji o rezygnacji z prowadzenia takiej 
działalności, która może zostać uznana za naruszenie ustawowego zakazu, w tym 
zarządzania działalnością gospodarczą wykonywaną przez inny podmiot, taki jak 
fundacja czy stowarzyszenie z wykorzystaniem mienia (…) komunalnego”49.

47  M. Bajor-Stachańczyk, W sprawie niektórych aspektów obowiązywania zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez posłów z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego, 
„Zeszyty Prawnicze” Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 1(9) I–III 2006, s. 103–104.

48  Podobne zakazy obowiązują posłów i senatorów. Zob. art. 107 Konstytucji w zw. z art. 34 ust. 1 
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

49 M. Bajor-Stachańczyk, op. cit., s. 106.
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„Zwrot «wykorzystanie» oznacza prawo do dysponowania substratem 
materialnym (majątkiem) stanowiącym własność (…) samorządu terytorial-
nego. Dysponowanie owym substratem (rzeczą ruchomą lub nieruchomo-
ścią, ale także prawem na dobrach niematerialnych) może być wykonywa-
ne zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie”50. Pojęcie mienia należy rozumieć 
przez pryzmat art. 34 Kodeksu cywilnego, czyli jako własność i inne prawa 
rzeczowe. Wykorzystywanie mienia komunalnego będą zatem „wszelkie for-
my dysponowania tym mieniem, z zastrzeżeniem, że jest ono wykorzystywa-
ne do prowadzonej działalności gospodarczej. Do przypadków takich zaliczyć 
można dzierżawienie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, po-
mieszczeń od gmin, czy też korzystanie z wynajmowanych urządzeń. W tym 
zakresie mieści się także korzystanie z dotacji komunalnych w ramach prowa-
dzonej działalności gospodarczej”51. 

Powyższe zakazy podejmowania czy wykonywania określonej działalności 
przez radnych związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej i nale-
ży postrzegać je jako element regulacji dotyczących kwestii antykorupcyjnych. 
Istotą ich wprowadzania jest zapobieżenie wystąpieniu konfliktu interesów oraz 
wykorzystywania pozycji radnego do prowadzenia własnych interesów lub in-
teresów osób trzecich, za których prowadzenie radny otrzymywać może pew-
ne gratyfikacje finansowe. Radny należący do grona osób zaufania publicznego 
może prawidłowo pełnić swoją funkcję tylko wówczas, gdy nie czerpie z niej do-
datkowych korzyści majątkowych. 

Sprawowanie mandatu stwarzałoby radnemu uprzywilejowaną pozycję 
przy prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego wobec innych podmiotów, stąd jej prowadzenie jest dla radnego nie-
dozwolone52. Zakaz ten połączony jest z koniecznością składania przez radnych 
cyklicznych oświadczeń o stanie swojego majątku (majątku odrębnego oraz ma-
jątku objętego małżeńską wspólnością majątkową)53, co ma służyć m.in. kontroli 
realizacji powyższego zakazu. 

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej stanowi niewątpliwie 
naruszenie konstytucyjnej wolności wyrażonej w art. 20. Jednak sama ustawa 
zasadnicza zezwala na jej ograniczanie, ale tylko w drodze ustawy i gdy jest to 
niezbędne ze względu na ważny interes publiczny (art. 22). W jednej ze swoich 
uchwał Trybunał Konstytucyjny zezwolił na ograniczanie tej wolności wobec 

50 Uchwała TK z 2 czerwca 1993 r., W 17/92.
51 M. Bajor-Stachańczyk, op. cit., s. 105.
52 J. Repel, Art. 107, [w:] J. Boć (red.), op. cit., s. 187.
53 Zob. np. art. 24h u.s.g.. 
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szczególnych grup podmiotów pełniących funkcje publiczne. „Zasadnicze zna-
czenie należy przypisywać charakterowi mandatu przedstawicielskiego jako do-
browolnej służby publicznej, polegającej m.in. na przyjęciu przez mandatariusza 
dodatkowych obowiązków, od których wolni są pozostali obywatele (…). Celem 
(…) jest zapobieżenie angażowania się osób publicznych w sytuacje i uwikłania 
mogące (…) podawać w wątpliwość ich osobistą bezstronność czy uczciwość 
(…). Chodzi tu zwłaszcza o sytuację tzw. konfliktu interesów”54. Trybunał wska-
zał również, że poddanie osób zajmujących eksponowane stanowiska w pań-
stwie dodatkowym nakazom i zakazom nie może być traktowane jako narusze-
nie zasady równości55. 

Brak konstytucyjnego unormowania kwestii incompatibilitas w odniesieniu 
do radnego powoduje, że ustawodawca zyskał duży zakres swobody w unormo-
waniu tej materii. Z tego przywileju skorzystano skwapliwie, gdyż katalog stano-
wisk, z którymi nie można łączyć mandatu radnego, został przez ustawodawcę 
nakreślony dość szeroko. Nie ustrzegł się on jednak przy tym od pewnych nie-
ścisłości, które rodzą poważne problemy interpretacyjne. W tym względzie ko-
nieczna wydaje się ingerencja ustawodawcy, w taki sposób, aby precyzyjnie do-
określić sferę objętą incompatibilitas.

Rygorystyczne podejście do niepołączalności jest ze wszech miar uzasad-
nione. Przede wszystkim chroni samego radnego przed podejrzeniami o korup-
cję czy o wykorzystywanie swoich powiązań do bogacenia się kosztem wspólno-
ty, której jest reprezentantem. Dzięki temu może on w pełni oddać się realiza-
cji funkcji przedstawicielskiej. Rygoryzm norm prawnych w tej sferze jest nato-
miast łagodzony faktem, że wybór zajmowanego stanowiska zależy od samego 
radnego. Gdyby jednak nie dokonał on tego wyboru, przepisy określają pewne 
sankcje polegające najczęściej na wygaśnięciu mandatu.

54 Uchwała TK z 13 kwietnia 1994 r., W 2/94.
55 Wyrok TK z 23 czerwca 1999 r., K 30/98.
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Streszczenie

Niepołączalność mandatu radnego samorządu terytorialnego
Przedmiotem artykułu jest charakterystyka zasady incompatibilitas w od-

niesieniu do radnych. Rozważania rozpoczynam od wskazania istoty incompati-
bilitas i jej rozumienia w doktrynie i orzecznictwie. Następnie opisuję stanowi-
ska, których nie można łączyć z mandatem radnego samorządowego oraz rodza-
je działalności, którymi radny nie może się zajmować. Zwracam również uwa-
gę na pewne problemy interpretacyjne unormowań dotyczących opisywanej tu 
materii.

Summary

Incompatibilitas of the mandate of local government councilor
The subject of the article is incompatibilitas in relation to councilors. To 

begin with, I  point out the essence of incompatibilitas and how it is under-
stood in the doctrine and the case law. It is followed by the description of the 
positions which cannot be combined with the office of councilor and those lo-
cal government activities, which the councilor cannot deal with. I also point 
out certain problems with interpretation of the regulation of the matter de-
scribed here.



Rafał Mikowski

Problematyka informacji w działaniach 
administracji publicznej

Informacja jest przedmiotem badań naukowych i praktycznych wielu 
specjalistów z różnych dziedzin. Pojęcie to od dawna było badane i opisy-
wane w różny sposób, w zależności od potrzeb definiowane, choć w więk-
szości prób nadal niejednoznacznie. Szersze zainteresowanie tym pojęciem, 
jako pierwotnym i niezbędnym wyznacznikiem działania, nierozerwalnie 
związane było, i nadal jest, z wszelkimi procesami skutecznego, racjonalnego 
i prawidłowego wykorzystywania posiadanych informacji zarówno indywi-
dualnych, jak i społecznych.

Według R. Kocha informacją są przede wszystkim określonego rodzaju 
dane gromadzone i rozpowszechniane w różnych organizacjach. Z procesami 
pobierania, analizowania i wykorzystywania informacji nieodzownie związa-
ny jest problem określenia przydatności informacji w działaniu tak jednostki, 
jak i firmy, przez co autor zwraca uwagę, że zarówno brak, jak i nadmiar infor-
macji może utrudniać lub wręcz uniemożliwiać efektywne działanie. Wskazuje 
bowiem, że nadmiar informacji może zniekształcać rzeczywisty obraz, kierując 
uwagę na kwestie trywialne, przez co odwraca uwagę od spraw najważniejszych, 
powiększając koszty od wartości działalności podmiotu korzystającego ze zdo-
bytych informacji1.

1 R. Koch, Słownik zarządzania i finansów, Kraków 1994.
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Szczególnie interesujące wydają się być próby definiowania znaczenia in-
formacji, które mogą mieć współzastosowanie z procesami wydawania roz-
strzygnięć przez aparat państwa – zwłaszcza administracyjny. Jak pisze K. 
Sobczak, wszystko, co związane jest z wydawaniem decyzji przez administra-
cję jest działaniem z pogranicza wiedzy i intuicji, przy czym w czasach przy-
śpieszonych i szerokich przemian naukowo-technicznych, mających swoje od-
zwierciedlenie w skomplikowaniu i usprawnianiu państwa i jego struktur, me-
chanizmów, instrumentów – potwierdza przeniesienie ciężaru ze sfery intuicji 
do obszaru opartego ściśle na przesłankach racjonalnych, wynikających z po-
siadanych informacji2.

Pierwotnie termin „informacja” używany był przede wszystkim, a być może 
nawet wyłącznie w znaczeniu potocznym. Niejednokrotnie, jako surogat, tak 
bliskoznacznych dla niektórych, pojęć jak: fakt, komunikat, wiadomość, dane 
itp. Jako pojęcie złożone sprawia trudności w zdefiniowaniu i opisaniu w spo-
sób jednolity, na co zwraca uwagę np. A.D. Ursuł3, twierdząc, że definiowanie 
informacji właśnie dlatego sprawia przeróżne trudności, ponieważ brak jedno-
litego podejścia skutkującego jasną i zwięzłą definicją jest prawidłowym potrak-
towaniem tego problemu. Podobnie o pojęciu i zakresie informacji wypowiada 
się Z. Duniewska4, wskazując na trudności w ujęciu tego pojęcia w zwięzłe, jed-
noznaczne ramy tak, by powstała definicja, z której można by skorzystać uni-
wersalnie na polu różnych dyscyplin, przy badaniu konkretnych zjawisk zwią-
zanych z informacyjnym charakterem relacji administrujący – administrowany. 
Tak więc wieloznaczność terminu nie powinna pociągać za sobą zabiegów zwią-
zanych z definiowaniem, a jedynie z badaniem, zdobywaniem, przekazywaniem, 
opisywaniem czy zastosowaniem informacji oraz jej wpływu na różne sfery ży-
cia zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Takie podejście do problemu 
informacji skłania do wniosku, że jest to pojęcie, którego znaczenie rozumiane 
jest intuicyjnie, bez konieczności definiowania czy interpretacji, podobnie jak 
np. pojęcie odległości5.

Doktryna w wielu dziedzinach nauki podejmuje, nie tylko na użytek wła-
sny, różne próby zdefiniowania czy dookreślenia pojęcia informacji. Podejmo-
wane zabiegi oparte są o różną terminologię i dostosowane najczęściej do po-
trzeb określonej nauki. Informacja stanowi ważny element środowiska pracy 

2 K. Sobczak, Prawo a informatyka, Warszawa 1978, s. 7.
3 A.D. Ursuł, Informacyjne ujęcie cybernetyki, „Człowiek i światopogląd” 1975, nr 7–8, s. 8.
4 Z. Duniewska, Ignorantia iuris w prawie administracyjnym, Łódź 1998, s. 59.
5  C.E. Shannon, A Mathematical Theory of Communication, “Bell System Techn. Journal”, Vol. 27, 

Nr 3–4.
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każdego człowieka. Rzeczywistość, w której funkcjonujemy, zasadniczo składa 
się z trzech podstawowych czynników mających wpływ na postrzeganie ota-
czającego nas świata, do których zaliczyć można materię, energię i informację. 
W związku z tym można wskazać w literaturze poglądy, według których wszyst-
ko, co nie jest materią i energią, musi być traktowane wprost jako informacja6. 

Informacja określana jest jako działania mające postać rozkazów, za pomo-
cą których człowiek kontroluje środowisko. Informacją będzie np. słowo, ob-
raz, dźwięk, zapach oraz inne atrybuty wykorzystywane przez człowieka, orga-
nizmy żywe czy wszelkie urządzenia do kształtowania wzajemnych oddziaływań 
poprzez przenoszenie ich tak w czasie, jak i w przestrzeni – co, tak definiując,  
N. Winter dodatkowo nazywa obiegiem informacji7. Podobne znaczenie infor-
macji nadał O. Lange, wykorzystując działalność polegającą na przekazywaniu 
informacji w celu podjęcia decyzji8. Z jednej strony to komunikaty podające do 
wiadomości pewne obiektywne sytuacje, a z drugiej strony polecenia wykonania 
określonej czynności, która jest uwarunkowana w sposób obiektywny. Podobnie 
ujmuje informację, na polu cybernetyki, N. Winter, według którego człowiek, 
dostosowując się do świata zewnętrznego za pomocą swoich zmysłów, pobiera 
z niego interesujące i potrzebne treści, które mają mu w tym pomóc. Przystoso-
wanie do świata zewnętrznego możliwe jest dzięki informacjom, które traktowa-
ne są jako podstawowy i niezbędny czynnik w ustaleniu i określeniu material-
nej i niematerialnej sfery otaczającego nas świata9. W takim ujęciu informacja 
jest w doktrynie bardzo często określana jako konieczny surowiec przetwarzany 
przez organy kierowania, niejednokrotnie utożsamiany wręcz z gotowym pro-
duktem mającym postać w działaniach administracji polecenia, wytycznej, roz-
kazu lub zarządzenia10. Proces wyodrębniania z nośników informacji tych, które 
są w subiektywnym odczuciu odbiorcy, tymi istotnymi w płaszczyźnie dostoso-
wywania swoich reakcji na otoczenie nie zawsze jest świadomym wyodrębnia-
niem wszystkich elementów powiązanych z danym przekazem.

Przychylając się do zdania E. Niedzielskiej, warto zauważyć przydatność 
sposobu definiowania przez autorkę pojęcia informacji w rozważaniach z zakre-
su roli informacji w działaniach administracji i związanym z tym problemem 

16  Por. A. Pawłowska, Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym, Lublin 
1995, s. 7.

17  N. Wiener, Cybernetyka a społeczeństwo, Warszawa 1960, s. 15. 1

18  O. Lange, Niektóre zagadnienia centralizacji i decentralizacji w zarządzaniu, „Materiały Prakse-
ologiczne” 1962, nr 4, s. 45.

19  N. Wiener, Cybernetyka a społeczeństwo, Warszawa 1961, s. 18.
10  W. Mróz, Zarys kierowania i organizacji pracy dowódczej i sztabowej, Warszawa 1978, s. 105.
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ograniczania dostępu do niej nie tylko jednostce, ale także wszystkim zaintere-
sowanym, pozyskaniem i wykorzystaniem na swoje potrzeby wszelkich treści 
pochodzących z różnorakich form komunikowania się oraz gromadzenia i prze-
twarzania – szeroko rozumianych – danych. W tym ujęciu informacja trakto-
wana jest jako swoiste dobro niematerialne ściśle powiązane, w obliczu postę-
pu gospodarczego, rozwoju technicznego oraz środków i form komunikowania 
się, z przeobrażeniami zachodzącymi w tradycyjnie zorganizowanych gospodar-
kach świata11.

Tak więc informację można traktować jako czynnik minimalizujący, lub 
wręcz znoszący, stan niepewności w działaniach zarówno jednostki, jak i do-
wolnych systemów czy struktur organizacyjnych – w tym takich, które cechuje 
zorganizowanie i uporządkowanie swoiste dla pobierania, gromadzenia, prze-
twarzania i przekazywania informacji.

W płaszczyźnie administracyjnoprawnej informację można określić jako od-
działywanie świata zewnętrznego na zachowanie administracji państwowej, ściśle 
powiązane z efektem wynikającym ze stosowania prawa lub szeroko rozumianego 
oddziaływania prawa w sferze publicznoprawnej, jak i prywatnej12. Takie rozumie-
nie informacji, jako treści oświadczenia wiedzy podmiotu administrującego, nie 
zawsze wywołuje bezpośrednie skutki prawne13, czego wyrazem mogą być próby 
definiowania informacji w rozumieniu wiadomości o sytuacjach, osobach, zjawi-
skach wyodrębnionych w sposób umożliwiający ich odbiór za pomocą zmysłów14. 
Wszelkie zatem wiadomości, komunikaty płynące ze świata zewnętrznego, prze-
twarzane w toku szeroko pojętej praktyki ludzkiej, w oparciu o wiedzę i doświad-
czenie będą stanowiły podstawy i wyznaczały zakres pojęcia informacji stosowa-
nej także w działaniach administracji publicznej15.

Informacja postrzegana jest również jako odzwierciedlenie rzeczywistości, 
które powinno wywoływać zmiany w zachowaniu się odbiorcy, nie tylko tego, 
do którego jest adresowana, ale także tego do którego rzeczywiście dociera16. 

11  E. Niedzielska, Próba systematyzacji procesów rozwoju systemów informacyjnych, „Wiadomości 
Statystyczne” 1984, nr 4, s. 20.

12  A. Malinowski, Pojęcie informacji o funkcjonowaniu organów administracji państwowej, „Orga-
nizacja–Metody–Technika” 1985, nr 10.

13  W. Taras, Informowanie obywateli przez administrację, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 21.
14 B. Michalski, Prawo dziennikarza do informacji, Kraków 1974, s. 9–10.
15  A. Sokołowski, Ochrona informacji komputerowych, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Naro-

dowej, Warszawa 1987.
16  M. Bartnicki, Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości, [w:] System informacji strategicznej. 

Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, R. Borowiecki, M. Romanowska, 
(red.), Warszawa 2001, s. 43.
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Można spróbować rozszerzyć definicję informacji A. Redelbacha17 wskazującą, 
że jest to oświadczenie o stanie faktycznym wyrażone w formie tekstu, dźwięku 
czy obrazu. Trafnym wydaje się być określenie informacji jako wszelakich czyn-
ników nadających się do pozyskiwania z otoczenia i wykorzystywania w ściśle 
określony sposób, w ramach zorganizowanego systemu do celowego, legalnego, 
konkretnego działania zarówno jednostki, jak i organizacyjnych struktur admi-
nistracji i państwa w ściśle określonym, zaplanowanym celu ze wszystkimi skut-
kami przewidzianymi dla takiego zachowania.

W „Encyklopedii szpiegostwa”18 odnaleźć możemy pojęcie informacji zdefi-
niowane jako „ogólny termin stosowany w wywiadzie w odniesieniu do wszyst-
kich rodzajów nie poddanego ocenie materiału informacyjnego, o różnych stop-
niach wiarygodności, pochodzącego z jakichkolwiek źródeł, a posiadającego po-
tencjalną wartość wywiadowczą”.

Brak uniwersalnej, jednoznacznej definicji pojęcia informacji przyczynia 
się do podjęcia szeregu prób wyróżnienia czy pogrupowania informacji w celu 
uzyskania odpowiedzi na pytanie, co powinno być ujmowane z punktu widze-
nia problematyki definiowania omawianego pojęcia jako przydatne czy trafne. 
Sens ukazania różnych kategorii i wyróżnienia rodzajów informacji wiąże się 
zasadniczo z próbami związanymi ze skompletowaniem omawianego proble-
mu i przedstawieniem istoty oraz wpływu informacji na różne sfery życia spo-
łecznego, szczególne w zderzeniu z działaniami państwa w sferze udostępnia-
nia i ograniczania dostępu do różnego rodzaju informacji. Należy uwidocznić 
przynajmniej część istniejących w literaturze rodzajów informacji stanowią-
cych zawężenie i choćby częściowe wyostrzenie pojęcia informacji. B. Stefano-
wicz19 wprowadza podział informacji ze względu na czas. Wyróżnia informacje  
retrospektywne, które odnoszą się do przeszłości, a pochodzą z różnych rodza-
jów ewidencji (np. informacje historyczne). Informacje bieżące pochodzące ze 
względnej teraźniejszości. Informacje prospektywne odnoszące się do przyszło-
ści (prognozy, plany, przewidywania). 

Dalej autor wskazuje na treść jako czynnik różnicujący informacje. Można 
tu wymienić informacje: 
  faktograficzne (opisujące pewien rzeczywisty lub hipotetyczny stan), któ-

re stanowią podstawę informacyjnych systemów ewidencyjnych, baz da-
nych, wywiadowni informacyjnych, 

17  A. Redelbach, Prawa naturalne i prawa człowieka, wymiar sprawiedliwości, Polacy wobec Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka, Toruń 2000, s. 257.

18  Encyklopedia szpiegostwa, SPAR, Warszawa 1995, s. 114.
19  B. Stefanowicz, Informacja, Warszawa 2004, s. 35.
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  komparatywne (odpowiadające na pytania: „Co jest lepsze – gorsze, więk-
sze – mniejsze?”), 

  semantyczne (wyznaczające semantykę, znaczenie poprzez zwroty: „Co 
znaczy?”, „Jak należy rozumieć?”) takie jak definicje, interpretacje proce-
duralne (dowiadujemy się o sposobie realizowania zaplanowanych przed-
sięwzięć), z którymi mamy do czynienia w różnorakich przepisach, in-
strukcjach, 

   normatywne – nakazy, zakazy, ostrzeżenia, które znajdujemy np. w Deka-
logu, źródłach prawa czy regułach wzajemnego komunikowania się, 

  taksonomiczne – możliwe do odczytania, np. z numeru REGON, 
a określające przynależność do jakiejś klasy, kategorii, rodzaju; dla tych 
informacji uwidacznia się zainteresowanie instytucji międzynarodo-
wych w ujednoliceniu ich klasyfikacji, np. w zakresie rodzajów działal-
ności gospodarczej, ochrony środowiska naturalnego, ochrony zdrowia 
i innych20.

Ważnym wydaje się pokazanie przykładów informacji ujmowanych przed-
miotowo i podmiotowo. O rodzajach informacji wyróżnianych ze względu na 
ujęcie w znaczeniu przedmiotowym możemy mówić, gdy opisujemy czynności 
ściśle powiązane z omawianym zagadnieniem i ujęte w odpowiednią formę do-
tyczącą m.in. zbierania, gromadzenia, przetwarzania, udostępniania, ogranicza-
nia dostępu do informacji21. 

W takim wypadku należy wyróżnić za A. Szewcem22 informację w znacze-
niu towaru, która w czasach ogólnopojętego światowego handlu informacjami 
staje się przedmiotem obrotu prawnego. Przykładów takiego wyróżnienia na-
leży szukać zarówno w regulacjach ogólnych, zawartych np. w Kodeksie pracy, 
w którym określone są obowiązki pracownika w zakresie informacji mogą-
cych narazić pracodawcę na szkodę oraz obowiązek przestrzegania tajemnicy 
określonej odrębnymi przepisami, jak i w aktach normatywnych regulujących 
ochronę różnego rodzaju informacji ze względu właśnie na przedmiot ochro-
ny. Wydaje się, że taki podział jest słuszny chociażby ze względu na ochro-
nę, jaką ustawodawca objął informację traktowaną przedmiotowo, określając 
różnego rodzaju tajemnice prawnie chronione. Przykłady potwierdzające waż-
kość problemu odnajdujemy, analizując np. informacje objęte tajemnicą wy-
nalazczą, czynności operacyjno-rozpoznawczych, geologiczną i geodezyjną, 

20  Pozostałe podziały i klasyfikacje, patrz dalej: B. Stefanowicz, Informacja, Warszawa 2004.
21  G. Szpor, Informacja w zagospodarowaniu przestrzennym – zagadnienia administracyjnoprawne, 

Katowice 1998, s. 21–25.
22  A. Szewc, G. Jyż, Regulacja prawna działalności informacyjnej w Polsce, „Państwo i Prawo” 1998, nr 7.
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ksiąg rachunkowych, przedsiębiorstwa czy informacje związane z obradami 
Rady Ministrów.

Zaakcentowany charakter podmiotowy, osobisty informacji determi-
nuje zagadnienie danych osobowych, za które w rozumieniu ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych23 uważa się wszelkie in-
formacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej w sposób bezpośredni lub 
pośredni niewymagający nadmiernych nakładów, w tym np. przez numer iden-
tyfikacyjny czy określenie cech fizycznych, fizjologicznych, umysłowych, eko-
nomicznych itp. Informacje takie, które dotykają sfery osobistej, podmiotowej, 
zawarte są np. w regulacjach nakładających obowiązek przestrzegania chociaż-
by tajemnicy lekarskiej, akt stanu cywilnego, danych zawartych w dokumentacji 
ZOZ, tajemnicy skarbowej, wyborczej i innych.

Wyróżnienie informacji w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym koreluje 
po części z podziałem na informację prywatną i informację publiczną. Pierw-
szy rodzaj informacji związany jest z pojęciem dokumentu prywatnego, którym 
będzie oświadczenie woli pochodzące od osoby potwierdzającej je własnoręcz-
nym podpisem, niezwiązane z pełnioną funkcją, zajmowanym stanowiskiem czy 
wykonywaną działalnością. Stanowić to będzie dowód zupełny na to, że zawarte 
w nich oświadczenie pochodzi od wystawcy24. Oczywiście możemy mieć także 
do czynienia z ustnym wyrażeniem woli do protokołu jednak, pomimo praw 
wynikających z zasady ogólnej pisemności25 zawartej w k.p.a., wątpliwym wyda-
je się być uznanie takiego ustnego wyrażenia woli za dokument. 

Bardziej precyzyjnie można określić informację publiczną, którą definiu-
je ustawodawca w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej26, podając znaczenie dokumentu urzędowego27. Jest nim 
według definicji ustawowej takie oświadczenie woli lub wiedzy, które zostało 
utrwalone i podpisane w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego 
i skierowane do innego podmiotu lub złożone w aktach sprawy. Analizując art. 
6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wymienić można m.in. in-
formacje dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa, organów i in-
nych podmiotów uczestniczących w wykonywaniu zadań publicznych, danych 

23  Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.
24  B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komen-

tarz, Warszawa 2003, s. 381.
25  Ibidem, s. 94.
26  Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.
27  Szerzej o dokumencie urzędowym: B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępo-

wania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2003, s. 381–385.
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publicznych, aktów administracyjnych, stanu państwa, samorządów i ich jedno-
stek organizacyjnych czy informacji związanych z majątkiem publicznym28.

W dzisiejszych czasach ma miejsce niewątpliwy rozrost pojęcia informacji, 
którego miernikiem staje się skomplikowanie i wyspecjalizowanie struktur or-
ganizacyjnych w kierunku pozyskiwania, przetwarzania oraz wykorzystywania 
zgromadzonych wiadomości. Wyznacznikiem idei postępowych, aktywności 
społecznej, a przede wszystkim świadomości związanej z rolą informacji w sku-
tecznej organizacji nowoczesnego państwa, jest umiejętność wykorzystywania 
w procesach informacyjnych najnowszych osiągnięć technicznych oraz techno-
logicznych. Powszechnie panuje pogląd, który stanowi zarazem pewnego rodza-
ju wskazówkę dla podmiotów, które nie uczestniczą w zdecydowany sposób we 
wdrażaniu systemów teleinformatycznych, że współistnienie globalnego postę-
pu i rozwoju gospodarczego uzależnione jest od procesów informacyjno-tech-
nologicznych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik, dostęp do 
informacji staje się praktycznie niczym nieskrępowany, a jedyne ograniczenia 
pochodzą wyłącznie z uregulowań prawnych, obowiązujących w danym syste-
mie prawnym. Świadomość związana z gromadzeniem i wagą informacji staje 
się niezbędnym czynnikiem rozwijającym i umacniającym integrację jednostek 
oraz podmiotów także w sferze społeczności międzynarodowych29. 

Swobodny i nieskrępowany przepływ informacji stanowi obecnie zasadę 
nie do podważenia. Łatwość pozyskiwania danych niezbędnych w działalności 
tak państwa, jak i poszczególnych jednostek ma zasadnicze znaczenie dla funk-
cjonowania współczesnych mechanizmów administracji państwowej oraz całej 
gospodarki rynkowej będących funkcją postępu technicznego. Działalność no-
woczesnego państwa prawa musi mieć na uwadze związanie sfery życiowej do-
tyczącej wykorzystywania informacji z kształtowaniem mechanizmów instytu-
cjonalnej kontroli procesów administrowania. Reguła zmuszająca egzekwowa-
nie od uczestników obrotu prawnego istotnych danych dotyczących ich działal-
ności uwidacznia się w całej gamie unormowań związanych z pozyskiwaniem, 
przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji z zakresu szeroko rozumiane-
go prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego czy w sferze unormowań 
chroniących szeroko rozumiane interesy państwa, przez co także interesy jego 
obywateli30.

28  M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do informacji i jego granice, Acta Universitatis Wratislaviensis 
No 2393, Wrocław 2002, s. 113–129.

29  J. Olędzki, Komunikowanie w świecie, Warszawa 1998, s. 20.
30  G. Bogdan, Przepływ informacji podatkowych i jego ochrona metodami prawa karnego,  

[w:] „Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych”, Rok IV: 2000, z. 1, s. 229.
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Sterowanie rozwojem społeczno-gospodarczym w skali jednostek organiza-
cyjnych aparatu państwa jest procesem złożonym, wymagającym zorganizowa-
nia aparatu planowania i zarządzania oraz wyspecjalizowanej i sprawnie funk-
cjonującej sieci teleinformatycznej. Podejście systemowe do sterowania w skali 
państwa procesami związanymi z szeroko rozumianą informacją podyktowa-
ne jest skomplikowanym charakterem procesów informacyjnych oraz struktu-
rą powiązań danego układu z otoczeniem w relacji z organami, instytucjami, 
przedsiębiorstwami i innymi jednostki gospodarki i administracji. Proces kiero-
wania państwem, a także każdą działalnością poszczególnych jednostek polega 
na transformacji i selekcji informacji wejściowej na odpowiednie zbiory infor-
macji wyjściowych za pomocą specjalnie stworzonych do tego struktur, progra-
mów, procesów, aktów prawotwórczych oraz procesów decyzyjnych. Stymulato-
rami przyspieszającymi proces rozwoju multimedialnego społeczeństwa infor-
macyjnego są według J. Olędzkiego31, na przykład coraz to tańsze metody prze-
syłania informacji, możliwości przechowywania coraz większej ilości danych 
na dyskach twardych o zwiększonej pojemności, szybsze komputery, programy 
umożliwiające – nawet osobom z przeciętną znajomością komputera – szybkie 
odszukanie niezbędnych informacji oraz skracanie czasu potrzebnego do prze-
noszenia informacji w postaci różnego rodzaju transmisji pomiędzy odległymi 
punktami na ziemi. W literaturze niejednokrotnie powtarzany jest pogląd, że 
sprawne wykonywanie zadań skutkujące w efekcie końcowym na osiągnięcie za-
mierzonego celu wymaga odpowiednio wyselekcjonowanych i zagregowanych, 
wielotematycznych zbiorów informacji oraz elastycznych systemów ich tworze-
nia, aktualizacji i eksploatacji. Jak podkreśla W. Kwiatkowski32, gromadzenie in-
formacji pochodzących z różnych źródeł powinno podlegać w każdym momen-
cie kompleksowej analizie. Wielość i różnorodność oraz zgromadzenie w jed-
nym miejscu pozyskanych informacji pozwala na zapoznanie się nie tylko z ich 
treścią, ale także na przeanalizowanie końcowych rozwiązań przyjmujących for-
mę decyzji. Świadoma analiza informacji w procedurze decyzyjnej szczególnie 
w sferze gospodarczej, naukowo-badawczej, społecznej czy militarnej pozwala 
wykluczyć lub przynajmniej zminimalizować potencjalne zagrożenia wewnętrz-
ne i zewnętrzne.

Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów informacji odpowiadać powinno po-
żądanym uporządkowaniom tematycznym, uwzględniając zarówno rozwiąza-
nia czysto techniczne, jak i prawno-organizacyjne. Zagadnienie to w literaturze 
ujmowane jest w dwóch aspektach. Sfera ilościowa gromadzenia i wykorzysty-

31  J. Olędzki, Komunikowanie w świecie, Warszawa 1998.
32  W. Kwiatkowski, A. Żebrowski, Bezpieczeństwo informacji III Rzeczpospolitej, Kraków 2000, s. 51 i n.
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wania informacji wiąże się z systematycznym gromadzeniem nowych danych 
uwzględniających rozmaite cechy zjawisk potrzebnych dla pogłębiania wiedzy 
o tych procesach, za pomocą których państwo wykonuje określone zadania. Na-
tomiast sfera jakościowa wiąże się z potrzebą systematyzowania, ochrony i sta-
bilności danych w sensie standaryzacji dokumentów źródłowych. W miarę roz-
woju i doskonalenia sytemu pobierania i wykorzystywania zbiorów informacji 
intensyfikuje się aktualność, rzetelność i szybkość udostępniania informacji. 
W procesie podejmowania decyzji, szczególnie przez organy państwa, można 
zauważyć zdecydowany rozwój i wyspecjalizowanie różnego typu banków da-
nych, przez które rozumie się prawniczy system wyszukiwawczy wchodzący 
w skład zorganizowanych urządzeń zajmujących się gromadzeniem, przecho-
wywaniem i wyszukiwaniem informacji33. 

Można wyróżnić za A. Mrózkiem banki danych statystycznych gromadzące 
informacje w celu wykorzystania ich dla procesów planowania, koordynujące 
banki danych sprawujących jedynie funkcję usługową dla ściśle określonego od-
biorcy, publiczne i prywatne banki danych statystycznych gromadzące informa-
cje z agend rządowych i pozarządowych w celu prowadzenia analiz na potrzeby 
określonych odbiorców (służby komunalne, ewidencje ludności, służby ratow-
nicze czy organy ścigania). 

Banki danych wykorzystywane są na coraz większą skalę, warunkują prawi-
dłowe funkcjonowanie państwa i jego administracji. Dzięki informacjom w nim 
zawartych łatwiej wyznacza się kierunki rozwoju gospodarczego, politycznego 
czy militarnego, przez co gruntuje się poczucie bezpieczeństwa34 i przekonanie 
o prawidłowej egzystencji współczesnej cywilizacji. 

Zintegrowane systemy informatyczne, jakimi niewątpliwie są banki danych, 
muszą być poddane dwóm równoważącym się, a przede wszystkim w sposób 
prawny określonym zasadom. Ochrona praw człowieka i obywatela (prawo do 
prywatności) zbilansowana musi być przez zasadę bezpieczeństwa publicznego. 
Tak więc należy wskazać na różnego rodzaju zagrożenia płynące ze zgromadze-
nia różnorodnych informacji w bankach danych. Jak podkreśla J. Kosik35 nie-
jednokrotnie możemy mieć do czynienia z wykorzystywaniem informacji zgro-

33  A. Mrózek, Prawno-polityczne problemy funkcjonowania banków danych w państwach burżu-
azyjnych, „Państwo i Prawo” 1976, nr 2.

34  O istocie bezpieczeństwa i porządku publicznego: S. Pieprzny, Ochrona porządku i bezpieczeństwa 
publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007, s. 13–45. Więcej na temat bezpieczeństwa 
i porządku publicznego zob.: E. Ura, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Warszawa 1983.

35  J. Kosik, Wzmocnić cywilno-prawną ochronę człowieka, „Gazeta Prawnicza”, 1976, nr 23.
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madzonych w bankach danych albo przez osoby nieuprawnione albo w sposób 
niezgodny z celem przeznaczenia takich informacji.

W tych warunkach gromadzenie i przetwarzanie informacji tradycyjnymi 
metodami z wykorzystaniem zwykłych maszyn biurowych, pomijając nowocze-
sne technologie wydłuża z jednej strony proces uzyskiwania potrzebnych infor-
macji, obniżając ich wartości ze względu na wymóg aktualności, z drugiej jed-
nak ogranicza i spowalnia dostęp nieuprawnionych osób. Pomimo takich zagro-
żeń tworzone przez administrację państwową banki danych, czy coraz to nowsze 
systemy teleinformatyczne, posługują się najczęściej mechanizmami umożliwia-
jącymi szybkie, ale i bezpieczne indywidualizowanie osób, zdarzeń, informacji. 
Służą do tego, zdaniem I. Lipowicz36, rożnego rodzaju cyfrowe identyfikatory ta-
kie jak PESEL, NIP, REGON, numer karty kredytowej, sygnatura akt sprawy itp. 
Nadanie identyfikatora, numerycznego kodu umożliwia natychmiastową iden-
tyfikację niejednokrotnie wielu zdarzeń przypisanych do tego numeru. W dobie 
informatyki i miniaturyzacji urządzeń elektronicznych możliwe jest zapisanie 
praktycznie nieograniczonej ilości informacji na mikroskopijnej powierzchni 
w sposób elektroniczny. 

Tak się dzieje przy wykorzystaniu różnego rodzaju kart nie tylko banko-
wych, ale także cyfrowych identyfikatorów zapisanych na różnego rodzaju do-
kumentach źródłowych. Spotkać się można z takim zapisem np. na dokumencie 
paszportowym (dane biometryczne zapisane w postaci elektronicznej, przepust-
ki elektroniczne itp.).

Z powyższych, szkicowych rozważań wynika, że warunkiem skuteczne-
go działania jest nie tylko duża ilość informacji, ale przede wszystkim spraw-
ny ich obieg, a ponad wszystko odpowiednie zabezpieczenie zgromadzonych 
informacji przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem niezgodnym 
z przeznaczeniem.

Na początku XXI wieku obserwujemy dynamiczny rozwój nowoczesnej 
techniki charakterystyczny także dla procesów związanych z nowoczesną tech-
nologią, i nieraz zaskakującymi, nowymi rozwiązaniami w dziedzinach doty-
czących informacji oraz całym zapleczem technicznym z tym związanym. Naj-
nowocześniejsze sposoby gromadzenia i przetwarzania informacji ściśle zwią-
zane są dzisiaj z rozwojem systemów i nowych rozwiązań na polu elektroniki, 
informatyki, a wyścig w doskonaleniu technik z tym związanych jest zasadniczo 
widoczny w działaniach mających nie tylko kierunek administracja – jednost-
ka, ale także obywatel – państwo. Z tego właśnie względu skuteczność wszelkich 
form działania zależy szczególnie od szybkości, sposobu i stopnia zbierania in-

36 I. Lipowicz, Administracyjno-prawne zagadnienia informatyki, Katowice 1984, s. 55.
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formacji oraz umiejętności szybkiego i trafnego wykorzystania ich dla własnych 
celów. Szczególnie ważna rola informacji w życiu jednostki osadzonej w spo-
łeczeństwie informacyjnym wyznaczona jest poprzez nieustanną i odwieczną 
chęć posiadania kontroli i władzy nad informacją37. W takim układzie człowiek 
znajduje się z jednej strony jako podmiot działań związanych ze świadomym 
pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informa-
cji dla osiągnięcia zamierzonych celów, z drugiej wystawiony jest na oddziały-
wanie świata zewnętrznego, przez który jest nieustannie bombardowany szere-
giem informacji. 

Podstawą odpowiedniego zachowania się w konkretnej sytuacji jest umie-
jętność wyodrębnienia, przynajmniej częściowego, w logiczny ciąg informacji, 
które oddziaływają w sposób jednostajnie ciągły na psychofizyczne funkcje or-
ganizmu. 

Procesy cywilizacyjne sprawiły, że zagadnienia związane z wykorzystywa-
niem informacji w działaniach podejmowanych przez organy państwowe sta-
le się powiększają. Skuteczność prowadzenia polityki wymaga uwzględnienia 
przez organy państwa znacznie obszerniejszego katalogu informacji niż mia-
ło to miejsce w czasach pierwszej rewolucji przemysłowej38. Tak więc sposób, 
a przede wszystkim ilość i jakość pozyskiwanych przez człowieka informacji 
pozostaje w ścisłym związku z efektywnością ich wykorzystania przez państwo 
w układzie demokratycznego sprawowania władzy, ale także z różnicy w położe-
niu prawnym i motywacjach działania jednostki, traktowanej jako organu pań-
stwowego w momencie, gdy wyznacza motywacje, zasięg i sposób działania. Na-
leży zauważyć, że wzrost znaczenia informacji w życiu publicznym i prywatnym 
dotyczy zarówno informacji łatwo dostępnych, których źródłem jest szkoła, ra-
dio, telewizja, Internet, jak i tych, które należy uzyskiwać w drodze specjalnych 
postępowań, przez co należy zważyć, że zapewnienie dostępu do nich nie zawsze 
oznacza możliwość ich wykorzystania 39.

Wzrost znaczenia informacji, chęci ich wykorzystania dla osiągnięcia ce-
lów zarówno społecznych, jak i indywidualnych dynamizowany jest znacznie 
przez rozwój środków ich przekazu, gromadzenia i przetwarzania. Informa-
tyzacja różnych dziedzin życia umożliwia i ułatwia dostęp do różnorodnych 
informacji, które są podstawą skutecznego działania. Nie trudno zauważyć, iż 

37  M. Wyrzykowski (red.), Ochrona danych osobowych, Instytut Spraw Publicznych, Centrum 
Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej, Warszawa 1999.

38  K. Sobczak, Prawo a informatyka, Warszawa 1979, s. 7.
39  J. Boć, J. Jendrośka (jr), K. Nowacki, G. Winter, Dostęp do informacji i akt w sferze ochrony śro-

dowiska. Studium prawno-porównawcze, Wrocław 1990, s. 7.
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dogodniejsze możliwości w pozyskiwaniu informacji z różnych źródeł wiążą 
się niejednokrotnie z zagrożeniem wykorzystania ich w taki sposób, że skutki 
będą nieprzewidziane i niezamierzone przez autora informacji. Rozwój infor-
matyki oraz techniki z tym związanej (nośniki danych, elektroniczne łącza, 
powszechność elektronicznych środków komunikacji umożliwiająca przesy-
łanie informacji w krótkim czasie na duże odległości) spowodował łatwość 
dostępu do informacji, ale przyczynił się także do zwiększenia ryzyka nie-
uprawnionej ingerencji ze strony osób trzecich czy podmiotów zainteresowa-
nych przejęciem chronionych danych (działania obcych wywiadów, zorgani-
zowanych grup przestępczych czy rosnącego zagrożenia ze strony grup terro-
rystycznych)40.

Można zatem się zastanawiać, gdzie leży granica między skutecznym 
a bezpiecznym pozyskiwaniem, gromadzeniem i przekazywaniem informa-
cji. Czy można zagwarantować ochronę wrażliwych informacji w taki spo-
sób, by jednostka wraz ze swoimi prawami i wolnościami mogła skutecznie 
realizować swoje zamierzenia równolegle do działalności prowadzonej przez 
struktury publiczne i agendy państwa, ograniczające dostęp do określonej 
sfery informacyjnej niejednokrotnie ze względu właśnie na interes jednost-
ki. Niewątpliwie w czasach globalizacji informacji nie sposób wyobrazić so-
bie sprawnego funkcjonowania państwa bez wykorzystywania nowoczesnej 
techniki dającej wręcz nieograniczone możliwości w zakresie wykorzysty-
wania informacji do sprawnego zarządzania państwem. Umiejętność pogo-
dzenia i prawidłowego zbilansowania działań związanych z udostępnianiem 
i ograniczaniem dostępu do informacji w społeczeństwie informacyjnym, 
a także zrozumienie wielopłaszczyznowości zagrożeń z tym związanych po-
winna pomóc w dążeniu do lepszego życia przy wykorzystaniu zbieżności 
informacja-komputeryzacja41.

Wolność dostępu obywateli do informacji będąca niewątpliwie zasadą w de-
mokratycznym państwie prawa nie powinna przesłaniać problemów i zagrożeń, 
z którymi styka się administracja w zaspokajaniu potrzeb społecznych i indy-
widualnych przy wykorzystywaniu dostępnych sposobów i środków działania. 
Łatwość, z którą hakerzy włamują się do systemów komputerowych, witryn in-
ternetowych czy kont bankowych nie powinna już dzisiaj nikogo dziwić. Zagro-
żone są nie tylko nasze dane osobowe, komputery w domowym zaciszu czy kar-
ty płatnicze, którymi posługuje się każdy z nas, ale także informacje strategicz-

40  R. Szałowski, Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych, Warszawa 2000, s. 11.
41 M.R. Wessel, Komputer i społeczeństwo, Warszawa 1976, s. 31.
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ne służące do ochrony bezpieczeństwa państwa i jego obywateli42. Naturalnym 
zatem wydaje się dążenie każdego państwa, niezależnie od ustroju, poziomu 
rozwoju czy prowadzonej polityki do ograniczania możliwości zapoznania się 
z informacjami, które mogłyby zostać wykorzystane do destabilizacji życia pu-
blicznego czy wręcz do działań wymierzonych wprost na szkodę jednostki. Pa-
miętać należy, że dostęp do pożądanych informacji zarówno z pozycji jednostki, 
jak i państwa w dobie niewątpliwej digitalizacji działań administracji jest zagad-
nieniem dość delikatnym, wrażliwym, szczególnie w zderzeniu z zasadą dostępu 
do informacji publicznej oraz licznymi prawami i wolnościami obywatela w tym 
zakresie. Niewątpliwie jawność życia publicznego nie może prowadzić do całko-
witego wyeliminowania różnych tajemnic mających pierwszorzędne znaczenie 
dla relacji państwo – obywatel. Nie sposób sobie bowiem wyobrazić sytuacji, 
w której wszyscy i wszystko jest kontrolowane albo w wyniku wprowadzenia 
całkowitego monopolu na informację przez państwo albo poprzez wprowadze-
nie pełnego dostępu do informacji. Tak bowiem wyglądałyby relacje w społe-
czeństwie, w którym wszystko podlega tajemnicy lub bezmyślne eliminowanie 
tajemnic prawnie chronionych doprowadziłoby do „wyzwolenia przez praw-
dę”43. Warto dlatego skoncentrować się na założeniu, iż świadome operowanie 
informacją ułatwia realizację własnych dążeń także poprzez ograniczanie dostę-
pu do informacji innym podmiotom.

W wyniku ewolucji wieloznaczności słowa „tajemnica” zmieniał się za-
kres, a przede wszystkim zasięg znaczenia jawności. Za tajemnicę uznaje się 
informacje znaną ograniczonej grupie nieprzeznaczoną do udostępniania 
osobom trzecim44, natomiast jawność najczęściej oznacza dostępność do in-
formacji, co stanowi o współczesnych standardach opierających się na pod-
daniu kontroli społecznej wszelkiej działalności publicznej. Brak przeszkód 
w kontaktach międzyludzkich, poszukiwaniu i przetwarzaniu informacji oraz 

42  Zob. więcej o zagrożeniach związanych z przekazywaniem informacji istotnych z punktu funk-
cjonowania państwa za pomocą Internetu, telefonu czy systemów teleinformatycznych. R.M. 
Taradejna, Tajemnica państwowa i inne tajemnice chroniące interesy państwa i obywateli. Wy-
brane zagadnienia prawnej ochrony informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej 
i zawodowej oraz życia prywatnego, Warszawa 1999, s. 15–16; M. Kos-Karczewska, Afera wprost 
ze śmietnika, „Rzeczpospolita”, 4.09.2001, nr 206; J. Bielecki, Ameryka śledzi, „Rzeczpospolita” 
24.02.2001, nr 46; W.B. Pietrzak, Wielki Brat widzi cię, „Wiedza i Życie” październik 2001, nr 10; 
Z. Zwierzchowski, W czyich rękach bezpieczeństwo, „Rzeczpospolita”, 31.05.2001, nr 126; T. Bri-
dis, Cicha inwazja rosyjskich hakerów na Stany Zjednoczone, „Gazeta Wyborcza”, 2.07.2001, nr 152.

43  J. Widacki, Przedmowa, [w:] M. Polok, Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej 
w polskim systemie prawnym, Warszawa 2006, s. 9.

44  B. Kunicka-Michalska, Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym, Warszawa 
1972, s. 5.
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w stosunkach z organami władzy państwowej czy samorządowej jest wyrazem 
ochrony społeczeństwa i jednostki45 poprzez osłabianie dążeń do ograniczania 
dostępu do informacji. 

Niewątpliwie początków współczesnych rozwiązań dotyczących jawno-
ści i prawa do informacji publicznej należy szukać w XVIII wieku w Szwecji, 
w której umożliwiano dostęp do dokumentów urzędowych46 czy we Francji – 
w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. Prawo dostępu do informacji 
publicznej stało się w ostatnich dziesięcioleciach ideą stanowczo potwierdzaną 
nie tylko w prawodawstwie europejskim (1970 r. – Dania, Norwegia, 1978 r. – 
Francja), ale także amerykańskim (1950 r. – Floryda, Kalifornia), jak również 
w regulacjach prawnych wprowadzonych w Kanadzie (1983 r.) i Nowej Zelan-
dii (1982 r.)47. Obecnie niewątpliwym standardem jest prawo do informacji wy-
rażone przede wszystkim w możliwości żądania określonej informacji bez ko-
nieczności wykazania interesu prawnego oraz możliwość dochodzenia tego pra-
wa na drodze sądowej. 

Idea jawności działań w sferze publicznej, prawo do informacji, ale tak-
że prawo do ochrony informacji istotnych tak z punktu widzenia państwa, jak 
i jednostki wyznacza, w standardach międzynarodowych oraz regulacjach przy-
jętych w Polsce, ważki problem określenia granicy pomiędzy jawnością i dostę-
pem a ochroną informacji. Na gruncie krajowym swobodny dostęp do informa-
cji publicznych zagwarantowany jest niezależnie od pozycji i miejsca jednostki 
w społeczeństwie przez podniesienie go do rangi norm konstytucyjnych. W art. 
61 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej48 przyznano obywatelom prawo 
do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób 
pełniących funkcje publiczne.

Kończąc analizę terminu „informacja” na gruncie doktrynalnym oraz charak-
teryzując współczesną przestrzeń publiczną pod kątem sprawności działań admi-
nistracji publicznej, należy zasygnalizować możliwości, które daje sprawne posłu-
giwanie się nie tylko samym pojęciem informacji, ale także umiejętne operowanie 
przepisami prawnymi dotyczącymi pozyskiwania, gromadzenia, udostępniania 
oraz ochrony informacji. Interdyscyplinarny charakter znaczenia informacji skut-

45  T. Górzyńska, Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kraków 1999, s. 27–30.
46  Por. Akt o Formie Rządu (1720), Akt o Wolności Druku (1776), zob. szerzej: J. Stefanowicz, 

Idee leżące u podstaw dostępu do informacji publicznej. Praktyka konstytucyjna i ustawodawcza 
w świecie, [w:] Dostęp do informacji publicznej – wdrażanie ustawy, H. Izdebski (red.), Warszawa 
2001, s. 9.

47  H. Izdebski, Prawie wszystko jawne. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, „Rzeczpospoli-
ta”, 29.10.2001 (6026), nr 253.

48  Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn zm.
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kuje niejednokrotnie w prawodawstwie zawężaniem lub rozszerzaniem zakresu 
pojęciowego tego terminu, co rzutuje na wiele sfer życia społecznego, szczególnie 
w zderzeniu z działaniami administracji publicznej w sferze udostępniania i ogra-
niczania dostępu do różnego rodzaju informacji. Należy podkreślić, że przy nie-
zliczonych zagrożeniach płynących z gromadzenia informacji w bankach danych 
tworzonych przez administrację państwową, warunkiem skutecznego działania 
administracji jest nie tylko duża ilość informacji, ale przede wszystkim sprawny ich 
obieg, a ponad wszystko skuteczne zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym 
dostępem. 

Oceniając znaczenie informacji w dobie digitalizacji działań administracji 
publicznej, należy podkreślić, że jawność życia publicznego nie może prowadzić 
do całkowitej marginalizacji ochrony wielu dziedzin życia, w których ryzyko nie-
uprawnionej ingerencji osób trzecich jest największe. W wyniku ciągłego dookre-
ślania czy ewoluowania takich pojęć jak informacja, jawność, tajemnica zmienia 
się zakres, a przede wszystkim zasięg regulacji prawnych mających pierwszo-
rzędne znaczenie dla relacji państwo – obywatel. Dynamizacja życia społeczne-
go związana z rozwojem różnych zainteresowań człowieka szczególnie uwidacz-
nia się w postępie cywilizacyjnym nieodzownie związanym z coraz to swobod-
niejszym i efektywniejszym wykorzystywaniem dostępu do informacji. Współ-
cześnie swobodny dostęp do informacji stał się standardem zarówno na grun-
cie międzynarodowym, jak i krajowym. Prawo do informacji nabrało w demo-
kratycznym państwie prawa znaczenia pierwotnego, stanowiąc o prawidłowym 
funkcjonowaniu struktur życia społecznego. Naturalna chęć człowieka do zdo-
bywania, gromadzenia i wykorzystywania informacji stała się wyznacznikiem 
pozycji jednostki i czynnikiem przesądzającym o jego relacjach z administracją 
publiczną, a przekonanie o potrzebie i konieczności zdobywania informacji na-
brało kształtu prawnego.

Streszczenie

Problematyka informacji w działaniach administracji publicznej
W artykule przedstawiona została syntetyczna analiza pojęcia informa-

cji, która towarzyszy relacjom administrujący–administrowany. Autor przed-
stawia różne próby definiowania, klasyfikowania, pozyskiwania, gromadze-
nia oraz zastosowania informacji z uwzględnieniem omawianego zagadnienia 
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w działaniach administracji publicznej. Sygnalizuje również problem dostępu 
do informacji, będący konsekwencją idei jawności działań administracji oraz 
ograniczania dostępu do informacji związany z ochroną informacji uznanych 
za wrażliwe.

Summary

Information issues in the activities of public administartion
This article presents a synthetical analysis of the notion that accompanies 

relations between the administrator and the administered. The author presents 
various attempts to define, classify, obtain, collect, and use information taking 
into account the issues discussed in the activities of public administration. He 
also indicates the problem of information access which is a consequence of the 
idea of government openness as well as restricting information access associated 
with the protection of information identified as sensitive.





Łukasz Mikowski 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  
w systemie administracji publicznej

Funkcję administracji publicznej wykonuje w dzisiejszym porządku praw-
nym wiele podmiotów, są to zarówno organy administracji publicznej, jak i pod-
mioty administrująceo różnym statusie prawnym. Podmioty zarządzające dro-
gami publicznymi w Polsce, to zarówno organy administracyjne, jak i podmioty, 
które wykonują zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi.

Mówiąc o systemie administracji drogowej w ujęciu podmiotowym 
mamy na myśli strukturę administracji drogowej. Ustawodawca posługu-
je się pojęciem administracja drogowa, wykorzystując je jako tytuł jednego 
z rozdziałów podstawowego aktu prawnego dotyczącego zarządzania droga-
mi publicznymi w Polsce1.

Istotą analizy systemu administracji drogowej – organizacji zarządzania 
drogami publicznymi w Polsce – jest dążenie do odkrycia i poznania pew-
nych mechanizmów, które decydują o społecznej wydolności administracji, 
jak również zasadach jej działania, które warunkują sposób i zakres realizacji 
funkcji administracji w społeczeństwie2.

Przyglądając się strukturze administracji drogowej, poddajemy analizie 
przedmiot regulacji prawnej, odnosząc do tego wybrane podstawowe poję-
cia badawcze nauki prawa administracyjnego w postaci podmiotu, relacji po-

1  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,z późn. zm.).
2  A. Błaś, T. Kuta, Prawo administracyjne podstawowe zagadnienia terminologiczno-pojęciowe,  

Poznań–Wrocław 1998, s. 59.



ŁUKASZ MIKOWSKI

190

między poszczególnymi elementami struktury, więzi organizacyjne, w postaci 
kontroli, nadzoru, pewnych zależności hierarchicznych. Celem zaś tak pro-
wadzonych badań jest analiza norm oraz regulacji prawnych, czego wynikiem 
jest postulat pewnego działania3.

Zastanawiając się nad pozycją ustrojową Generalnego Dyrektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad w systemie administracji drogowej, czy szerzej w systemie 
administracji publicznej, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Jak podkreśla  
J. Boć, wyróżnienie naczelnych organów administracji państwowej odbywa się 
przy zastosowaniu dwóch z trzech kryteriów. Pierwszy z nich dotyczy spo-
sobu kreacji organu, drugi miejsca w strukturze organizacyjnej administracji 
państwowej. Natomiast celem dokonania szerszej klasyfikacji odnośnie do or-
ganów centralnych i pozostałych zastosować trzeba jeszcze dodatkowo kryte-
rium terytorialnego zasięgu działania. Konstytucja z 1997 r. nie używa nazwy 
„naczelne organy administracji państwowej”, ale określenie takiej kategorii 
okazuje się konieczne, szczególnie w momencie, kiedy przepisy prawa tego nie 
robią, a musimy rozstrzygnąćo charakterze organu. 

Warto wskazać na istniejące i wykorzystywane w nauce prawa admini-
stracyjnego określenia organów naczelnych. „Naczelne organy administracji 
rządowej to te spośród organów administracji publicznej, które są powoływa-
ne przez Prezydenta bezpośrednio czy po uprzednim wyborze przez Sejm. Na-
czelnymi organami administracji rządowej są zwierzchnie wobec pozostałych 
organów (i innych podmiotów organizacyjnych państwa) w strukturze admi-
nistracji rządowej. Naczelnymi organami administracji rządowej są organy 
powoływane przez Prezydenta czy Sejm, których właściwość terytorialna obej-
muje obszar całego państwa. Naczelnymi organami administracji rządowej są 
organy zwierzchnie wobec pozostałych organów w strukturze administracji 
rządowej i których właściwość terytorialna obejmuje obszar całego państwa”4. 
W administracji rządowej organy, które znajdują się najwyżej w strukturze or-
ganizacyjnej noszą nazwę naczelnych. Natomiast te zlokalizowane niżej w hie-
rarchii, będące jednostkowymi w skali kraju noszą nazwę centralnych orga-
nów administracji rządowej.

Centralne organy, nazywane również czasami centralnymi urzędami, któ-
re nie wchodzą w skład rządu, posiadają pewne wspólne charakterystyczne 
cechy, które warto wyróżnić. Najczęściej są to organy jednoosobowe, czyli mo-

3 Ibidem. 
4 J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 141–142.
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nokratyczne5. Podział na organy jednoosobowe i kolegialne opiera się na kry-
terium składu osobowego6. 

Rozpatrując kolegialność pod kątem cechy odnoszącej się do struktu-
ry organu, przyjmuje się, że organ taki musi składać się z wielu osób, przy-
najmniej dwóch, choć z punktu widzenia rozstrzygnięcia najlepiej minimum 
trzech, których zadaniem jest wspólne podejmowanie rozstrzygnięcia. Co 
za tym idzie, tylko w sytuacji uzyskania odpowiedniego quorum organ po-
siada upoważnienie do działania, tym samym funkcjonuje on jako całość, 
a nie poszczególni jego członkowie. 

W przypadku organu jednoosobowego rozstrzygnięcia wydaje tylko jed-
na osoba, która ma najczęściej przydany do pomocy określony zespół osób 
jako aparat pomocniczy. Warto zwrócić uwagę, że w tym wypadku organ mo-
nokratyczny bardzo często może upoważniać do działania osoby wchodzące 
w skład aparatu pomocniczego, działające wówczas w zastępstwie i z upoważ-
nienia. Działanie osób upoważnionych traktowane jest na zewnątrz jako dzia-
łanie samego organu. Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj organów mają swoje 
wady i zalety, co nie pozostaje bez znaczenia przy kreacji organów admini-
stracji publicznej względem powierzanych im kompetencji. Dlatego też orga-
ny kolegialne wykorzystuje się przy rozstrzygnięciach, przy których potrzebna 
jest wiedza większej liczby osób, a one same są bardziej wyważone i dotyczą 
spraw ważnych z punktu widzenia państwowego i lokalnego7. Natomiast Ge-
neralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad został ukształtowany jako or-
gan jednoosobowy.

Kolejną cechą charakterystyczną organów centralnych jest sposób ich kre-
acji, która następuje w zasadzie zawsze w drodze ustawy, a powołanie następuje 
przez Prezesa Rady Ministrów bądź poszczególnych ministrów8.

Pośród sposobów kreacji organów wyróżnia się między innymi organy 
z wyboru, z powołania, z nominacji, z mocy prawa, czy rzadko, praktycznie już 
niespotykane sposoby, jak z umowy, z urodzenia, z losowania, z rewolucji czy 
z zamachu stanu. Sposób kreacji przyjęty w przypadku Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad to powołanie, tak samo ukształtowano sposób kre-
acji jego zastępców. 

5  Zob. Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 1999, s. 66; T. Rabska, Podstawowe pojęcia orga-
nizacji administracji, [w:] System prawa administracyjnego, t. 1, Wrocław 1977, s. 356.

6  Należy zwrócić w tym miejscu uwagę, że kolegialność może być rozpatrywana w dwóch znacze-
niach, z jednej strony jako cecha strukturalna organu, a z drugiej strony jako metoda działania.

7  Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2000, s. 48–49.
8  J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2006, s. 157.
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Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powołuje i odwołuje 
Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw transpor-
tu. Wybór następuje w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister 
właściwy do spraw transportu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad powołuje i odwołuje zastępców Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

Wybór prowadzony jest spośród osób wyłonionych w drodze otwartego 
i konkurencyjnego naboru. Piastunem organu Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad może zostać osoba, która posiada tytuł zawodowy 
magistra lub równorzędny, obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw pu-
blicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada kompetencje kierownicze 
oraz co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym przynajmniej trzy lata sta-
żu pracy na stanowisku kierowniczym, posiada wykształcenie i wiedzę z za-
kresu spraw należących do właściwości Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad. 

Nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
ogłasza się poprzez zamieszczenie informacji w miejscu powszechnie dostęp-
nym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biu-
letynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie, 
o którym mowa, musi zawierać nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska, 
wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa, zakres 
zadań wykonywanych na stanowisku, wskazanie wymaganych dokumentów, 
termin i miejsce składania dokumentów, informację o metodach i technikach 
naboru. Nabór można przeprowadzić po upływie co najmniej dziesięciu dni 
od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów.

Do przeprowadzenia naboru na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad, powołany zostaje przez ministra właściwego do spraw 
transportu zespół, liczący co najmniej trzy osoby, których wiedza i doświadcze-
nie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia 
się doświadczenie zawodowe posiadane przez kandydata, wiedzę niezbędną do 
wykonywania zadań na stanowisku oraz kompetencje kierownicze.

Oceny wiedzy i kompetencji kierowniczych, może dokonać na zlecenie ze-
społu osoba niebędąca członkiem, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do do-
konania tej oceny. Informacje pozyskane przez członków zespołu oraz inne oso-
by w trakcie naboru odnośnie do kandydatów muszą zostać zachowane w ta-
jemnicy. W czasie naboru zespół wyłania nie więcej niż trzech kandydatów, któ-
rych przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu.
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Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający nazwę 
i adres urzędu, określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz 
liczbę kandydatów, imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż trzech najlepszych 
kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań 
określonych w ogłoszeniu o naborze, informację o zastosowanych metodach 
i technikach naboru, uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyło-
nienia kandydata oraz skład zespołu. Wynik naboru ogłoszony zostaje niezwłocz-
nie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu 
i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informa-
cja o wyniku naboru zawiera nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska, na 
które był prowadzony nabór, imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich 
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo infor-
mację o niewyłonieniu kandydata. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku 
tego naboru jest bezpłatne. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, za-
stępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powołuje Gene-
ralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Do sposobu przeprowadzania na-
boru na te stanowiska stosuje się zasady odpowiednie do naboru na stanowisko 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowychi Autostrad.

Kolejną charakterystyczną cechą organów centralnych jest, sprawowany nad 
nimi nadzór przez organ naczelny, najczęściej przez Prezesa Rady Ministrów lub 
właściwych ministrów. Nadzór nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych 
i Autostrad sprawuje minister właściwy do spraw transportu9. 

Z punktu widzenia spraw administracyjnych, które należą do kompeten-
cji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, jest to organ, który 
wydaje decyzje ostateczne, czyli takie, od których nie przysługuje odwołanie 
w administracyjnym toku instancji. Zatem żaden organ nie prowadzi w trybie 
odwoławczym nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który jest ze swej istoty pozba-
wiony zwierzchnictwa instancyjnego w postępowaniach administracyjnych10. 
W myśl przepisów k.p.a. przez ministra należy rozumieć Prezesa i wiceprezesa 
Rady Ministrów pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem 
administracji rządowej, ministrów kierujących określonym działem admini-
stracji rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 
Ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej pod-

19  Zob. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Infrastruktury, (Dz. U. z Nr 216, poz. 1594).

10 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2008 r., IV SA/Wa 867/08, LEX nr 557071.
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ległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Mini-
strów lub właściwego ministra11. Co za tym idzie, Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego posiada status ministra, jako „kierownik centralnego urzędu 
administracji rządowej” – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
podległy i nadzorowany przez właściwego ministra. Od decyzji administracyj-
nych wydanychw pierwszej instancji przez Generalnego Dyrektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad nie przysługuje odwołanie, a strona, która jest niezadowo-
lona z decyzji, może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od 
daty doręczenia decyzji12.

Organy centralne posiadają przyznane im przez ustawy kompetencje, nie-
mające charakteru generalnego, zawężone do dziedziny działania tych orga-
nów13. Do kompetencji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
należą sprawy związanez wykonywaniem zadań zarządcy dróg krajowych, z re-
alizacją budżetu państwa w zakresie dróg krajowych, ze współudziałem w reali-
zacji polityki transportowej w zakresie dróg, jak również z gromadzeniem da-
nych i sporządzaniem informacji o sieci dróg publicznych. Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Autostrad nadzoruje przygotowanie infrastruktury drogo-
wej na potrzeby obrony państwa, wydaje zezwolenia na jednorazowy przejazd 
w określonym czasie i po ustalonej trasie pojazdów nienormatywnych. Podej-
muje współpracę z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami 
międzynarodowymi, z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudo-
wy i utrzymania infrastruktury drogowej, zarządzania ruchem na drogach kra-
jowych i ochrony zabytków drogownictwa. 

Do kompetencji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na-
leży także wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordyno-
waniem budowy i eksploatacji, albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych, 
w tym przede wszystkim prowadzenie prac studialnych dotyczących autostrad 
płatnych, przygotowywanie dokumentów wymaganych w postępowaniu w spra-
wie oceny oddziaływania na środowisko – na etapie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji autostrady, o którym jest mowa w przepisach o ochronie środowi-
ska, a także współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania 
przestrzennego, obrony narodowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji 

11  Art. 5 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

12 R. Strachowska, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, ABC, 2012. 
13 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2006, s. 157.
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gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów, melioracji wodnych, ochrony 
gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków. Naby-
wa on w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości pod autostrady i go-
spodaruje nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości, opracowuje 
projekty kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowymi przeprowadza 
postępowania przetargowe, uzgadniania projekty budowlane autostrad lub ich 
odcinków w zakresie zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi doty-
czącymi autostrad płatnych. Należy do niego również kontrola budowy i eksp-
loatacji autostrady w zakresie przestrzegania warunków umowy o budowę i eks-
ploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, wykonywanie innych zadań, 
w sprawach dotyczących autostrad, określonych przez ministra właściwego do 
spraw transportu. 

W sprawach związanych z pobieraniem opłat odpowiada za opłaty za prze-
jazd zgodnie z przepisami Ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym, pobieranie opłaty elektronicznej, podejmowanie działań 
mających na celu wprowadzenie systemów elektronicznego poboru opłat i sze-
rokiego zastosowania tych systemów, w zakresie określonym w ustawie oraz wy-
konywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych 
spółkach specjalnego przeznaczenia oraz umowy zawartej w trybie art. 6 ust. 1 
tej ustawy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad realizuje swoje kompe-

tencje przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ma ona 
zatem charakter podmiotu pomocniczego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad wykonuje również zadania zarządu dróg krajowych. 

Status prawny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad regulowa-
ny jest między innymi przez ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych14. Statut nadany przez Ministra Infrastruktury Zarządzeniem nr 5 z dnia 
29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad15 przesądza o tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad jest centralnym urzędem administracji rządowej, przeznaczonym do 
obsługi centralnego organu – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-
strad. Skoro zatem ustawodawca wskazał, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad jest urzędem centralnym administracji rządowej powołanym 
do obsługi innego centralnego organu, to nie powinno być wątpliwości co do 

14 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn, zm.).
15 Dz. Urz. Ministerstwa Infrastruktury nr 3, poz. 8 z późn. zm.
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jej statusu prawnego. Wątpliwości takie pojawiały się w związku z podejmowa-
nymi próbami kwalifikacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
jako agencji rządowej, zastępującej zlikwidowaną, a funkcjonującą do 30 marca 
2002 r. Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad16. Wynikało to między innymi 
z tego, że w stanie prawnym, który obowiązywał do dnia 30 marca 2002 r. funk-
cjonowała Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad. Likwidacja Agencji nie po-
legała jednak na powołaniu nowego podmiotu, który funkcjonuje w tym samym 
kształcie prawnym. 

Ustawodawca zdecydował się przyjąć inne rozwiązanie i powołać centralny 
organ w postaci Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który wy-
konuje między innymi zadania zlikwidowanej Agencji. Problemy z klasyfikacją 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i próby włączenia jej do grona 
agencji rządowych powodowane były również brakiem legalnej definicji agen-
cji rządowej. Sięgając jednak do teorii prawa administracyjnego, należy przy-
jąć za Z. Niewiadomskim, że agencja rządowa jest przykładem państwowego 
podmiotu administrującego, który wyróżnia to, że nie jest organem administra-
cji publicznej – rządowej, a realizującym za pomocą przyznanych mu ustawo-
wo kompetencji dobro wspólne w określonym zakresie17. W orzeczeniu z dnia  
14 października 2008 r. WSA w Warszawie wskazał, że agencje rządowe to jed-
nostki organizacyjne, które są tworzone na podstawie przepisów prawa, wyłą-
czone z tradycyjnych struktur ministerialnych, poddane najczęściej nadzorowi 
ministrów, tworzone jako szczególnego rodzaju przedstawicielstwa, w celu speł-
nienia wyznaczonych przez rząd zadań18. 

Potwierdza to zatem fakt, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad jest urzędem centralnym administracji rządowej, powołanym do obsłu-
gi centralnego organu administracji państwowej rządowej, nie może być zatem 
agencją rządową. O statusie określonego podmiotu rozstrzyga ustawodawca, 
który decyduje się na kreację do zarządzania określonym mieniem albo organ 
centralny albo agencję rządową.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad składa się co do zasa-
dy z oddziałów w województwach, których zasięg działania pokrywa się z ich 
obszarem. Wyjątkiem jest sytuacja, w której właściwy minister, na wniosek  
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowychi Autostrad, w drodze zarządzenia, two-
rzy oddziały regionalne realizujące zadania Generalnego Dyrektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad w zakresie poszczególnych autostradi dróg ekspresowych, 

16 Zob. wyrok WSA w Kielcach z dnia 16.12.2010 r., I SA/Ke 614/10.
17 Zob. Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, część ogólna, LexisNexis Wyd. 2. 
18 Zob. III SA 1086/08, Lex nr 504642.
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a oddziały te prowadzą działalność na obszarze większym niż obszar wojewódz-
twa. Dyrektorów oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
powołuje i odwołuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Może on 
również upoważnić pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad do załatwiania określonych spraw w jego imieniu ściśle w ustalonym 
zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych. Art. 18a  
ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych19 koresponduje 
z art. 268a k.p.a., w którym uregulowane zostało upoważnienie pracowników 
do załatwiania spraw. Upoważnienie, o którym mowa, musi być udzielone na 
piśmie wraz z określeniem daty, od której obowiązuje. Organ dokonuje wybo-
ru upoważnionego pracownika i nie jest związany w tym względzie wymogami 
prawnymi, nie będzie to uzależnione od zajmowanych stanowisk czy funkcji, je-
dynym w zasadzie kryterium będzie właściwe wykonywanie kompetencji orga-
nu przez określoną osobę20. 

Pamiętać jednak należy, że upoważniony do wykonywania kompetencji or-
ganu pracownik „nie staje się przez to organem administracji, wykonuje tylko 
bowiem kompetencje innego organu, lecz ich nie posiada. Ponieważ działania 
podmiotu upoważnionego zaliczane są na rachunek organu upoważniające-
go, traktowane są jako rozstrzygnięcia organu upoważniającego. Stąd też organ 
upoważniający nie może rozpatrywać od nich odwołań, lecz winien to czynić 
organ nadrzędny nad organem upoważniającym. Przekroczenie zakresu upo-
ważnienia powoduje nieważność dokonanej czynności”21. 

Wewnętrzną organizację Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
określa statut. Statut Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stanowi, 
że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może udzielać pełnomoc-
nictw osobom prawnym lub fizycznym do dokonywania określonych czynności 
cywilnoprawnych i faktycznychw zakresie jego właściwości”22. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to centralny urząd ad-
ministracji rządowej, który obsługuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad kieruje urzędem 

19  Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.
20  Zob. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 

2006, s. 888.
21  J. Lang, J. Służewski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Polskie prawo administracyjne, Warsza-

wa 1995, s. 52.
22  § 2 ust. 3 Statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, (Dz. Urz. Ministerstwa 

Infrastruktury nr 3, poz. 8 z późn. zm.).
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przy pomocy zastępców Generalnego Dyrektora, dyrektora generalnego urzędu 
oraz dyrektorów oddziałów i komórek organizacyjnych23. 

Na czele każdego z oddziałów stoi dyrektor, kierujący oddziałem przy po-
mocy zastępców dyrektora. Generalny Dyrektor może powoływać również ze-
społy opiniodawcze mające charakter stały lub doraźny. Powołując je, określa 
cel powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania oraz zasa-
dy obsługi, organizację wewnętrznąi szczegółowy zakres zadań komórek or-
ganizacyjnych. W przypadku zaistnienia sporów kompetencyjnych pomiędzy 
oddziałami oraz pomiędzy oddziałami a komórkami organizacyjnymi Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad spór rozstrzyga Generalny Dy-
rektor. Przy urzędzie działają wyodrębnione jednostki gospodarstwa pomoc-
nicze, tworzone na podstawie odrębnych przepisów przez Generalnego Dy-
rektora, nadzór nad nimi sprawuje Dyrektor Generalny urzędu za pośrednic-
twem dyrektorów oddziałów24.

Terenowe komórki organizacyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Au-
tostrad nie mają samodzielnego bytu prawnego i prowadzą działalność mającą na 
celu wykonywanie zadań Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad25. 
Określenie charakteru prawnego organów administracji nie stwarzałoby większe-
go problemu, gdyby prawodawca stosował zawsze konsekwentnie wypracowany 
przez naukę porządek i nazewnictwo. Co za tym idzie, nazwa organu powinna 
stanowić zarazem o miejscu tego organu w strukturze organizacyjnej państwa.

„Organizacja administracji, więcej nawet, wszelka administracja wszelkich 
społeczności w ogóle, jest wypadkową działania dwóch sprzecznych sił: siły od-
środkowej, prącej w kierunku zróżnicowania i decentralizacji w najszerszym 
tego słowa znaczeniu, oraz dośrodkowej, prącej ku całkowaniu, ku koncentra-
cji. Te dwie siły występują zawsze i wszędzie równocześnie, aczkolwiek o zmien-
nym natężeniu. Formy ustroju są syntezą tych dwóch społeczności”26. Powstaje 

23  Na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad składają się Biuro Generalnego Dyrekto-
ra, Departament Środowiska, Departament Studiów, Departament Planowania, Departament 
Przygotowania Inwestycji, Departament Realizacji Inwestycji, Departament Technologii, De-
partament Projektów Unijnych i Monitoringu, Departament Partnerstwa Publiczno-Prywat-
nego, Departament Zarządzania Drogami i Mostami, Departament Spraw Obronnych, Biuro 
Ekonomiczno-Finansowe, Biuro Organizacyjno-Administracyjne, Biuro Audytu Wewnętrz-
nego i Kontroli, Biuro Prawne, Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych, Stanowisko ds. 
Systemu Zarządzania Jakością.

24  W. Kotowski, B., Kurzypa, Komentarz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
LEX/el., 2004.

25  Zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2007 r., sygn. 
akt I SA/Wa218/07, Lex nr 346987.

26  M. Jaroszyński, Problemy ustroju administracyjnego, [w:] Z teorii praktyki prawa administracyj-



ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 5

199

w związku z tym pytanie, czy kreować organy o wąskich,  wyspecjalizowanych 
czy o szerokich kompetencjach, „Chodzi tu o rozstrzygnięcie dylematu: tworze-
nie wąsko wyspecjalizowanych organów administracyjnych czy powoływanie 
organów o kompetencjach szerokich”27.

Nieustanny wzrost znaczenia transportu drogowego znajduje odzwiercie-
dlenie w ewolucji regulacji prawnych z zakresu zarządzania drogami publicz-
nymi, również w odniesieniu do czynnika ustrojowoprawnego całej polskiej ad-
ministracji drogowej. W obszarach aktywności administracji publicznej, w tym 
w obszarze zarządzania drogami publicznymi, istotna jest efektywność działania 
podmiotów administracji publicznej. 

Usytuowanie oraz funkcje centralnego organu administracji rządowej za-
rządzającego drogami krajowymi, struktura oraz funkcje jego aparatu pomocni-
czego, będącego centralnym urzędem administracji rządowej, wydają się dosta-
tecznie dobrze gwarantować realizację ustawowych kompetencji i zadań. 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje zadania, które 
wymagają angażowania dużych sił i środków, ich realizacja odgrywa strategiczną 
rolę w zapewnieniu funkcjonowania podstawowej sieci dróg publicznych w kra-
ju, sieci stanowiącej fundament systemu drogowego każdego państwa i chociaż-
by dlatego powinny one pozostać, pomimo że wykonywane na konkretnym ob-
szarze kraju, w kompetencji administracji rządowej. 

Streszczenie 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w systemie administracji 
publicznej

Artykuł stanowi zwięzłą analizę problematyki determinującej miejsce pod-
miotów zarządzających drogami krajowymi w strukturze administracji publicz-
nej. Badając strukturę administracji publicznej w zakresie zarządzania drogami 
publicznymi, rozważania skupiają się wokół roli, jaką odgrywa w systemie za-
rządzania drogami krajowymi Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz centralny urząd administracji rządowej, którym jest Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

nego PRL, Warszawa 1964, s. 33.
27 J. Starościak, Zarys nauki administracji, Warszawa, 1971, s. 113.
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Summary

General Director of National Roads and Motorways in the system of public  
aministration

The article is a brief analysis of the issues determining the place of national 
road management entities in the structure of public administration. Examining 
the structure of administration in the management of public roads the discus-
sion focuses on the role of General Director of National Roads and Motorways 
and the central government administration office which General Directorate of 
National Roads and Motorways is in the public road management system. 



Janusz Sawicki

Ustawowy priorytet kary grzywny w prawie 
karnym skarbowym

Prawo karne skarbowe stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego, 
regulującą zakres odpowiedzialności karnej za czyny godzące w interes finan-
sowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo Unii Europej-
skiej oraz postępowanie w sprawach karnych skarbowych i postępowanie wy-
konawcze dotyczące wydanych orzeczeń1. Jest dyscypliną prawa ukształtowaną 
na pograniczu prawa i postępowania karnego oraz prawa finansowego, prawa 
administracyjnego i prawa cywilnego. Prawo karne skarbowe obejmuje swoim 
zakresem w zasadzie całokształt ustawodawstwa karnego skarbowego, na które 
składa się również szeroko rozumiane prawo skarbowe oraz jego wyspecjalizo-
wane działy: prawo podatkowe, prawo celne, prawo dewizowe i prawo hazardo-
we. Przedmiotem ochrony prawa karnego skarbowego jest więc prawnie usta-
nowiony porządek finansowy2. Jest to zatem przedmiot ochrony o charakterze 
ekonomicznym, a zarazem ponadindywidualnym3.

W prawie karnym skarbowym filozofia stosowania represji karnej skarbo-
wej opiera się na założeniu priorytetu wyegzekwowania należności publiczno-
prawnych i wyrównywania uszczerbku finansowego uprawnionych podmiotów 
publicznoprawnych przed represją. Jest to zarazem specyficzna i niezwykle do-
niosła funkcja prawa karnego skarbowego. Próba rozróżnienia egzekucyjne-

1  V. Konarska-Wrzosek, [w:] V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępo-
wanie karne skarbowe, Warszawa 2010, s. 21.

2  F. Prusak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2008, s. 2 i 3.
3  L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 7.
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go od kompensacyjnego celu reakcji karnoskarbowej prowadzi do uznania, iż 
pierwszy z nich wymaga skłonienia sprawcy do wykonania obowiązku publicz-
noprawnego względem Skarbu Państwa lub innego uprawnionego podmiotu, 
drugi zaś – wymierzenia sprawcy dolegliwości, która – poza innymi celami – 
może też mieć charakter rekompensaty za wyrządzoną szkodę4. Z analizy sys-
temu środków penalnych w kodeksie karnym skarbowym5 wyłania się wyraźnie 
model karania oparty na ustawowym priorytecie środków dolegliwości ekono-
micznej – zresztą zupełnie w tej dziedzinie naturalny – albowiem dostosowany do 
charakteru skarbowych czynów zabronionych. Z jednej strony świadczy o tym: 
  niebudząca wątpliwości dominacja kary grzywny za przestępstwa skarbo-

we i wykroczenia skarbowe, 
  szczególna rola wśród środków karnych przepadku przedmiotów wraz 

z kompensacyjnym ściągnięciem jego równowartości pieniężnej, 
  uzupełniający charakter przepadku korzyści majątkowej, również posia-

dający zabezpieczenie w postaci ściągnięcia równowartości pieniężnej 
przepadku korzyści. 

Z drugiej strony, wskazuje na to:
  wyjątkowy charakter kary pozbawienia wolności, traktowanej – w szcze-

gólności na gruncie prawa karnego skarbowego – na zasadzie ultima ratio 
(ma charakter ostateczny),

  zupełnie nadzwyczajny charakter środka karnego pozbawienia praw pu-
blicznych.

Kara grzywny, która występuje w kodeksie karnym skarbowym na pierwszej 
pozycji w katalogu kar, ma niewątpliwie priorytetowy charakter. W literaturze6 
podkreśla się, iż była ona faworyzowana w polskim prawie karnym skarbowym 
od samego początku, począwszy od pierwszej polskiej ustawy karnej skarbowej 
z 1926 r.7 Kara ta jest tradycyjnie podstawowym instrumentem zwalczania prze-
stępstw i wykroczeń skarbowych. Ustawowe stosowanie kary grzywny w k.k.s. 
jest rozleglejsze od pozostałych kar (kary ograniczenia wolności i kary pozba-
wienia wolności). Przede wszystkim k.k.s. nie przewiduje takich przestępstw 
skarbowych, które byłyby zagrożone jedynie i wyłącznie samą karą pozbawienia 

4 Ibidem, s. 15  i 111.
5  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 111, 

poz. 765 ze zm.), w skrócie: k.k.s. 
6  Z. Siwik, System środków penalnych w prawie karnym skarbowym, Wrocław 1986,  s. 90; zob. 

szerzej: E. Sommerstein, Ustawa karno-skarbowa. Tekst z komentarzem przy uwzględnieniu  ca-
łokształtu dyskusji w sejmie i senacie oraz ustawodawstwa karnego wszystkich  trzech dzielnic, 
Warszawa 1927,  s. 70–73.

7 Ustawa karna skarbowa z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz.U. RP Nr 105, poz. 609). 
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wolności albo karą ograniczenia wolności. Poza tym w k.k.s. nie ma również ta-
kich przestępstw skarbowych ani wykroczeń skarbowych, które nie byłyby za-
grożone w sankcji prostej lub złożonej karą grzywny. Z tego punktu widzenia 
typowość dominacji kar za przestępstwa skarbowe w k.k.s. i za przestępstwa po-
wszechne w kodeksie karnym8 jest diametralnie różna. O ile w kodeksie karnym 
wszystkie przestępstwa popełnione umyślnie zagrożone są – w różny sposób – 
karą pozbawienia wolności, o tyle w k.k.s. wszystkie przestępstwa skarbowe za-
grożone są – w różny sposób – karą grzywny. Z tego też względu na gruncie 
k.k.s. kara pozbawienia wolności nie stanowi w zasadzie czynnika konkurencyj-
nego, mogącego wpłynąć w praktyce na ograniczenie intensywności orzekania 
tak ujętej kary grzywny.9 

Z kolei wśród środków karnych szczególną rolę spełnia przepadek przed-
miotów. Jest on tradycyjnym środkiem reakcji karnej w razie popełnienia prze-
stępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Ustawowy zakres środka 
karnego przepadku przedmiotów został określony wyjątkowo obszernie. Ozna-
cza to charakterystyczną jego komplementarność na tle kar, zgodnie z priory-
tetem środków dolegliwości ekonomicznej i interesem finansowym państwa10. 
Znajduje to odzwierciedlenie w treści art. 30 i 49 k.k.s., w których ustawodaw-
ca enumeratywnie wymienił przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, za 
które grozi środek karny przepadku przedmiotów. Poza tym przepadek przed-
miotów jest możliwy w oparciu o przepisy części ogólnej lub przepisy proceso-
we k.k.s. w razie: czynnego żalu (art. 16 § 2), dobrowolnego poddania się od-
powiedzialności (art. 17 § 1 pkt 3 i 146 § 2 pkt 2), zastosowania nadzwyczajne-
go złagodzenia kary (art. 36 § 1 pkt 2 i § 2), odstąpienia od wymierzenia kary  
(art. 19 § 1) oraz w postępowaniu w stosunku do nieobecnych (art. 19 § 4). Przepa-
dek przedmiotów można też orzec tytułem środka zabezpieczającego (art. 22 § 3  
pkt 6 i 47 § 4 k.k.s.) w razie niepoczytalności sprawcy, zastosowania warunkowe-
go umorzenia postępowania karnego, okoliczności wyłączającej ukaranie spraw-
cy czynu zabronionego, umorzenia postępowania wobec niewykrycia sprawcy, 
a także w sytuacji, gdy sprawcą czynu jest nieletni (art. 43 § 1 i 2 k.k.s.). Ratio le-
gis przepadku tkwi w konieczności pozbawienia sprawcy zarówno owoców czy-
nu, jak i środków, które służyły mu do jego popełnienia. Sprawca nie powinien 
bowiem uzyskać z czynu zabronionego żadnych korzyści11. 

1 8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), w skrócie: k.k.
19 Por. Z. Siwik, op.cit., s. 90.
10 Ibidem, s. 107.
11  S. Baniak, Prawo karne skarbowe, wyd. 4, Warszawa 2009, s. 136; zob. też: Z. Sienkiewicz, O funk-

cjach przepadku przedmiotów w projekcie kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 1997, nr 4.
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Środek karny przepadku korzyści majątkowej ma charakter subsydiarny 
wobec przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa 
skarbowego. Z istoty swej stanowi on uzupełnienie środka karnego przepadku 
przedmiotów. Stanowi on szczególny, dodatkowy środek walki przede wszyst-
kim z przestępczością zawodową i zorganizowaną, który ma na celu sprawić, by 
działalność przestępcza okazała się nieopłacalna12. Obecne uregulowanie tego 
środka karnego wynika z poszukiwania rozwiązania, które spełniłoby funkcje 
dawnej konfiskaty mienia, a jednocześnie byłoby wolne od wad, które zarzucano 
tej karze. Była to najbardziej surowa kara majątkowa, chociaż w przeciwieństwie 
do grzywny nie była karą zasadniczą, lecz dodatkową. W niektórych przepisach 
procesowych ustawy karnej skarbowej z 1971 r.13 karę dodatkową konfiskaty 
mienia wymieniano w pierwszej kolejności, nawet przed zasadniczą karą grzyw-
ny14. Uzasadnienie do projektu kodeksu karnego podkreślało, iż kara konfiskaty 
mienia była anachronizmem w systemie polskiego państwa totalitarnego i miała 
na celu głównie podniesienie poziomu represyjności tego prawa15. 

Przyjmuje się jednak, że likwidacja konfiskaty mienia z przepisów prawa 
karnego w 1990 roku16 spowodowała znaczną lukę w prawie, zważywszy na po-
wstające wówczas nowe formy przestępczości gospodarczej i zorganizowanej17. 
Zrodziła się więc potrzeba stworzenia nowego środka karnego o ograniczonym 
charakterze. Wydaje się, iż przepadek korzyści majątkowej spełnia tę rolę i sta-
nowi uzupełnienie środka karnego przepadku przedmiotów przestępstwa. Śro-
dek ten ma na celu zwiększenie dolegliwości kary przez pozbawienie sprawcy 
materialnych korzyści odniesionych z popełnienia przestępstwa skarbowego 

12 V. Konarska-Wrzosek, [w:] V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, op. cit., s. 121.
13  Ustawa karna skarbowa z dnia 26 października 1971 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 1984 r. Nr 22,  

poz. 103 ze zm.). 
14  Z. Siwik, Systematyczny komentarz do ustawy karnej skarbowej. Część ogólna, Wrocław 1983, 

s. 201; zob. szerzej tegoż autora: Konfiskata mienia w prawie karnym skarbowym, „Przegląd 
Prawa i Administracji”, t. XVII pod  red. T. Kuty, Wrocław 1982; Z. Sienkiewicz, Uwagi o regu-
lacji przepadku przedmiotu przestępstwa i konfiskacie mienia w projekcie kodeksu karnego, [w:] 
Wybrane zagadnienia reformy prawa karnego pod red. Z. Sienkiewicza, Wrocław 1997, s. 34–35; 
B. Kunicka-Michalska, Przeżytek w socjalistycznym kodeksie, „Prawo i Życie” 1988, nr 7, s. 5; 
A. Spotowski, Konfiskata mienia i przepadek rzeczy (Uwagi de lege ferenda), „Państwo i Prawo” 
1989, nr 3, s. 102; Z. Sienkiewicz, Zamiast konfiskaty mienia, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 
t. IV pod red. L. Boguni, Wrocław 1999.

15  Uzasadnienie do projektu kodeksu karnego, Warszawa 1994, s. 28.
16  Ustawą z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie kodeksu karnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. 

Nr 14, poz. 84).
17  Z. Sienkiewicz, [w:] M. Bojarski (red.), J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część 

ogólna i szczególna, wyd. 4, Warszawa 2010, s. 333.
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oraz przez odebranie mu dóbr materialnych, których gromadzenie jest moty-
wem działania sprawcy18. Mimo pewnych podobieństw odcina się on zdecydo-
wanie od poprzedniej represyjnej regulacji konfiskaty mienia, przede wszystkim 
poprzez warunek wystąpienia związku między przestępstwem a uzyskaną ko-
rzyścią majątkową19. 

O tym, jak wielką wagę przywiązuje się w dziedzinie prawa karnego skar-
bowego do priorytetu środków dolegliwości ekonomicznej, a zwłaszcza środka 
karnego przepadku przedmiotów, świadczy także instytucja ściągnięcia równo-
wartości pieniężnej przepadku przedmiotów, a od 2005 r. także nowa instytu-
cja ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej, mają-
ca zastosowanie wyłącznie do przestępstw skarbowych. Ściągnięcie równowar-
tości pieniężnej przepadku przedmiotów jest środkiem karnym zastępującym 
przepadek przedmiotów i służy zabezpieczeniu interesu finansowego państwa. 
Środek ten ma charakter represyjno-kompensacyjny i ma na celu uniemożliwie-
nie sprawcy przestępstwa skarbowego uniknięcia poniesienia określonych kon-
sekwencji prawnych z powodu niemożności orzeczenia przepadku przedmio-
tów20. Także ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści mająt-
kowej jest środkiem o charakterze represyjno-kompensacyjnym. Jest to środek 
karny zastępujący przepadek korzyści majątkowej i służy zabezpieczeniu intere-
su finansowego państwa21. Obie instytucje stanowią określony ekwiwalent pie-
niężny tytułem niejako rekompensaty finansowej dla Skarbu Państwa, spełnia-
jąc w prawie karnym skarbowym tylko naturalne dopełnienie środków karnych 
przepadku przedmiotów i przepadku korzyści majątkowej, a więc pełnią one 
funkcję zastępczą. Ustanowienie tego rodzaju osobnych, zastępczych przepisów 
„odszkodowawczych” na rzecz państwa stanowi istotny czynnik prewencyjnego 
oddziaływania przepisów k.k.s. na potencjalnych sprawców przestępstw skarbo-
wych i wykroczeń skarbowych.22

Natomiast wspomniana kara pozbawienia wolności – ze względu na recep-
cję poprzez art. 20 § 2 k.k.s. przepisu art. 58 § 1 k.k. – ma charakter ostateczny, 
tzn. ograniczony do wypadków, gdy inne formy reakcji nie mogą spełnić celów 
kary. Z całego systemu środków penalnych za przestępstwa skarbowe jest to naj-

18 F. Prusak, op.cit., s. 171.
19 Z. Sienkiewicz, [w:] M. Bojarski (red.), J. Giezek, Z. Sienkiewicz, op. cit., s. 334.
20  V. Konarska-Wrzosek, [w:] V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, op. cit., s. 120; zob. 

też: Z. Siwik, Ściągnięcie równowartości przedmiotów przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, 
„Państwo i Prawo” 1981, nr 3; tegoż autora: Orzeczenie ściągnięcia równowartości przedmiotu 
przestępstwa skarbowego, „Problemy Praworządności” 1983, nr 2.

21  T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2009, s. 146.
22 Por. Z. Siwik, System środków…, s. 121–122.
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drastyczniejsza kara, której skutki są bardzo dotkliwe dla skazanego i jego ro-
dziny. Stygmatyzacyjne piętno kary pozbawienia wolności, również za przestęp-
stwo skarbowe, sięga często okresu daleko przekraczającego czas jej efektywne-
go wykonania w zakładzie karnym23. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, iż kara 
pozbawienia wolności nie odgrywa w dzisiejszym prawie karnym skarbowym 
wiodącej roli. Kara pozbawienia wolności nigdy nie występuje w kodeksie kar-
nym skarbowym samodzielnie, zawsze grozi ona obok kary grzywny. Poza tym, 
w myśl art. 26 § 1 k.k.s., za przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia 
wolności możliwe jest – po uwzględnieniu dodatkowych warunków – wymie-
rzenie kary ograniczenia wolności24. Oznacza to, że żadne przestępstwo skarbo-
we nie jest w swej zgeneralizowanej ocenie na tyle groźne, aby wymagało reak-
cji wyłącznie w postaci kary pozbawienia wolności. Faktycznie więc, na gruncie 
prawa karnego skarbowego kara pozbawienia wolności – w szczególności w jej 
postaci bezwzględnej – nie odgrywa zbyt dużej roli, pełni natomiast określoną 
funkcję w obszarze prewencji ogólnej25. 

Ograniczony zakres ma także pozbawienie praw publicznych, a więc środek 
karny o wyraźnie represyjnym charakterze (środek ten dotyczy zarówno praw 
politycznych, jak też praw obywatelskich i honorowych26) i stanowiący reak-
cję na takie zachowanie się sprawcy przestępstwa skarbowego, które powodu-
je utratę zaufania publicznego, prestiżu i autorytetu. W prawie karnym skarbo-
wym środek ten jest zastrzeżony wyłącznie dla groźnych sprawców poważnych 
przestępstw skarbowych27. Fakultatywność stosowania tego środka w powiąza-
niu z wymogiem skazania na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności, i to 
w warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary, przemawia wyraźnie za jego 
nadzwyczajnym charakterem w prawie karnym skarbowym.

Na tle wymienionych kar i środków karnych pierwszoplanową rolę od-
grywa kara grzywny. Kara ta znajduje przy tym w prawie karnym skarbowym 
wyraźne uzasadnienie. Grzywna polegająca na konieczności uiszczenia na 
rzecz wskazanego podmiotu określonej kwoty pieniędzy, stanowiąca dolegli-
wość o charakterze majątkowym, która uszczupla zasoby finansowe skazanego 
sprawcy – stanowi wyjątkowo trafny środek reakcji na czyn naganny spraw-

23  Z. Siwik, Systematyczny komentarz…, s. 145.
24  Zob. Z. Siwik, Kara ograniczenia wolności w prawie karnym skarbowym, „Palestra” 1980, nr 2,  

s. 22–33; zob. też:  J. Skupiński, Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym powszechnym 
– jej istota, geneza i prawnomiędzynarodowe  uwarunkowania, „Studia Prawnicze” 1992, nr 4. 

25  V. Konarska-Wrzosek, [w:] V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka,  op. cit., s. 110.
26  L. Wilk, J. Zagrodnik, op. cit., s. 149.
27  V. Konarska-Wrzosek, [w:] V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, op. cit., s. 124–125.
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cy, gdyż pokazuje mu ekonomiczną nieopłacalność łamania norm finansowo-
prawnych chronionych przez przepisy k.k.s. Sprawca zamiast odnieść korzyść 
majątkową z popełnienia czynu zabronionego, ponosi straty, gdyż traci dobre 
imię z powodu skazania wyrokiem karnym, musi zapłacić orzeczoną grzyw-
nę, a przy tym zawsze – pomimo ukarania – musi uiścić należność publiczno-
prawną, którą chciał uszczuplić swoim czynem.28 Priorytetowy charakter kary 
grzywny wynika z analizy różnych przepisów kodeksu karnego skarbowego 
i świadczy niewątpliwie o dominacji  tej kary w systemie środków penalnych 
stosowanych w prawie karnym skarbowym. 

Przede wszystkim, o czym już wzmiankowano, kara grzywny występu-
je w k.k.s. w każdej sankcji. Wyjątkowa adekwatność grzywny jako reakcji na 
czyny karne skarbowe, łatwość i taniość jej egzekwowania oraz to, że stanowi 
ona dochód budżetu państwa, sprawia, iż grzywna jest przewidziana w sank-
cji wszystkich typów przestępstw skarbowych i ich odmian oraz we wszystkich 
sankcjach wykroczeń skarbowych. Nie ma w k.k.s. czynu, za który nie groziłaby 
kara grzywny, czy to jako jedyna kara grożąca za dany typ zachowania nagan-
nego, czy jako kara grożąca alternatywnie z inną karą, czy jako kara, która może 
być orzeczona łącznie z inną karą, czyli kumulatywnie29.

Kara grzywny jest jedyną karą przewidzianą za wykroczenia skarbowe. 
Ustawodawca nie przewiduje możliwości stosowania do sprawcy wykrocze-
nia skarbowego kar surowszych, jak kara pozbawienia wolności i kara ogra-
niczenia wolności. Grzywna grożąca za wykroczenia skarbowe jest określana 
kwotowo, a w sankcjach poszczególnych typów wykroczeń skarbowych prze-
widziana jest zawsze w pełnej, ustawowo dopuszczalnej rozpiętości (od jednej 
dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia)30. 
Ten wyłączny charakter kary grzywny za wykroczenia skarbowe oraz jedno-
lita, maksymalna rozpiętość granic ustawowego zagrożenia karą grzywny dla 
wszystkich wykroczeń skarbowych świadczą o wyraźnym priorytecie środków 
dolegliwości ekonomicznej31. 

Kodeks karny skarbowy przewiduje grzywnę kumulatywną obok kary po-
zbawienia albo ograniczenia wolności. Grzywna w k.k.s. występuje w wielu sank-
cjach obok kary pozbawienia wolności (w sankcji kumulatywno-alternatywnej), 
gdy sąd może wymierzyć obie kary, tj. karę pozbawienia wolności i karę grzyw-

28 Ibidem, s. 99–100.
29 Ibidem, s. 100.
30 Ibidem, s. 102.
31 Por. Z. Siwik, System środków…, s. 97.
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ny, albo też może wybrać jedną z nich32. Z uwagi na to, że na podstawie art. 26 § 
1 k.k.s. – jeżeli przestępstwo skarbowe jest zagrożone karą pozbawienia wolno-
ści – sąd może orzec zamiast niej karę ograniczenia wolności, grzywna wystę-
puje w sankcji kumulatywno-alternatywnej także z karą ograniczenia wolności, 
a więc sąd może wymierzyć sprawcy takiego przestępstwa skarbowego również 
dwie kary: karę ograniczenia wolności i karę grzywny.

Za dominacją kary grzywny przemawia też grzywna kumulatywna przy 
nadzwyczajnym obostrzeniu kary. Przepis art. 38 § 1 k.k.s. określający zasady 
obligatoryjnego, nadzwyczajnego obostrzenia kary polegającego na wymierze-
niu kary pozbawienia lub ograniczenia wolności, nie wyłącza orzeczenia tak-
że grzywny grożącej za dany czyn (art. 38 § 1 pkt 1 i 2 k.k.s.). Jak uzasadnia 
się w piśmiennictwie, należy mieć tu na uwadze, że prawo karne skarbowe 
stoi na straży interesu finansowego państwa, a grzywna ma wyraźny prymat 
wśród kar przewidzianych w k.k.s. Dlatego stosowanie kary pozbawienia wol-
ności lub kary ograniczenia wolności jako dolegliwości z racji szczególnych 
okoliczności związanych z czynem i sprawcą nie powinno uwalniać go od kary 
grzywny grożącej za dany czyn33.

Podobne znaczenie ma grzywna kumulatywna przy idealnym zbiegu czy-
nów zabronionych z art. 8 § 3 k.k.s., zgodnie z którym, jeżeli obok najsurowszej 
kary – innej niż grzywna – orzeczono także karę grzywny, również ona podlega 
wykonaniu. Przepis ten przewiduje więc grzywnę kumulatywną, orzekaną przy 
idealnym zbiegu z art. 8 k.k.s. obok kary pozbawienia wolności albo kary ograni-
czenia wolności. Uzasadnieniem przyjęcia takiej konstrukcji jest dobro prawnie 
chronione w kodeksie karnym skarbowym, czyli finansowy interes państwa34. Re-
presyjny zakaz wykonania tylko kary surowszej od kary grzywny przyjęty w k.k.s. 
oznacza tym samym przełamanie dominacji zasady wynikającej z art. 6 § 1 k.k.s., 
że sprawca za swój jeden czyn może ponieść tylko jedną karę (zgodnie z treścią 
tego przepisu ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo skarbowe 
albo tylko jedno wykroczenie skarbowe). To specjalne rozwiązanie odpowiada 
swoistemu priorytetowi środków o charakterze dolegliwości ekonomicznej.

W kodeksie karnym skarbowym występują wyższe niż w kodeksie kar-
nym i kodeksie wykroczeń35 górne granice kary grzywny. Mimo że uzasadnie-

32 F. Prusak, op. cit., s. 138.
33  T. Grzegorczyk, op. cit.,  s. 170.
34  W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 39; F. Prusak, 

op. cit., s. 90.
35  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 

ze zm.).
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nie kodeksu karnego skarbowego głosiło36, że przejście w odniesieniu do prze-
stępstw skarbowych na system stawek dziennych ma m.in. zapewnić dostoso-
wanie tej kary do możliwości płatniczych konkretnego skazanego i ograniczyć 
znacznie fiskalizm grzywny, to zwraca uwagę fakt, że górna granica liczby sta-
wek dziennych grzywny jest w kodeksie karnym skarbowym dużo wyższa niż 
w kodeksie karnym. 

W kodeksie karnym, zgodnie z art. 33 § 1, najwyższa liczba stawek wyno-
si 540 (z pominięciem wyjątku z art. 309 k.k.), a w k.k.s. 720 stawek (art. 23  
§ 1). Poza tym nieporównanie szersze są w k.k.s. granice, w jakich ustala się 
wysokość jednej stawki. W kodeksie karnym stawka dzienna nie może być niż-
sza od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych (art. 33 § 3), zaś w k.k.s. nie 
może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani 
też przekraczać jej czterystukrotności (art. 23 § 3), co daje pięciokrotnie wyższą 
dolną, i aż dziesięciokrotnie wyższą górną granicę jednej stawki dziennej. Z ko-
lei w odniesieniu do wykroczeń skarbowych, k.k.s. określa wysokość grzywny 
w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalne-
go wynagrodzenia (art. 48 § 1), gdy tymczasem kodeks wykroczeń przewiduje 
karę grzywny za wykroczenia powszechne w wysokości od 20 do 5.000 złotych  
(art. 24 § 1). Oznacza to, że dolna granica kary grzywny za wykroczenie skarbo-
we jest ponad siedmiokrotnie wyższa, a górna sześciokrotnie.

O dominacji kary grzywny świadczy także fiskalny charakter wymiaru kary 
łącznej grzywny oraz kary grzywny nadzwyczajnie obostrzonej. Zgodnie z art. 39 
§ 1 k.k.s. sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzo-
nych za poszczególne przestępstwa skarbowe do ich sumy, nie przekraczając 1080 
stawek dziennych grzywny. 

Podobnie kara grzywny nadzwyczajnie obostrzona, w myśl art. 28 § 2 k.k.s. 
nie może przekroczyć 1080 stawek dziennych (odpowiada tej granicy także wy-
miar kary grzywny na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 i § 2 k.k.s., tj. do górnej grani-
cy ustawowego zagrożenia przewidzianego za dane przestępstwo skarbowe zwięk-
szonego o połowę). W obu przypadkach oznacza to możliwość zwiększenia liczby 
stawek dziennych grzywny o połowę w stosunku do najwyższej ich liczby z art. 23 
§ 1 k.k.s. (tj. 720 stawek dziennych).

O szczególnym znaczeniu kary grzywny w kodeksie karnym skarbowym 
świadczy sposób określenia wysokości grzywny odnoszący się do minimalnego  
wynagrodzenia. W myśl przepisu art. 53 § 4 k.k.s. minimalne wynagrodzenie 

36  Uzasadnienie rządowego projektu k.k.s., [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny skarbowy, 
Warszawa 1999, s. 33.
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jest to wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie Ustawy z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.37 

W dotychczasowej praktyce wysokość minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę rokrocznie wzrastała, wpływając bezpośrednio na wzrost dolnej i górnej gra-
nicy wysokości kary grzywny, tak w systemie stawek dziennych, jak też w syste-
mie kwotowym. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 
2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.38, 
wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, wysokość tego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia br. wynosi 1.500 zł (dla 
porównania: w 2004 r. wynagrodzenie to wynosiło 824 zł, a w roku ubiegłym: 
1.376 zł). Taki mechanizm zapewnia utrzymywanie granic wysokości grzywny 
w kolejnych latach na porównywalnym poziomie, niezależnie od poziomu infla-
cji w danym roku, gdyż corocznie ustalana wysokość minimalnego wynagrodze-
nia za pracę co do zasady uwzględnia poziom inflacji39. 

Ten niewątpliwie antyinflacyjny charakter był istotny z uwagi na hiperinflację 
końca lat 80. i początku lat 90. XX w. oraz galopującą w tamtym czasie dewalu-
ację polskiej waluty. Posługiwanie się w prawie karnym skarbowym (podobnie jak 
w całym szeroko rozumianym prawie karnym) kwotowo-liczbowymi kryteriami 
oceny wagi czynu stało się bardzo kłopotliwe, gdyż nie odzwierciedlało rzeczywi-
stej szkodliwości czynów popełnianych w danym czasie. Podobnie było z karami 
grzywny i karami pieniężnymi grożącymi za poszczególne typy i odmiany typów 
czynów nagannych, które przestawały pełnić rolę odpowiedniej represji. Z tych 
też powodów projektodawcy nowego ustawodawstwa karnego skarbowego zdecy-
dowali się na rezygnację z systemu kwotowo-liczbowego rozwarstwienia czynów 
karnych skarbowych i przejście na system nazwowo-parametryczny. 

Ten nowy system rozwarstwienia czynów karnych skarbowych i określenia 
grzywien miał gwarantować stabilność norm prawa karnego skarbowego i uczy-
nić je odpornymi na zmieniające się stosunki finansowe w kraju, a tym samym 
zapewnić stałą adekwatność ocen poszczególnych typów i odmian zachowań na-
gannych oraz sprzężonych z nimi sankcji, a w konsekwencji równość wobec prawa 
sprawców tych naruszeń, bez względu na to, kiedy będą za swoje czyny pociągani 
do odpowiedzialności karnej skarbowej. Biorąc jednak pod uwagę m.in. ograni-

37 Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.
38  Dz.U. Nr 192, poz. 1141.
39  Krytycznie o tym rozwiązaniu: V. Konarska-Wrzosek, Czy utrzymywać kryteria nazwowo-pa-

rametryczne  rozwarstwiania czynów karnych skarbowych w kodeksie karnym skarbowym?  [w:] 
Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofia-
rowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, 
(red.), Warszawa 2010, s. 339 i n.
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czoną dzisiaj w porównaniu z początkiem lat 90. inflację oraz fakt, iż obowiązu-
jąca w k.k.s. regulacja nie jest zbyt czytelna w powszechnym odbiorze, można się 
zastanawiać, który system określania stawki dziennej grzywny jest lepszy – czy ten 
kwotowo-iloczynowy przyjęty w kodeksie karnym, który bazuje na wartościach 
stałych, czy system ułamkowo-iloczynowy odwołujący się do minimalnego wyna-
grodzenia przyjęty w k.k.s.? Gdy uwzględni się fakt skreślenia w 2005 r. z art. 23  
§ 1 k.k.s. – ze względu na zastrzeżenia co do zgodności takiego uregulowania 
z Konstytucją40 – iż chodzi o odniesienie jednej stawki dziennej grzywny do mini-
malnego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji, to okazuje się, 
że ten bardziej skomplikowany wymiar kary grzywny i tak nie pozostaje w relacji 
do aktualnego minimalnego wynagrodzenia, lecz do minimalnego wynagrodze-
nia, które obowiązywało w chwili popełnieni czynu zabronionego. 

W praktyce – intencja ustawodawcy dostosowania wymiaru kary grzywny 
do aktualnej minimalnej płacy – okazuje się niemożliwa do realizacji z uwagi 
na fundamentalną zasadę, że ustawowy wymiar kary musi być jednoznacznie 
określony już w czasie popełnienia czynu zabronionego, a w sytuacji gdyby się 
zmienił na niekorzyść sprawcy (na skutek podwyższenia minimalnego wyna-
grodzenia), to w myśl reguł intertemporalnych dotyczących kolizji ustaw w cza-
sie, i tak należy stosować ustawę względniejszą dla sprawcy, a więc obowiązującą 
poprzednio. Celowy wydaje się więc postulat de lege ferenda  aby zmienić obecny 
sposób określania granic jednej stawki dziennej grzywny grożącej za przestęp-
stwa skarbowe i granic grzywny grożącej za wykroczenia skarbowe na kwoto-
wo-liczbowy sposób ich wyrażania41. O wyjątkowym charakterze kary grzywny 
w prawie karnym skarbowym świadczy też to, że kodeks karny skarbowy nie za-
wiera odpowiednika ani nie recypuje przepisu art. 58 § 2 k.k. zakazującego orze-
kania grzywny, jeżeli dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub możliwości 
zarobkowe uzasadniają przekonanie, że sprawca grzywny nie uiści i nie będzie 
jej można ściągnąć w drodze egzekucji42. Wynika to z faktu, iż kara grzywny jest 
podstawową karą w części szczególnej k.k.s.43 Poza tym na gruncie k.k.s. kara 

40  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
41  V. Konarska-Wrzosek, Czy utrzymywać kryteria…, s. 337–338; M. Melezini, Modele wymiaru 

grzywny w ustawodawstwie karnym, [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i poli-
tyki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, V. Konarska-
Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, (red.), Warszawa 2010, s. 400–402. 

42  Zob. Z. Sienkiewicz, O rezygnacji z dyrektywy zakazującej orzekanie kary grzywny (art. 58 § 2 k.k.), 
„Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, t. XIII pod red. L. Boguni, Wrocław 2003, s. 159–169.

43  J. Michalski, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego. Tytuł I, przestępstwa skarbowe i wykro-
czenia skarbowe, Warszawa 2000, s. 56; tak też: L. Wilk, [w:] L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny 
skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007,  s. 112.
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grzywny spełnia funkcje szczególne, a więc szeroko rozumiane możliwości fi-
nansowe sprawcy mają wpływ jedynie na wysokość stawki dziennej44. 

Jeżeli sytuacja materialna sprawcy przestępstwa skarbowego nie uzasadnia 
wymierzenia kary grzywny, a inna kara nie ma zastosowania, sąd orzeka karę 
grzywny w dolnych granicach jej wysokości, a na etapie jej egzekwowania stosu-
je dodatkowe instrumenty, do których – obok odpowiedzialności posiłkowej – 
należy zaliczyć możliwość określenia na nowo wysokości stawki dziennej grzyw-
ny (art. 182 k.k.s.), rozłożenie grzywny na raty (art. 183 k.k.s.), a w ostateczności 
zamianę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności (art. 186 § 3 k.k.s.).

Kodeks karny skarbowy stwarza więc nieprzewidzianą w powszechnym pra-
wie karnym możliwość określenia na nowo wysokości stawki dziennej grzywny 
w toku postępowania wykonawczego45. 

Wymaga to ponownej oceny okoliczności uwzględnianych przy ustala-
niu stawki, które mogły ulec istotnej zmianie rzutującej na realność egzekucji, 
i które bierze się pod uwagę przy nowym jej ustaleniu. Są to dochody sprawcy, 
jego możliwości zarobkowe, stosunki rodzinne i warunki osobiste. Może cho-
dzić zatem m.in. o zmianę takich okoliczności, jak zmiana pracy na mniej po-
płatną, powiększenie się rodziny lub zobowiązań wobec jej członków, zmniej-
szenie się dochodów prowadzonej działalności gospodarczej itd.46 Ratio legis 
tego unormowania to zapobieżenie zamianie wymierzonej kary grzywny na 
karę zastępczą, które  stanowi wyraz priorytetowego znaczenia represji mająt-
kowej na gruncie prawa karnego skarbowego47. Z karą grzywny za przestępstwa 
skarbowe łączy się tradycyjna dla prawa karnego skarbowego instytucja odpo-
wiedzialności posiłkowej, do której zadań należy zabezpieczenie ściągalności 
kary grzywny lub równowartości pieniężnej przepadku przedmiotu, jeżeli nie 
można jej ściągnąć od sprawcy48. Na podstawie regulacji k.k.s.49 podmiot od-

44  F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, t. I (komentarz do art. 1–53 k.k.s.), Kraków 2006, 
s. 344. 

45  L. Wilk, [w:] L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks…, s. 112.
46  T. Grzegorczyk, op. cit.,  s. 698–699.
47  G. Skowronek, Kodeks karny skarbowy. Art. 113–191. Komentarz, Warszawa 2006, s. 374.
48  F. Prusak, Prawo …, s. 123.
49  W art. 24, 25, 123–125 k.k.s. Art. 24 § 1 k.k.s. stanowi: „Za karę grzywny wymierzoną sprawcy 

przestępstwa skarbowego czyni się w całości albo w części odpowiedzialną posiłkowo osobę 
fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której 
odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, jeżeli sprawcą czynu zabronionego jest zastępca 
tego podmiotu prowadzący jego sprawy jako pełnomocnik, zarządca, pracownik lub działający 
w jakimkolwiek innym charakterze, a zastępowany podmiot odniósł albo mógł odnieść z popeł-
nionego przestępstwa skarbowego jakąkolwiek korzyść majątkową”.
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powiedzialny posiłkowo uiszcza wymierzoną karę grzywny, jeżeli skazany nie 
zapłaci jej w terminie i zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w dro-
dze egzekucji. Odpowiedzialność ta ma więc charakter subsydiarny. Jeżeli ska-
zany uiści całość omawianych należności, to odpowiedzialność posiłkowa au-
tomatycznie wygasa. Samo orzeczenie odpowiedzialności posiłkowej nie musi 
więc zawsze prowadzić do jej wykonania. Wynika to właśnie z pomocniczego 
charakteru tej odpowiedzialności. Jeżeli od skazanego ściągnięto część grzyw-
ny lub kosztów postępowania, to odpowiedzialność posiłkowa rozciąga się tylko 
na nieuiszczoną część kwot należnych z tego tytułu50. Jeżeli odpowiedzialność 
posiłkową nałożono na kilka podmiotów, ich odpowiedzialność jest solidarna, 
chyba że ze względu na okoliczności sprawy sąd określi zakres odpowiedzialno-
ści każdego z nich stosownie do osiągniętej korzyści majątkowej.

W myśl art. 25 § 3 k.k.s. odpowiedzialność posiłkowa nie wygasa w razie 
śmierci sprawcy skazanego po uprawomocnieniu się orzeczenia, a także jeżeli 
kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej prze-
padku przedmiotów nie wykonano z powodu nieobecności skazanego w kraju. 
Odpowiedzialność posiłkowa jest instytucją prawa karnego skarbowego niema-
jącą swego odpowiednika w prawie karnym powszechnym, stanowiącą pewne 
odstępstwo od zasady indywidualizacji odpowiedzialności za czyny bezprawne. 
Nie jest jednak typem odpowiedzialności karnej, lecz odpowiedzialnością stricte 
majątkową wprowadzoną ze względów fiskalnych51. 

Odpowiedzialność posiłkowa to przerzucenie odpowiedzialności za wyko-
nanie kary majątkowej na osobę niewinną z punktu widzenia prawa karnego 
skarbowego, która nie ma bezpośredniego związku z popełnieniem przestęp-
stwa skarbowego. Osobę tę obciąża się odpowiedzialnością majątkową tylko ze 
względu na istnienie po jej stronie winy w zakresie wyboru czy nadzoru52.

W przypadku odpowiedzialności posiłkowej – identycznie jak w przypad-
ku cywilnoprawnej odpowiedzialności deliktowej – przyjęto jako podstawę po-
ciągnięcia do odpowiedzialności bezprawność opartą na zupełnie innych kry-
teriach niż w prawie karnym, gdyż bezprawność ta nie musi wcale polegać na 
sprzeczności działania osoby odpowiedzialnej z jakąkolwiek normą prawną, ale 
na sprzeczności działania z porządkiem prawnym, skierowanej przeciwko pra-
wom lub interesom innej osoby. Decydujące jest tu naruszenie nie tyle normy 
prawnej, ile dóbr prawnie chronionych. W przypadku cywilnoprawnej odpo-
wiedzialności deliktowej i odpowiedzialności posiłkowej na gruncie przepisów 

50  Z. Siwik, System środków…, s. 96.
51  V. Konarska-Wrzosek, [w:] V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, op. cit., s. 82–83.
52  J. Michalski, op. cit., s. 60.
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k.k.s. mamy więc do czynienia z uniezależnieniem odpowiedzialności podmiotu 
odpowiedzialnego od jego winy w rozumieniu prawa karnego. Winę takiej oso-
by należy ujmować wyłącznie z cywilistycznego punktu widzenia. Mamy zatem 
do czynienia z pociągnięciem do odpowiedzialności osoby innej niż bezpośred-
ni sprawca, co w prawie cywilnym nie jest zjawiskiem rzadkim53. Powszechnie 
przyjmuje się, że instytucja odpowiedzialności posiłkowej jest dodatkowym wy-
razem dominacji kary grzywny za przestępstwa skarbowe. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w oparciu o elementy instytucji od-
powiedzialności posiłkowej, wprowadzono do polskiego systemu prawa odpo-
wiedzialność karną podmiotów zbiorowych54. Przestępczość karna skarbowa 
jest tym rodzajem przestępczości, w którym nierzadko korzyści z przestępczych 
działań osób fizycznych są kumulowane w podmiotach zbiorowych, a bezpo-
średni sprawcy tych czynów pozostają w określonych związkach z korporacjami, 
na rzecz których działają. Celem zwalczania tych niekorzystnych zjawisk z punk-
tu widzenia interesów finansowych Skarbu Państwa oraz jednostek samorzą-
du terytorialnego, ustawodawca poza instytucją odpowiedzialności posiłkowej 
– która od lat funkcjonuje w prawie karnym skarbowym – wprowadził możli-
wość pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za przestępstwo 
skarbowe55. Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabro-
nione pod groźbą kary jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz zasa-
dy postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności określa Ustawa z dnia  
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary56, która weszła w życie 28 listopada 2003 r. 

53  A. Kisiel, Uwagi o cywilnoprawnym charakterze odpowiedzialności posiłkowej na  gruncie prze-
pisów Kodeksu karnego skarbowego, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, t. XVI pod red. L. Bo-
guni, Wrocław 2004, s. 324; zob. też: T. Grzegorczyk, Odpowiedzialność posiłkowa w obecnym 
prawie karnym i w przyszłej ustawie karnej skarbowej, „Palestra” 1997, nr 1–2.

54  F. Prusak, Prawo…, s. 128.
55  D. Habrat, Materialnoprawne aspekty odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w polskim pra-

wie karnym, Toruń 2008, s. 207; zob. też: M. Filar, Węzłowe problemy odpowiedzialności pod-
miotów zbiorowych na gruncie ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, [w:] Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. 
Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin 
Profesora Tomasza Kaczmarka, pod red. J. Giezka, Kraków 2006, s. 160–170; J. Giezek, G. Ła-
buda, System sankcji w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 11–12; T. Grzegorczyk, Podmiot zbiorowy jako 
quasi-strona postępowania karnego i karnego skarbowego, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 2; J. Sku-
piński, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych na tle polskiej ustawy z dnia 28.10.2002 r. (pró-
ba zarysu problematyki), [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Aktualne problemy prawa i procesu 
karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, Gdańsk 2003.

56 Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.
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Z kolei w przypadku wykroczeń skarbowych należy pamiętać o grzywnie 
mandatowej. Praktyka stosowania tych przepisów dowodzi, że stosowany tryb 
mandatowy, zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy, efektywnie przyczynia się 
do przyspieszenia postępowania w sprawach o wykroczenia skarbowe, znaczne-
go odciążenia sądów, a w rezultacie zwiększenia skuteczności ochrony karnej fi-
nansów publicznych57. Realizującym te cele instrumentem jest właśnie grzyw-
na nakładana w postępowaniu mandatowym58 przez uprawnione podmioty, inne 
niż sąd, a mianowicie finansowe i niefinansowe organy postępowania przygo-
towawczego59. Wysokość grzywny mandatowej za wykroczenie skarbowe wyno-
sząca od 1/10 do podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli dzi-
siaj od 150 do 3.000 zł, przekracza ponad siedmiokrotnie dolną i sześciokrotnie 
górną granicę mandatu za wykroczenie powszechne w podstawowym wymia-
rze (od 20 do 500 zł). Z przeprowadzonej analizy wynika, że system sankcji kar-
nych – w szczególności rozwinięte ujęcie kary grzywny – uzasadnia preferowanie 
w postępowaniu karnym skarbowym dolegliwości ekonomicznej i naprawienia 
szkody wyrządzonej przestępstwem skarbowym. Wskazuje też na to ujęcie prze-
padku przedmiotu przestępstwa skarbowego60. Jak podkreśla Z. Siwik, z punktu 
widzenia ochrony interesów finansowych państwa ustawowy priorytet środków 
dolegliwości ekonomicznej uznać należy zatem za główną część systemu środ-
ków penalnych. Udział jego składników w ukonstytuowaniu swoistej charakte-
rystyki systemu jest największy61.  Świadczy o tym obowiązujący w kodeksie kar-
nym skarbowym katalog kar i środków karnych. Przyjmuje się bowiem, że układ 
kar ujęty w kodeksowych katalogach kar nie jest dziełem przypadku, przeciwnie 
– wyraża ustawowe priorytety w wyborze rodzaju kary będące wyrazem określonej 
filozofii karania62. Także więc z układu kar i środków karnych w k.k.s. można wy-
czytać priorytet represji ekonomicznej, odpowiadający postulatom analogii mię-
dzy przestępstwem a karą, według których sprawca zostaje dotknięty w tej sferze, 

57  Zob. J. Sawicki, Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe, Nowa Kodyfika-
cja Prawa Karnego, t. XII pod red. L. Boguni, Wrocław 2003, s. 373–374.

58  Zob. szerzej: J. Sawicki, Zarys prawa karnego skarbowego, wyd. 2, Warszawa 2010,  s. 208–211.
59  Finansowe organy postępowania przygotowawczego to: urząd skarbowy, inspektor kontroli 

skarbowej, urząd celny (art. 53 § 37 k.k.s.). Niefinansowe organy postępowania przygotowaw-
czego stosujące mandaty za wykroczenia skarbowe to: Straż Graniczna, Policja, Żandarmeria 
Wojskowa (art. 53 § 38 w zw. z art. 118 § 1 k.k.s.). 

60  J. Bafia,  Prawo karne skarbowe, Warszawa 1980,  s. 85.
61  Z. Siwik, Wprowadzenie, [w:] Ustawa karna skarbowa. Teksty jednolite wraz  z indeksem rzeczo-

wym i wprowadzeniem prof. dr. hab. Zygfryda Siwika, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 30.
62  Zob. A. Zoll [w:] G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk,  

W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, wyd. 2, Kraków 2004, s. 538.
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w której mieścił się jego zewnętrzny czyn i jego psychiczna motywacja63. Jak pisze 
V. Konarska-Wrzosek, zasada priorytetu represji ekonomicznej znajduje głębokie 
uzasadnienie zarówno w płaszczyźnie odpłaty, jak i w płaszczyźnie utylitarnej i do-
brze służy realizacji wszystkich założonych w art. 12 § 2 k.k.s. celów kary64. Z. Siwik 
zwraca przy tym uwagę, że zapewnienie państwu bardziej skutecznej ochrony jego 
interesów gospodarki finansowej jest możliwe za pomocą środków dolegliwości 
ekonomicznej, bez konieczności uciekania się do kary pozbawienia wolności. Te 
środki majątkowe stosowane za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe są 
również bardziej zrozumiałe dla społeczeństwa niż jakiekolwiek inne65.

Uwzględniając wszystkie konsekwencje ustawowego priorytetu środków 
dolegliwości ekonomicznej, warto też określić wpływ takiego modelu odpo-
wiedzialności karnej skarbowej na stosowanie instytucji zaniechania ukarania 
sprawcy w prawie karnym skarbowym, na czele z takimi instytucjami z roz-
działu 2 k.k.s. jak: czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 
i odstąpienie od wymierzenia kary. Wydaje się, że dominacja środków oddzia-
ływania karnego o charakterze ekonomicznym jest w tym przypadku nie do 
przecenienia. Widać to najlepiej w kontekście procedury negocjacyjnej pro-
wadzonej przez uprawniony organ ze sprawcą, jak w przypadku dobrowolnego 
poddania się odpowiedzialności66. 

Negocjowanie ze sprawcą warunków degresji karania zamykające się wy-
łącznie w sferze zobowiązań finansowych niezwykle ułatwia przebieg takich 
negocjacji i uwalnia od zarzutu zbyt daleko idących ustępstw ze strony pań-
stwa, jak też odczucia w odbiorze społecznym, że niektórzy sprawcy mogą 
uniknąć poważnej odpowiedzialności karnej w postaci kary pozbawienia wol-
ności w zamian za zobowiązania finansowe, czyli że mogą oni sobie „kupić 
wolność za pieniądze”.67 Ze względu na dominację w kodeksie karnym skar-
bowym dolegliwości o charakterze ekonomicznym, większość spraw karnych 
skarbowych nadaje się zatem do prowadzenia negocjacji i jest wolna od takich 
zarzutów.

63  L. Wilk, [w:] L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks…, s. 110; M. Cieślak, Grzywna za przestępstwa ma-
jątkowe, „Nowe Prawo” 1958, nr 1, s. 68; L. Gardocki, O relacji między typem przestępstwa a za-
grożeniem ustawowym, „Państwo i Prawo” 1979, nr 8–9, s. 129 i n.

64  V. Konarska-Wrzosek, Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 2002,  s. 182.
65  Z. Siwik, System środków…, s. 88.
66  Zob. szerzej: J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym 

skarbowym, Wrocław 2011, s. 223 i n.
67  Z. Gostyński, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego. Tytuł II, postępowanie w sprawach 

o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Tytuł III, postępowanie wykonawcze, Warszawa 
2000, s. 228.



ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 5

217

Z przedstawionych powyżej rozważań na temat charakteru przestępczo-
ści skarbowej oraz regulacji kodeksu karnego skarbowego bezpośrednio zwią-
zanych z karą grzywny wynika kilka konsekwencji, istotnych z punktu widze-
nia funkcjonowania sankcji karnych skarbowych w relacji do finansowego obo-
wiązku uiszczenia należności publicznoprawnej uszczuplonej lub narażonej na 
uszczuplenie popełnionym przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skar-
bowym. Przede wszystkim uiszczenie należności publicznoprawnej uszczuplo-
nej czynem zabronionym stanowi przesłankę stosowania instytucji karnoskar-
bowych modyfikujących odpowiedzialność sprawcy przestępstwa skarbowego 
i wykroczenia skarbowego, eliminujących karę lub znacznie ograniczających jej 
zakres. Ma więc ono  wpływ na wymiar kary, w tym na odstąpienie od nadzwy-
czajnego obostrzenia kary. Warunkiem skorzystania przez sąd z tych instytucji 
– w przypadku wszystkich przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, 
w związku z którymi doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnej – jest 
uiszczenie tej wymagalnej należności w całości w odpowiednim terminie. Tak 
więc stosowanie kary za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe nie jest 
ani jedynym, ani nawet głównym sposobem reakcji na popełnienie czynu zabro-
nionego, co jest niewątpliwie wyrazem racjonalnej polityki karnej w prawie kar-
nym skarbowym. Jeśli jednak dochodzi do ukarania, to w większości spraw – nie 
tylko o wykroczenia skarbowe, ale także o przestępstwa skarbowe – wymierzana 
jest sprawcy kara grzywny, zgodnie z priorytetowym ujęciem tej kary w kodek-
sie karnym skarbowym.

Streszczenie

Ustawowy priorytet kary grzywny w prawie karnym skarbowym
Ustawowy priorytet kary grzywny w prawie karnym skarbowym to teoretycz-

ne opracowanie problematyki kary grzywny za przestępstwa skarbowe i wykro-
czenia skarbowe. Artykuł stanowi prezentację najbardziej istotnych problemów 
dotyczących tej kary. Celem artykułu jest próba oceny aktualnie obowiązujące-
go modelu ukarania sprawcy przewidzianego w kodeksie karnym skarbowym, 
w ramach współczesnej polityki karnej.
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Summary

Regulatory priority of punishment of forfeit in a fiscal penal law
Regulatory priority of punishment of forfeit in a fiscal penal law is a theoreti-

cal elaboration of problems of punishment of forfeit for fiscal crimes and fiscal 
offenses. The article present major problems concerning this penalty. The aim of 
the article is to evaluate the contemporary model of punishment that is formu-
lated by the fiscal penal code, within the modern criminal policy.



Tomasz Czernik

Rola samorządu terytorialnego  
w kształtowaniu się podmiotowości społecznej

Idea podmiotowości w kwestii ustroju samorządowego zawiera się w pojęciu 
społeczeństwa obywatelskiego. Jest to jednocześnie cel w procesie demokratyza-
cji, który przebiega w sporach i poszukiwaniu podstaw ustrojowych państwa. 
Zagadnienie to należy do dziedziny filozofii społecznej i jest aktualną kwestią 
w perspektywie globalizacji oraz rodzących się nowych uprzedzeń i antago-
nizmów pomiędzy społecznościami lokalnymi1. W tym kontekście trzeba od-
powiedzieć na pytanie, czym jest społeczeństwo obywatelskie. Jest to taki typ 
społeczeństwa, w którym obywatele mogą się zrzeszać, powoływać stowarzysze-
nia i innego rodzaju dobrowolne organizacje. Mogą podejmować różnego ro-
dzaju działania w sferze publicznej, bez ingerencji ze strony władz państwowych, 
w celu realizacji różnych celów. Społeczeństwo obywatelskie pozostaje autono-
miczne wobec państwa, lecz niezależność ta nie musi oznaczać konfliktu czy 
wrogości2. Takie społeczeństwo odnosi się do wzajemnych stosunków obywa-
teli, a nie ich relacji do władzy. W społeczeństwie obywatelskim istotnym po-
jęciem jest „obywatelskość”. Można ją zdefiniować jako podstawę porozumie-
nia oraz wspólnych działań mających na celu właściwe zarządzanie sprawami 
dotyczącymi dobra wspólnego i wspólnych korzyści. 

Postawa obywatelska – obywatelskość – to postawa zainteresowania spra-
wami wspólnymi w zbiorowości. Współpraca i wspólne działanie pozwalają 
realizować interes wszystkich obywateli i sprzyjają znalezieniu optymalnych 

1 W. Morawski, Zmiana instytucjonalna, Warszawa 1998, s. 256–263.
2 P.S. Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Toruń 2012, s. 162–172.
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rozwiązań oraz skutecznemu osiąganiu celów społecznych. Jest to także posta-
wa odpowiedzialności za bezpieczne istnienie, trwanie całej zbiorowości i jej 
członków. Wyraża się ona w gotowości do niesienia pomocy i dobrowolnych 
poświęceń w wymagającej tego sytuacji3. Społeczeństwo obywatelskie zakłada 
pewne trwałe podstawy czyniące z danego społeczeństwa zbiorowość pod istot-
nymi względami jednorodną. Na niej może rozwijać się postawa obywatelska. 
Postawa obywatelska nie obejmuje całości życia jednostki, lecz tylko sprawy 
polityczne, dotyczące zewnętrznych warunków egzystencji. Jednostki w swych 
działaniach mogą reprezentować tęp ostawę zwłaszcza w zbiorowościach lokal-
nych – wspólnotach samorządowych, w których mieszkańcy nie są sobie całkiem 
obcy i mają rozeznanie dotyczące problemów, które trzeba rozwiązać wspólnie. 
Życie zbiorowości lokalnych jest wówczas istotną częścią składową całości życia 
społecznego.

W tym artykule podejmiemy problem podmiotowości samorządu w rela-
cji do społeczności lokalnej, która nie ma racji bytu bez zabezpieczenia podsta-
wowych praw wolnościowych jednostek tworzących tą społeczność. Sama pod-
miotowość samorządowa znajduje swoje wyjaśnienie w pojęciu społeczeństwa 
obywatelskiego. Jest to temat aktualny, gdyż podmiotowość samorządowa jest 
wciąż ograniczana. Samorządy są pod silnym wpływem władzy centralnej, która 
limituje ich decyzje przy pomocy chwiejnego ustawodawstwa, narzuca zadania, 
nie biorąc pod uwagę możliwości ich realizacji. Decentralizacja ustrojowa jest 
jeszcze w rzeczywistości u początku, regiony nadal są zbyt zależne od władzy 
centralnej, która kumuluje środki i możliwości we własnych rękach. W ten spo-
sób obywatelskość pozostaje pustym słowem, co znajduje swój wyraz w podej-
ściu przedmiotowym władzy do społeczeństwa4. To ostatecznie zabija inicjaty-
wę obywatelską, czyniąc ze społeczeństwa pasywną masę, która znajduje swoją 
przestrzeń rozwoju poza granicami własnego kraju. 

Państwo dzieli się z samorządami władzą, ale czyni to w sposób ograni-
czony, ponieważ uzależnia je od siebie przez subwencje i dotacje. Jest to jednak 
działanie, które nie uwalnia samorząd od władzy centralnej, co więcej staje się 
on narzędziem obecności państwa w społeczeństwie. Chociaż państwo kieruje 
się w tym względzie zasadą pomocniczości (subsydiarności), która ma być gwa-
rantem podmiotowości, to w rzeczywistości przy je pomocy uzależnia od siebie 

3 A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii, Wrocław 2000.
4  S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, Lublin 1999, s. 123–131. Proces 

decentralizacji i przyjęte w tej kwestii założenia stworzył problem ograniczonego za-
ufania państwa wobec autonomii samorządowej. Już dzisiaj widać wyraźnie, że poczy-
nione założenia były wyrazem uprzedzeń władzy względem społeczeństwa. 
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samorządy, gdyż stosuje ją na swoich warunkach. Można by mnożyć patologie 
władzy w Polsce, ale nie to jest celem tego artykułu. Dlatego w tym kontekście 
rodzi się pytanie, jak budować społeczeństwo obywatelskie. Aby na nie odpowie-
dzieć, potrzebna jest refleksja nad podmiotowością społeczną i nad właściwym 
rozumieniem zasady pomocniczości. Ta ostatnia ma korzenie w katolickiej re-
fleksji społecznej. Jest ona powszechnie używana, ale coraz częściej w innym 
znaczeniu niż rozumie się ją w społecznym nauczaniu kościoła.

Podmiotowość społeczna
Samorząd należy rozumieć jako korporację społeczną. Zdaniem  

Cz. Strzeszewskiego ma on trzy istotne cechy: łączy wszystkich mieszkańców 
danego terytorium; celem samorządu jest troska o dobro ogólne ludności za-
mieszkałej na danym terytorium; to stanowi podstawę do sprawowania wła-
dzy. Można więc streścić te cechy do trzech – powszechność, wszechstronność 
i posłuszeństwo5. Jako jednostka samorząd może być w różny sposób konstru-
owany. „Określa się ją bądź jako szczególny związek (korporację) osób sta-
le zamieszkałych na określonym obszarze (ujęcie podmiotowe), bądź jako 
prawnie wyodrębnioną jednostkę podziału terytorialnego, oczywiście wraz 
z zamieszkałą na niej ludnością (ujęcie przedmiotowe)”6. Z punktu widzenia 
katolickiej nauki społecznej obligatoryjnie rozumie się samorząd jako zrzesze-
nie mieszkańców danego obszaru wraz z pochodzącą z wyboru radą, będącą 
organem je reprezentującym.W istocie samorząd terytorialny funkcjonuje na 
różnych poziomach i szczeblach autonomii okręgów przestrzennych: kulturo-
wo-terytorialnych.

Takie ujęcie samorządu terytorialnego każe z kolei zapytać o jego podsta-
wy i racje usprawiedliwiające jego istnienie, w ramach społeczności państwowej. 
W katolickiej nauce społecznej wychodzi się od koncepcji społeczeństwa. 
Społeczeństwo jest tworem opartym na określonych zasadach i w nich ma ra-
cje bytu7. Dla samorządu jest nią zasada pomocniczości (subsydiarności), 
zwaną także zasadą personalizmu. Określa ona i definiuje samo funkcjonowa-
nie społeczeństwa. Zabezpiecza jednostkę i chroni jej godność. Zasadę tą należy 
uznać za rację usprawiedliwiającą funkcjonowanie samorządu terytorialne-
go. Źródłem dla tej zasady jest personalistyczna koncepcja społeczeństwa. Za-
kłada ona nie tylko fakt, że w całokształt życia społecznego wpisany jest za-

5 Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985, s. 528.
6  L. Mażewski, Ku samorządowi terytorialnemu, „Pomerania. Miesięcznik Społeczno- 

-Kulturalny” 9 (1989), s. 24.
7  J. Majka, Filozofia społeczna, Warszawa 1982, s. 165.
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wsze człowiek – osoba i związane z nią procesy historyczno-kulturowo-po-
lityczne, ale uznaje się także go jako podmiot społeczności. W tym znaczeniu 
społeczeństwo jest dla człowieka. Nie jest to proste potwierdzenie tezy liberal-
nej. Gdyż tak wyrażona podmiotowość wymaga dalszego wyjaśnienia. Według 
zasady personalistycznej człowiek jest jedynym bytem osobowym. Społeczność 
jest rzeczywistością przypadkową, a więc bytem istniejącym przez i dla czło-
wieka8. Koncepcja ta wyraża prawdę o pierwszeństwie i autonomii człowieka 
w życiu społecznym.

Oznacza to w konsekwencji, że najbardziej teoretyczną i najgłębszą 
podstawą samorządu terytorialnego jest człowiek w swej godności. Ta godność 
osoby domaga się oparcia życia społecznego na zasadzie pomocniczości, zwanej 
zasadą personalistyczną. Zasada ta porządkuje cały system społeczny na miarę 
wielkości człowieka. W tej zasadzie odnaleźć można też inne, z nią powiązane, 
jak np. zasada pluralizmu. Dzięki niej jest możliwe tworzenie takich struktur, 
w których osoba będzie poszanowana, a tym samym będzie miała możliwość 
rozwoju. Właściwe rozumienie tej zasady może być pewnym antidotum na kry-
zys gospodarczy. Myślenie upolitycznione o człowieku jest ze szkodą dla nie-
go samego, bo prowadzi do uprzedmiotowienia go, co znajduje swój wyraz 
w rozbudowanych procedurach administracyjnych, abstrakcyjnych reformach 
i w centralnym zarządzaniu społeczeństwie.

Samorząd drogą do upodmiotowienia społeczności
Zasady życia społecznego, oprócz tego, że powinny być stosowane, to same 

w sobie są miarą dla życia społecznego. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ich pod-
stawę stanowi personalistyczna antropologia. W tym kontekście, aby można 
było mówić o samorządzie i jego wpływie na kształtowanie się podmiotowości 
w życiu społecznym, trzeba najpierw postawić na właściwą antropologię, gdyż 
ona stanowi kryterium weryfikacji zasady pomocniczości. Zasadniczą kwestią 
jest w tym względzie podmiotowość bytu społecznego9.

Punktem wyjścia dla katolickiej nauki społecznej jest teza, że społeczeństwo 
jest bytem realnym. Nie jest ono bytem substancjalnym, osobowym, ale faktycz-
nym, rzeczywistym i realnym. Społeczeństwo zawiera w sobie różnego rodzaje 
społeczności przez swoje własności. Dlatego przejawia się ono w różnorodno-
ści10. To proste założenie stanowi podstawę do podjęcia zagadnienia podmio-
towości społecznej samorządu. Dzięki bytowej realności społeczność staje się 

1 8 Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, s. 512.
19 J. Majka, Filozofia społeczna, s. 179.
10 Ibidem, s. 270.
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specyficznym podmiotem działającym zgodnie ze swoją naturą11. Konkludu-
jąc, podmiotowość bytu społecznego akcentuje i wydobywa ideę jego realności 
w istnieniu, godności i odpowiedzialności w sferze działania oraz ideę autono-
mii w ramach życia społecznego. 

Tak rozumianą podmiotowość można odnieść do społeczności lokalnej 
i terytorialnej. Dzięki swojej bytowej realności jest ona określoną społeczno-
ścią przekształcającą się w podmiot specyficznego i zgodnego z naturą działa-
nia. Natura ta uwypukla dwie własności samorządu: realność w istnieniu i re-
alność w działaniu. Na tej podstawie idea godności samorządu znajduje się 
w odpowiedzialności w podejmowanych decyzjach i w działaniu, a co z tym 
jest związane to idea suwerenności w wymiarze społecznym, gospodarczym 
i kulturowym12. Tak rozumiana podmiotowość społeczności samorządowej 
znajduje swój wyraz w możliwości swobodnego jej istnienia i działania w ra-
mach społeczności państwowej, a także autentycznego stanowienia o sobie na 
wszystkich płaszczyznach codziennego życia. Dlatego społeczność terytorial-
na ze swojej „natury” domaga się zagwarantowania i stworzenia warunków 
urzeczywistnia swojej podmiotowości. Warunkami tymi są przede wszystkim 
autonomia i wolność. Od strony państwa społeczność ta domaga się stworze-
nia takich struktur politycznych, społecznych i gospodarczych, które gwa-
rantowałyby tę autonomię w realizacji własnej podmiotowości. W istocie jest 
to wyzwanie do kształtowania takich stosunków społecznych, które będą się 
opierać na prawie do samostanowienia. Jest to jedyna droga do przeciwdzia-
łania skutkom globalizacji i unifikacji. Granicą oddziaływania większych spo-
łeczności na mniejsze jest ich autonomia i wolność w działaniu13. 

Realizacja przez społeczność terytorialną własnej podmiotowości jest 
możliwe tylko i wyłącznie w sferze autonomii, z drugiej zaś strony w płasz-
czyźnie aktywnej działalności. Istotną podstawą istnienia jest jej faktyczna au-
tonomia14. Jest ona możliwością samostanowienia na różnych płaszczyznach. 
Bez niej żadna społeczność nie ma racji bytu. Dlatego społeczność lokalna 
musi mieć zagwarantowaną możliwość zarówno prawną, jak i polityczną ko-
rzystania z wolności w ramach codziennej egzystencji państwowej. W niej re-
alizuje się społeczność w jej twórczej podmiotowości. Dlatego zasadniczym 
pytaniem w tej kwestii jest, na ile samorząd terytorialny umożliwia społeczno-

11 T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. 2, Kraków 1982, s. 280.
12 S. Kowalczyk, Zarys filozofii polityki, Lublin 2008, s. 88–89.
13 J. Majka, Filozofia społeczna, s. 185–187.
14  S. Kamiński, Autonomia, [w:] Encyklopedia katolicka, t. I, pod red. F. Gryglewicza,  

R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego, Lublin 1985, s. 1159–1160.
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ści lokalnej realizację jej podmiotowości, a co z nim się wiąże w sposób ścisły, 
na ile gwarantuje on i zabezpiecza rzeczywistą autonomię w ramach struktur 
społeczności państwowych. Problem ten jest mocno akcentowany we współ-
czesnej dyskusji. Istnieją poglądy, w których autorzy uważają samorząd tery-
torialnych jako „przestrzeń” gwarantującą społeczności lokalnej rzeczywistą 
wolność15. Postulują oni wyzwolenie społeczności lokalnej i zagwarantowanie 
jej możliwości korzystania z wolności i autonomii w konkretnych warunkach 
politycznych, społecznych i gospodarczych. 

Oprócz tego samorząd powinien posiadać możliwość takiego korzystania 
z autonomii, aby mogła się ona urzeczywistniać w sposób autentyczny. Aby ten 
postulat wolności samorządu i społeczności lokalnej mógł być spełniony, trze-
ba wrócić do idei samorządowości. Jest to idea ściśle związana z pojęciem au-
tonomii regionów. W centrum jakiejkolwiek społeczności znajduje się region. 
Istnieje nieustanna walka pomiędzy regionem a centrum. U podstaw centrum 
stoi naturalne jej dążenie do ujednolicenia, centralizacji, egalitaryzacji, totalita-
ryzacji, a region dąży do własnej autonomii i demokracji. Podstawowym dąże-
niem samorządu jest autonomizacja społeczności lokalnej. Nie jest to dążenie 
do zachowania odrębności, ale do rzeczywistej autonomii i samorządności okre-
ślonego obszaru. Stąd współczesna refleksja samorządowa jest antyetatystyczna, 
antytotalitarna16. 

W dobie globalizacji idea autonomii regionów jest poddawana dyskusji, 
gdyż jest coraz bardziej zagrożona tendencjami unifikacyjnymi i centralistycz-
nymi już nie tylko ze strony władzy państwowej, ale nieco abstrakcyjnej społecz-
ności światowej. Jest to raczej rodzaj idei i presja o charakterze gospodarczym, 
ale mająca coraz mocniejsze oddziaływanie na społeczności lokalne.

Po przypomnieniu zasadniczych podstaw podmiotowości społecznej trze-
ba podjęć kwestię problemu oddziaływania samorządu na wolność społeczności 
lokalnej w formie wyzwolenia i zagwarantowania możliwości korzystania z wol-
ności w ramach struktur państwowych. Samorząd ma przez swoją działalność 
uniezależniać od władzy centralistycznej. Musi się przeciwstawiać uniformizacji 
i totalitaryzacji społeczności lokalnej, choćby z tego powodu, że region to spo-
łeczność, kultura i terytorium. Wyrazy życia w regionie mają swoją specyfikę. 
Każdy proces społeczny zwykle ma inny przebieg niż w innych regionach, inne 
też są potrzeby i cele. W takim znaczeniu paradoksalnie uniezależnienie i wy-
zwolenie społeczne prowadzi do kształtowania więzi społecznej i przeciwdziała 

15 R. Dubos, Pochwała różnorodności, Warszawa 1989, s. 271.
16  D. Tusk, Spętani w działaniu, „Pomerania. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” 

121(1988), s. 14–16.
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procesowi atomizacji społecznej. Wydawać by się mogło, że niezależność regio-
nów byłaby przyczynkiem do indywidualizacji i separacji społeczności, w rze-
czywistości jest to proces budowania wspólnoty otwartej na potrzeby innych. 
Można uznać, że samorząd jest czynnikiem emancypacji społecznej. Jest to je-
dyny sposób na rzeczywiste wyzwolenie wartości społecznych w podmiocie ży-
cia społecznego, które w nim się znajdują. Na tej drodze można przeciwdziałać 
poczuciu anonimowości i umasowieniu, które niszczy tożsamość poszczegól-
nych regionów, a tym samym głębokie podstawy egzystencji moralnej17. W ta-
kim ujęciu samorząd terytorialny jest wyzwoleniem społeczności lokalnej z róż-
nych współczesnych form zniewolenia jak: uniformizm, totalitaryzm, anonimo-
wość, manipulacja. W krajach,w których samorząd ma słabą pozycję, demokra-
cja jest w głębokim kryzysie. 

Wyzwolenie społeczności lokalnej przez samorząd ujawnia się także w jej 
możliwościach realizacji wolności w codziennej egzystencji. Autonomia regio-
nów, autonomiczne środowisko zabezpiecza i gwarantuje konkretnej społecz-
ności lokalnej całą sferę podstawowych i naturalnych praw. W tym znaczeniu 
samorząd zabezpiecza wolność, że zabezpiecza uprawnienia podmiotowe bytu 
społecznego18. Są to uprawnienia właściwe dla praw człowieka, czyli jego pod-
miotowych uprawnień. Dla społeczności lokalnej układają się one w podwójne 
kategorie. Pierwsza z nich to prawo do wolności. Jest to uprawnienie, które za-
wiera w sobie katalog szczegółowych praw wolności na płaszczyźnie politycz-
nej, społecznej, gospodarczej i kulturowej. Konkretnym wyrazem tego prawa 
jest wolność w podejmowaniu decyzji i zewnętrznego działania. Przez tak rozu-
mianą wolność społeczność lokalna może pojmować siebie podmiotowo i na tej 
drodze urzeczywistniać się jako wspólnota oparta na wzajemnej odpowiedzial-
ności. Prawo do wolności stanowi podstawę autentycznej możliwości urzeczy-
wistniania się jakiejkolwiek społeczności.

Oprócz praw wolnościowych samorząd powinien się troszczyć o zacho-
wywanie i przestrzeganie innych praw społecznych. Do najważniejszych moż-
na zaliczyć: korzystanie z wartości własnego środowiska, tworzenie i pomna-
żanie tych wartości, zarządzenie własnym regionem, korzystanie i tworzenie 
własnej kultury itp. Zabezpieczenie tych uprawnień gwarantuje społeczności 
lokalnej wszystko, co nieodzowne do życia i egzystencji odpowiadającej god-
ności tej społeczności. Zachowanie wolności jako fundamentalnego prawa ży-

17  H. Hinz, Karnowski a regionalizm jako forma emancypacji człowieka, „Pomerania. 
Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” 4(1986), s. 1–2.

18  E. Puzdrowski, Wstęp do dyskusji o regionalizmie, „Pomerania. Miesięcznik Społecz-
no-Kulturalny” 11(1988), s. 1.
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cia społecznego stwarza możliwość ich zachowania. Z drugiej strony zacho-
wanie tych innych praw prowadzi do doświadczenia wolność w przestrzeni 
społeczności lokalnej. Dla przykładu bazą dla wolności jest własność, którą 
dysponuje dana społeczność. Bez dysponowania przez nią środkami i dobrami 
materialnymi nie ma ona przestrzeni dla szeregu przejawów wolności w ży-
ciu społecznym, gospodarczym, kulturowym. Istotnym warunkiem także dla 
tak rozumianej wolności jest zabezpieczenie społeczności godnych warunków  
egzystencji. Warunki te są wręcz koniecznością dla wolności. Dlatego samo-
rząd jest gwarantem wolności, o ile zabezpiecza on społeczność lokalną w jej 
podstawowych i naturalnych prawach19. 

Samorząd terytorialny w tym kontekście ma zabezpieczać autonomię i wol-
ność społeczności lokalnej. Inaczej to ujmując – ma on być gwarantem jej twór-
czej podmiotowości. Nie ma dlatego podmiotowości bez takiego kształtowania 
życia społecznego, w którym wolność jest najważniejszym prawem20. 

Innym zagadnieniem w kwestii podmiotowości jest aktywność i działanie. 
Społeczność potrzebuje potwierdzenia i wyrazu. Działanie i aktywność stano-
wi sprawdzian dla wolności i autonomii. W takim rozumieniu wolność i auto-
nomia to są warunki dla aktywności i działania. Sama realizacja podmiotowo-
ści dokonuje się przez całą sferę aktywności i działania w danej społeczności. 
Stąd pytaniem bez odpowiedzi pozostaje: na ile samorząd lokalny realizuje pod-
miotowość społeczności lokalnej i na ile gwarantuje tej wspólnocie rzeczywistą 
przestrzeń do manifestowania siebie w podejmowanej działalności21. 

Problem z odpowiedzią na te pytania związany jest z dynamiką funkcjo-
nowania samorządu terytorialnego. Jest on uwarunkowany regulacjami pań-
stwowymi, które ograniczają samorządzenie się przez niedookreślną i niedo-
szacowaną zdolność samorządu do wykonywania swojego zadania. Stworzenie 
warunków autonomii i wolności zasadza się na prawie własności, która jest 
ograniczona zobowiązaniami wobec państwa i która determinuje jej rolę spo-
łeczną. Nie można jednak zaprzeczyć, że na bazie autonomii i w sferze wol-
ności możliwe jest tworzenie przez wspólnotę lokalną wielorakich struktur, 
w których ujawniać się będzie jej rzeczywista aktywność i działanie w regio-
nie, a także na rzecz własnego regionu. Można zatem powiedzieć, że samorząd 

19  S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 2005, s. 232–241.
20  J. Majka, Filozofia społeczna, s. 161.
21  K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 1994, s. 210–214. Społeczność realizuje się w swojej 

aktywności i działalności w sposób analogiczny do spełniania się osoby. Jest analogia, 
która w filozofii tomistycznej znajduje swoje uzasadnienie w rozumieniu społeczeń-
stwa jako bytu pochodnego i przypadkowego względem osoby, która jest bytem sub-
stancjalnym.  
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terytorialny, czyli samorządzenie się społeczności lokalnej, to nic innego jak 
manifestowanie przez tę społeczność swojej dynamiki bytowej. Ta dynamika 
wyraża się w wielorakich strukturach działania i aktywności: ekomomiczno- 
-gospodarczych, czyli gospodarowanie i zagospodarowywanie własnego śro-
dowiska; społecznej, czyli budzenie różnych inicjatyw społecznych; kulturo-
wych, czyli tworzenie i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu; politycznej, 
czyli aktywność na rzecz autonomii regionu i przeciwdziałanie nadmiernego 
przerostu władzy państwowej22.

Weryfikacja obecnego stanu autonomii i wolności w regionie nie jest za-
daniem tego artykułu. Należałoby dokonać głębszej analizy stanu dynamiki 
zmian w regionie w wymiarze różnych przykładów samorządów w ich otocze-
niu społecznym oraz w odniesieniu do prawa i praktyki podejmowania decy-
zji w ważnych sprawach dla społeczności lokalnej. W tej kwestii mamy więcej 
pytań niż odpowiedzi. Zmiany prawne po roku 1989 otwierają samorządy na 
rzeczywistą odpowiedzialność za powierzony jej region. Odpowiedzialność ta 
jest jednak tak uwarunkowana bieżącym ustawodawstwem, że samorządy są 
do tego stopnia zdeterminowane rozporządzeniami państwowymi, że muszą 
działać bardziej w oparciu o aktualne ustawodawstwo niż według rzeczywi-
stych potrzeb regionu. Inna jest kwestią, że ordynacja wyborcza mocno upo-
lityczniła życie samorządowe. Na sesjach poszczególnych rad uwidaczniają się 
frakcje polityczne i także na tym poziomie toczą one walkę o władzę w wy-
miarze politycznym. Nie można jednak zaprzeczyć, że samorząd terytorialny 
poprzez struktury, które stwarza, zabezpiecza działalności wspólnoty miejsco-
wej, sam w sobie oznacza uczestnictwo, odpowiedzialność i demokratyczny 
sposób rządzenia środowiskiem23. 

Mimo różnych trudności, z którymi przychodzi się borykać samorządom 
w obecnym układzie polityczno-społecznym, pozostaje szkołą upodmiotowie-
nia społeczności lokalnej. Zabezpiecza on i gwarantuje miejscowej społeczno-
ści rzeczywistą jej autonomię i wolność w formie decentralizacji struktur oraz 
w formie zapewnienia wielorakich naturalnych praw wolnościowych i społecz-
nych. Autonomia jest nieodzownym warunkiem realizacji przez społeczność lo-
kalną jej bytowej podmiotowości24. Bez niej nie można oczekiwać od społeczno-
ści lokalnej aktywności i dynamiki miejscowej społeczności. 

22  H. Galus, Podmiotowość, „Pomerania. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” 12 (1986), 
s. 2.

23  Z. Niewiadomski, J. Szreniawski, Zarys ustroju administracji Rzeczypospolitej Polskiej, 
Lublin 1991, s. 28 i n.

24  K. Wojtyła, Osoba i czyn, s. 198.
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Podmiotowość osoby w perspektywie działań samorządu terytorialnego
Upodmiotowienie społeczności lokalnej poprzez samorząd jest ostatecznie 

stworzeniem osobie ludzkiej „przestrzeni” realizacji jej własnej podmiotowości. 
Osoba najbardziej wyraża się w swoim działaniu. Dlatego można powiedzieć, 
że realizacja podmiotowości dokonuje się poprzez całą sferę aktywności czło-
wieka. Sfera ta jest potwierdzeniem, że jest on bytem dynamicznym i istnieją-
cym samym w sobie25. „Człowiek w całej prawdzie swego istnienia: bycia oso-
bowego i zarazem wspólnotowego, i zarazem społecznego – w obrębie własnej 
rodziny, w obrębie tylu różnych społeczności, środowisk [...], w obrębie całej 
ludzkości – ten człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół 
w wypełnianiu swego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, 
drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa”26. Przytoczony fragment encykliki 
Jana Pawła II wyraźnie ukazuje człowieka jako istotę dynamiczną, która musi 
mieć możliwość manifestowania siebie w działaniu27. Na płaszczyźnie społecz-
nej powinien on oczekiwać, że warunki dla jego aktywności powinien stwarzać 
samorząd przez upodmiotowienie społeczności lokalnej. Nie ulega bowiem wąt-
pliwości, że działalność wspólnoty, którą uznaje za swoją i z którą się faktycznie 
identyfikuje, jest dla człowieka inspirująca i pobudzająca28. Aktywizacja człowie-
ka pod wpływem społeczności nie dokonuje się automatycznie poza sferą świa-
domości. Stąd tak ważne jest poczucie identyfikacji ze społecznością lokalną. 
Z drugiej strony społeczność ta daje człowiekowi poczucie „zakorzenienia”, dla-
tego zawsze będzie dla niego inspirująca. 

Wspólnota może inspirować osobę, pobudzając ją do różnorakiej działalno-
ści. Na tej podstawie rodzi się poczucie odpowiedzialności osoby. Dzieje się to 
na bazie zakorzenienia i identyfikacji z własną wspólnotą. W praktyce ta identy-
fikacja może się przejawiać w wielu formach i płaszczyznach. Upodmiotowiona 
społeczność lokalna stwarza osobie szeroką „przestrzeń realizacji własnego oso-
bowego dynamizmu w konkretnym działaniu. W oparciu o autonomię regionu 
wspólnota lokalna tworzy własne struktury, w których ujawnia się jej rzeczywi-
ste działanie w regionie i na rzecz regionu w sferze ekonomicznej, gospodarczej, 
kulturowej, społecznej i politycznej. Są to warunki, w których jednostka potrafi 
się odnaleźć i działać w zależności od posiadanych uzdolnień i zainteresowań29. 

25  H. Skorowski, Etyczno-społeczne aspekty samorządu terytorialnego w świetle katolic-
kiej nauki społecznej, „Życie Katolickie” 1990, nr 5–6, s. 23–24.

26  Jan Paweł II, Redemptor Hominis, (1979) nr 14.
27  R. Dubos, Pochwała różnorodności, s. 270.
28  H. Skorowski, Etyczno-społeczne…, s. 23–24.
29  Ibidem, s. 24.
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Może się ona angażować w różne wymiary życia społecznego zgodnie z możli-
wościami, które rozpoznaje jako „przestrzeń” dla rozwoju swoich zdolności. 

Istotnym aspektem podmiotowości jednostki jest jej zakorzenienie w rodzi-
mej kulturze. Wierność korzeniom oznacza umiejętność budowania ograniczo-
nej więzi między nabytymi wartościami a wyzwaniami współczesnego świata30. 
Dzięki własnej identyfikacji może odnaleźć własne miejsce i  realizować siebie 
w sferze politycznej przez udział w rozstrzyganiu spraw zbiorowości lokalnej dla 
dobra jej członków i całej wspólnoty. Może to czynić przez udział w sprawo-
waniu władzy, w jej kreowaniu i kontroli, określaniu treści jej zadań itp. Nie 
ma wątpliwości, że upodmiotowana w samorządzie społeczność lokalna stwarza 
szerokie warunki i możliwości realizowania przez osoby jej dynamizmu w kon-
kretnym działaniu. Właściwy stosunek państwa do społeczności lokalnych, 
a przez nie do obywatela, powinien bazować na „subsydiarnej solidarności” jed-
nostek i grup społecznych. Żadna reforma strukturalna nie obejdzie się bez jed-
noznacznej odbudowy zachowań prospołecznych wyrażającej się w aktywności 
jednostek i wspólnot31. 

Celem społeczności lokalnej jest pobudzanie twórczej podmiotowości jej 
członków. Musi on inspirować swoim własnym dynamizmem, a z drugiej strony 
gwarantować jednostce wiele płaszczyzn pełnego zaangażowania. W tym kon-
tekście samorząd terytorialny w kwestii godności człowieka jest w jego służbie. 
„Głównym bogactwem człowieka jest [...] sam człowiek. To właśnie jego inteli-
gencja pozwala odkryć możliwości produkcyjne ziemi i różnorakie sposoby za-
spokojenia ludzkich potrzeb. To jego zdyscyplinowana praca i solidarne współ-
działanie z innymi umożliwia tworzenie coraz szerszych i coraz bardziej god-
nych zaufania wspólnot pracy, mających dokonywać przekształceń środowiska 
naturalnego i środowiska społecznego. Proces ten wymaga zaangażowania tak 
ważnych cnót jak: rzetelność, pracowitość, roztropność w podejmowaniu uza-
sadnionego ryzyka, wiarygodność i wierność w relacjach międzyosobowych, 
męstwo we wprowadzaniu w życie decyzji trudnych i bolesnych, lecz koniecz-
nych dla wspólnej pracy przedsiębiorstwa i dla zapobieżenia ewentualnym kata-
strofom”32. Upodmiotowienie jednostki opiera się na zasadzie personalistycznej, 
że człowiek jest zasadą dla wszelkich struktur, zrzeszeń i stowarzyszeń, a przede 
wszystkim dla samorządu. Na tej drodze kształtuje się poczucie bycia obywate-

30  Jan Paweł II, Budujemy Polskę wierną swym korzeniom, Przemówienie pożegnalne na 
lotnisku Balice, Kraków, 10 czerwca 1997 r., 4, ORP 1997, nr 7, s. 71.

31  A. Dylus, Zmienność i ciągłość. Polskie transformacje ustrojowe w horyzoncie etycznym, 
Warszawa 1997, s. 117.

32  Jan Paweł II, Centesimus Annus, (1991) nr 32.
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lem, jest to rodzaj poczucia „bycia u siebie”. Samorząd jest tym rodzajem jed-
nostki społecznej, którego zasadniczym zadaniem jest stwarzanie warunków 
gwarantujących świadomość bycia sobą we własnym środowisku. Bo człowiek 
jest i czuje się naprawdę sobą przede wszystkim „u siebie”, tzn. w tej przestrzeni, 
która jest naprawdę jego, która przemawia do niego całą swoją strukturą. Można 
zatem powiedzieć, że doświadczenie bycia u siebie jest zawsze doświadczeniem 
bycia sobą, a więc tym, który tu żyje, działa, podejmuje decyzje. Chodzi tu o rze-
czywistą integrację osoby ze środowiskiem społeczno-gospodarczym. Z niej jed-
nostka czerpie poczucie obowiązku wobec społeczności, w której żyje. Wtedy 
odpowiedzialność za środowisko nie jest już postulatem, ale imperatywem mo-
ralnym, który kieruje podejmowanymi działaniami jednostki na rzecz wspól-
noty, na rzecz własnego rozwoju. W praktyce to oznacza, że jednostka posiada 
rzeczywiste „zakorzenienie” przez samorząd we własnym środowisku lokalnym, 
w tym przede wszystkim we własnej upodmiotowionej wspólnocie lokalnej. 

Aktywizacja jednostki i uczestnictwo jej poprzez samorząd w życiu społecz-
ności lokalnej i państwowej jest drogą do jej uobywatelnienia. Pojęcie – społe-
czeństwa obywatelskiego znajduje swoje spełnienie w upodmiotowaniu jednost-
ki i w procesie jej wyzwolenia. Obywatelem stajemy się nie przez nadanie peselu, 
ale przez zaangażowanie i aktywność na polu społecznym33. Samorząd teryto-
rialny odgrywa istotną rolę w samostanowieniu się wspólnoty. Jej cechą są wię-
zi, które nie są budowane na ideologii, ale na rzeczywistej aktywności obywateli 
i ich poczuciu odpowiedzialności, partycypacji w życiu społecznym. Uobywatel-
nienie osoby przez samorząd terytorialny prowadzi do uczestnictwa jednostki 
w życiu publicznym34.  

Istotnym zagadnieniem w tej kwestii jest aktywność polityczna jednost-
ki. Samorząd powinien stwarzać możliwości udziału jednostki w rozstrzyganiu 
i decydowaniu o sprawach publicznych, a także udział w faktycznym sprawowa-
niu władzy we własnym regionie. Obywatel powinien znać podejmowane przez 
siebie zadania i wyznaczone sobie cele. Według H. Galusa aktywność polityczna 
„wyraża się nie tylko w afirmacji czegoś i współdziałaniu z jakąś siłą politycz-
ną w ogóle czy w konkretnej sprawie, ale również nieafirmowaniu programów 
i posunięć, do których ma się zastrzeżenie, do których pozytywnej roli nie ma 
się przekonania”35. W takim rozumieniu samorząd terytorialny jest najbardziej 
odpowiednią jednostką do kształtowania aktywności politycznej. Można uznać, 

33  W. Morawski, Zmiana instytucjonalna,  s. 181–189.
34  R. Tokarczyk, Modelowanie problematyki umowy społecznej, „Przegląd Filozoficzny”, 

nr 1 (1992), s. 101.
35 L. Mażewski, Samorządowość…, s. 3. 
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że budowanie społeczeństwa obywatelskiego ma swoje źródło w samorządzie. 
Obywatelskość jest pożądanym zjawiskiem w współczesnych koncepcjach de-
mokracji36. Jest to jednocześnie wołanie o coraz większą autonomię i wolność 
w przestrzeni społeczności lokalnych.

Zakończenie 
Podejmując temat podmiotowości samorządu terytorialnego, nie można 

było napisać o tym w oderwaniu od otoczenia społeczno-politycznego, w któ-
rym on funkcjonuje. Samorząd ten jest formą upodmiotowienia społeczności 
lokalnej. Jest on gwarantem jej autonomii i wolności w stosunku do centrali-
stycznych struktur społeczności państwowej. Dzięki samorządowi terytorialne-
mu społeczności lokalne mogą rozwijać się i działać w sposób wolny. Może się 
ona cieszyć autonomią, która służy realizacji jej podmiotowości. Co więcej, sa-
morząd zabezpiecza jej autonomię, a tym samym stwarza szeroką płaszczyznę 
dla jej faktycznej aktywności i dynamiki. Działanie w takich uwarunkowaniach 
prowadzi społeczność lokalną do samorealizacji, co służy jej bytowej podmio-
towości. W tym znaczeniu samorząd terytorialny, służąc lokalnej społeczności, 
sam zachowuje swoją tożsamość, która jest podstawą jej podmiotowości. Na tej 
drodze kształtuje się autentyczne uobywatelnienie się jednostki. Tożsmość sa-
morzadu, która służy upodmiotowieniu się społeczności lokalnej, jest sposo-
bem na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym jednostka nie jest 
biernym podmiotem polityki państwowej, ale zaangażowana w życie społeczne. 
W ten sposób realizuje się ona w oparciu o swoją bytową dynamikę i aktywność. 
W oparciu o podmiotowość społeczną jednostki rozwija się poczucie przynależ-
ności i „zakorzenienia” we własnym środowisku. Jeśli rozwój demokracji ma być 
faktyczny, to musi być oparty na uczestnictwie i partycypacji jednostki w płasz-
czyźnie politycznej, gospodarczej i kulturowej. Samorząd terytorialny ma w tej 
kwestii wiele do zrobienia. Jest to ważne dla niego samego, ponieważ to oznacza 
jego tożsamość, która warunkuje ogólnie jakość życia społeczno-publicznego.

36 P. Winczorek, Prawotwórstwo i interesy, „Rzeczpospolita” 1994, 22–23 października.
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Streszczenie

Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu się podmiotowości społecznej
Zachowanie podmiotowości społecznej jest zasadniczym celem działalno-

ści samorządu terytorialnego. Podmiotowość ta stanowi o tożsamości samego 
samorządu. Demokracja bez samorządu nie może istnieć. Jest ona jej zabezpie-
czeniem, ponieważ kształtuje postawy obywatelskie i ma wpływ na aktywność 
społeczną, która z kolei stanowi istotną płaszczyznę do wyrażania się odpowie-
dzialności społecznej jednostki. Samorząd jest także barierą dla naturalnej ten-
dencji do alienacji władzy politycznej w kierunku totalitaryzmu.

Summary

The role of local authorities in the formation of social self-identity
Self social maintaining is the central task for activities of local authorities. 

This subjectivity is the identity of the self. Democracy without self-local autho-
rities can not exist. It is for her protection, because citizenship and shape it has 
an impact on social activities, which is an important platform for the expression 
of social responsibility of the individual. The local government is also a barrier 
to the natural tendency to alienation of political power in the direction of tota-
litarianism.
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Paweł Kuczma

Ewolucja demokracji przedstawicielskiej 
w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Nałęczów,  15–17 czerwca 2012 r.

Konferencja naukowa została zorganizowana przez Wydział Administracji 
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Wydział Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po uroczystym otwarciu 
konferencji przez organizatorów przystąpiono do merytorycznej części obrad.

Jako pierwszy referat poświęcony dylematom podziału władz w krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej wygłosił K. Klima (Uniwersytet Zachodnio-
czeski w Pilźnie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Au-
tor zwrócił uwagę, że współczesne partie polityczne mają prywatny charakter, 
czyli realizują własne cele. W Czechach przez długi czas występował dylemat, 
czy regulować działalność partii, czy może powinny one działań bez wyraź-
nych podstaw prawnych. Obecnie stronnictwa polityczne są moderatorem 
walki o parlament i samorząd oraz stanowią realną formę rządów. Za decyzje 
polityczne formalnie odpowiada rząd, a przecież faktycznie w państwie rzą-
dzi partia. Ugrupowania polityczne rozbijają zatem tradycyjny podział władzy 
na legislatywę, egzekutywę i sądownictwo, gdyż partia odnosząca zwycięstwo 
w wyborach bierze wszystko. Partie mają w Czechach także poważny wpływ na 
działalność Sądu Konstytucyjnego. 

Referat pt. „Entropia reprezentacji: egzemplifikacja dezintegracji demokra-
cji elektoralno-przedstawicielskiej” przedstawił J. Szymanek (Uniwersytet War-
szawski). Na wstępie zostały przybliżone liczne koncepcje formułowane przez 
filozofów, politologów i prawników na temat rozumienia pojęcia „reprezentacja” 
(dalej: r.) (np. r. mimetyczna, r. jako konwersja, r. jako kontrola, r. jako rządy 
opinii publicznej, r. jako korelacja). Prof. Szymanek wskazał, że partie polityczne 
rozerwały klasyczny łańcuch demokracji. Zauważył również, że reprezentacja 
znajduje się w stanie permanentnego kryzysu. Także parlament przeżywa współ-
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cześnie kryzys, a coraz mniej zadań przechodzi na inne podmioty (głównie spra-
wujące władzę wykonawczą). Jest to związane z kryzysem mandatu wolnego, 
kryzysem rekrutacji reprezentantów (np. poprzez głosowanie negatywne), top-
niejącą frekwencją wyborczą czy zdobywającymi coraz silniejszą pozycję pod-
miotami reprezentującymi grupy interesu (kontrdemokracja).  

Kolejny z referentów – J. Filip (Uniwersytet Masaryka w Brnie) – przybli-
żył aktualne zagadnienia demokracji przedstawicielskiej w Republice Czeskiej. 
Mówca rozpoczął od wskazania, że podczas prac nad czeską konstytucją nie 
było dyskusji nad pojęciem „reprezentacji”, nie ma również przepisu analogicz-
nego do art. 104 ust. 1 Konstytucji RP. W Czechach reprezentanci są przedsta-
wicielami jedynie tych, którzy brali udział w wyborach (a nie całego Narodu). 
Dyskusyjne jest natomiast, kto i jak ma reprezentować obcokrajowców. Referent 
poruszył również kwestię „śpiącego mandatu” (tj. sytuacji, w której członek rzą-
du, a jednocześnie deputowany nie może wykonywać obowiązków parlamen-
tarnych), a także zagadnienie immunitetu (w Polsce poseł może się go zrzec, 
w Czechach decyduje o tym wyłącznie parlament). Prof. Filip wskazał także, że 
obecnie partie polityczne są monopolistą w procesie wyborczym, istnieją same 
dla siebie, a dzięki mechanizmowi państwowego finansowania traktują obywa-
teli wyłącznie jako maszynkę do głosowania. Postulował, aby nie zamykać sceny 
politycznej dla stronnictw pozaparlamentarnych, które nie korzystają z pienię-
dzy budżetowych.

K. Skotnicki (Uniwersytet Łódzki) omówił zagadnienie głosowania za gra-
nicą w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Referent przy-
pomniał, że ok. 14 – 17 mln Polaków mieszka za granicą, najwięcej w USA. 
Zauważył jednak, że utrzymywanie zagranicznych okręgów wyborczych jest 
kosztowne (każdy okręg to koszt ok. 40 tys. dolarów), poza tym odnotowuje się 
niską frekwencję, gdyż w wyborach uczestniczą tylko ci, którzy mieszkają blisko 
lokali wyborczych. Utrzymanie w Polsce zagranicznych okręgów wyborczych to 
zasługa Polonii. W Czechach za granicą można wybierać wyłącznie posłów (nie 
senatorów), natomiast na Węgrzech prawo do głosowania przyznano tym Wę-
grom, którzy w tym kraju mają miejsce zamieszkania. Prof. Skotnicki sugerował 
jednak pozostawienie zagranicznych okręgów wyborczych i podjęcie dyskusji 
nad wprowadzeniem innych, alternatywnych sposobów głosowania.

J. Jaskiernia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) zajął się  
problematyką wpływu aksjologii Rady Europy w odniesieniu do demokratycz-
nego parlamentaryzmu na przemiany ustrojowe w państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej. Referent poruszył zagadnienie wpływu organizacji międzynaro-
dowej na ustrój państwa, ukazał mechanizmy oddziaływania Rady Europy na 
funkcjonowanie państwa (działalność Komisji Weneckiej, aktywność Komisa-
rza, EKPCz, monitoring wyborów) oraz zilustrował przedstawione stanowisko 
przykładami z praktyki niektórych państw (m.in. Armenii, Chorwacji, Litwy). 
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Pozycją Europejskiego Banku Centralnego w systemie organów władzy 
Unii Europejskiej i jej konsekwencjami ustrojowymi dla państwa członkowskich 
UE zajmował się J. Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Referent 
wskazał, że sfera związana z gospodarką pozostaje na gruncie Konstytucji RP 
niedoregulowana. W szczególności nie wiadomo, czy mamy do czynienia z go-
spodarką społeczną, czy socjalną. Prof. Menkes sugerował również zmianę na-
zwy rozdziału ustawy zasadniczej z „Finanse publiczne” na „Polityka gospodar-
cza”, bo jest to pojęcie szersze. 

R. Balicki (Uniwersytet Wrocławski) w swoim referacie dotyczącym dwu-
izbowości w Republice Czeskiej przybliżył genezę parlamentu dwuizbowego 
i procesu kształtowania obowiązującej konstytucji tego państwa. Wydarzenia 
z roku 1969 spowodowały powrót do instytucji Senatu, którego obecny kształt 
nawiązuje do okresu międzywojennego. W Czechach kwestia utrzymania dru-
giej izby budzi obecnie zainteresowanie, ponieważ Senat utracił najważniejszą 
kompetencję – udział w wyborze głowy państwa (kolejny prezydent będzie już 
wybierany w wyborach powszechnych). W przeciwieństwie jednak do rozwiąza-
nia występującego w Polsce Senat w Czechach potrafi być opozycyjny, ponieważ 
co 2 lata dochodzi do wymiany ⅓ członków, stąd może faktycznie pełnić funkcję 
refleksji. Jego skład nie stanowi bowiem odzwierciedlenia większości sejmowej.

Ostatni z referentów, A. Ławniczak (Uniwersytet Wrocławski), zapre-
zentował wystąpienie nt. „Głowy państwa a legislatywy w Europie Środkowo-
Wschodniej”. Na wstępie omówił, czym jest demokracja. Zauważył przy tym, że 
o tym, czy dane państwo uważa się za demokratyczne czy nie, decydują umowne 
kryteria. Idea demokracji funkcjonowała nawet w państwach monarchistycz-
nych, w których monarcha reprezentował naród, a ten wyrażał dla niego po-
parcie przez vox populi. Drugą instytucją demokratyczną był w monarchiach 
parlament. Prof. Ławniczak w ramach podsumowania obrad odnosił się często 
do referatów poprzedników. Wskazał m.in., że bardziej republikańskim rozwią-
zaniem od obecnego jest powrót do instytucji Rady Państwa, czyli kolektywnej, 
a nie jednoosobowej głowy państwa.





Paweł Kuczma

Prawa człowieka – współczesne dylematy 
teoretyczne i praktyczne

 Szklarska Poręba, 1–3 czerwca 2012 r.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych  
Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach przy 
udziale Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego KoSyOrPa.

Konferencję otworzył P. Kuczma, który po przywitaniu zgromadzonych 
wygłosił referat poświęcony genezie i procesowi kształtowania się praw czło-
wieka. Referent zauważył przy tym, że prawie co czwarta norma obowiązują-
cej Konstytucji RP dotyczy tej problematyki, co świadczy o znaczeniu tej ma-
terii dla poprawnego funkcjonowania demokratycznego państwa i jego oby-
wateli. P. Kuczma ukazał również sposoby systematyzowania praw człowie-
ka, a także przeanalizował konstrukcję prawną godności w płaszczyźnie kon-
stytucyjnej, uzupełniając wykład rozważaniami odnoszącymi się do kwestii  
cywilnoprawnych (ochrona dóbr osobistych).W wystąpieniu poświęconym 
prawu do wolności sumienia i religii A. Ostrowska ukazała główne założenia 
tej problematyki na tle dokumentów międzynarodowych i krajowych. Prawo 
to należy do praw podstawowych, które jest zakorzenione w naturze ludz-
kiej, sfera tej wolności wymyka się prostym schematom regulacji prawnej. Re-
ferentka odniosła się również do aktualnych problemów: poruszyła kwestię 
obecności krzyża w polskim Sejmie, finansowania Kościoła Rzymskokatolic-
kiego, omówiła propozycje zmian w finansowaniu kościołów i związków wy-
znaniowych w Polsce.

A. Karp swoje rozważania poświęciła wolności słowa i wypowiedzi.  
Po omówieniu teoretycznoprawnej konstrukcji tej wolności referentka zastana-
wiała się nad tym, czy obowiązujące prawo wprowadza granice, czy może pro-
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wadzi do ograniczenia wolności słowa. Zostały w związku z tym przedstawione 
ograniczenia prawne wynikające m.in. z Prawa prasowego. Autorka zaprezen-
towała także orzecznictwo SN dotyczące tej wolności. Poruszone zostały także 
kontrowersyjne tematy, jak np. kwestia braku koncesji dla telewizji „Trwam”. 

Referat A. Szymkowiak dotyczył wolności zrzeszania się. Wykrystalizowa-
nie się tej wolności nastąpiło na skutek zmian zapoczątkowanych Wielką Re-
wolucją Francuską. Mimo początkowych oporów przed prawną instytucjona-
lizacją organizacji zrzeszających obywateli, swoboda zrzeszania się trafiła do 
systemów prawnych zdecydowanej większości państw europejskich. Referentka 
przedstawiła ujęcie wolności zrzeszania się w najważniejszych aktach norma-
tywnych, a następnie omówiła kompleksowo polską regulację prawną tej wolno-
ści. Zwróciła przy tym uwagę na praktyczne zagadnienia takie jak kwestia nowe-
lizacji ustawy Prawo o stowarzyszenia, zasłaniania twarzy przez demonstrantów 
czy problemu konstytucyjności ograniczeń członkowskich dla cudzoziemców 
w polskich stowarzyszeniach. 

Problematyka praw dziecka i ich ochrony została poruszona w wystąpieniu 
K. Świerniaka. Na wstępie swoich rozważań autor przypomniał drogę, jaką to-
rowała sobie koncepcja ochrony dziecka. Dziecko pierwotnie nie było bowiem 
uważane za podmiot równorzędny dorosłemu człowiekowi i dysponowało da-
leko mniejszymi prawami. Referent przypomniał treść dokumentów o randze 
międzynarodowej, które mają obecnie na celu ochronę praw dziecka. Przybliżył 
również działalność najważniejszych instytucji prawnych i społecznych zajmu-
jących się ochroną praw dziecka. K. Świerniak poruszył również budzącą pewne 
kontrowersje w doktrynie kwestię początku życia ludzkiego, ustalenia, od kiedy 
mamy do czynienia z dzieckiem, z człowiekiem. 

W referacie poświęconym dyskryminacji kobiet w Polsce B. Steć-Rusak 
wskazała, że dyskryminacja wynika nie tylko z różnic fizycznych i psychicznych 
pomiędzy kobietami a mężczyznami, ale również z przypisywania im pewnych 
stereotypowych cech, a co za tym idzie narzucania określonych zachowań. Wal-
ka z dyskryminacją jest więc głównie walką ze stereotypami. Poruszony został 
także problem obowiązującego w naszym kraju wykazu prac, których wykony-
wanie jest kobietom zabronione, zainteresowanie wzbudziła również kwestia 
urlopów na opiekę nad dziećmi czy dyskryminacja w zatrudnianiu kobiet. 

Obrady zamknął dziekan Wydziału Nauk Społecznych DWSPiT A. Kotliń-
ski, który w swoim referacie zwrócił uwagę na nowe zagrożenie dla praw czło-
wieka, a mianowicie na zjawisko terroryzmu. Okazuje się, że obecne narzędzia 
i sposoby walki o realizację praw człowieka są niewystarczające. Terroryzm jest 
bowiem problemem wielopłaszczyznowym i walka z nim musi być prowadzona 
wielotorowo. Zjawisko to, mające ze swej istoty wpływać na decydentów, godzi 
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w praktyce w podstawowe prawa zwykłych ludzi. Nie tylko sam terroryzm godzi 
w koncepcję praw człowieka, ale również państwo, chcąc chronić prawa swoich 
obywateli, zmuszone jest ograniczać pewne prawa i wolności w imię ochrony 
wyższych wartości. Referent zaprezentował przy tym liczne przykłady, gdzie ta-
kie sytuacje mają miejsce.
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