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Przedmowa
Ten tom jest szóstą edycją „Zeszytów Naukowych Dolnośląskiej Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych”. Zawiera on
piętnaście artykułów naukowych. W większości są to opracowania autorstwa
doświadczonych badaczy o uznanych, nie tylko zresztą w kraju, nazwiskach,
legitymujących się dużym dorobkiem publikacyjnym. Do tego grona należy
zaliczyć: S. Kaźmierczyka, K. Kociubińskiego, R. Czachora, J. Dmowską, P. Kuczmę, Ł. Mikowskiego, R. Mikowskiego. Wszyscy oni są pracownikami dydaktycznymi DWSPiT w Polkowicach. Zamieszczamy także teksty przygotowane przez
doktorantów studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Zielonogórskim (P. D. Markowicza, B. Szczepaniak-Jaworską). Są to prace debiutanckie. W opinii redaktora tomu zarówno dobry poziom merytoryczny, jak też
spełnienie wymogów formalnych uzasadniają zakwalifikowanie do druku. Od
pierwszego numeru w naszym periodyku dajemy możliwość publikacji młodym pracownikom naukowym. Nie ulega zmianie układ tematyczny „Zeszytu...”.
Utrzymujemy podział na trzy bloki: międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze i zagadnienia prawno-ustrojowe.


Polkowice, 12 lipca 2013 r.

Marian S. Wolański

„Non omnis moriar”
prof. zw. dr hab., dr h.c. multi

Wojciech Wrzesiński 4 X 1934–2 VII 2013
Dnia 2 lipca 2013 r. niespodziewanie, w pełni sił twórczych odszedł od nas wybitny polski historyk dziejów najnowszych, prof. dr hab. Wojciech
Wrzesiński, od wielu lat związany z Uniwersytetem Wrocławskim, pracownik naukowy
Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach od momentu jej
powstania w 2002 r.
Prof. Wojciech Wrzesiński urodził się 4 października 1934 r. w Krzywosądzy na Kujawach,
w rodzinie inteligenckiej, o tradycjach patriotycznych i niepodległościowych. Ukończył
znane prywatne Gimnazjum Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. Szlify historyczne uzyskał w czasie studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Po ich ukończeniu
w 1955 r. został skierowany do pracy w Archiwum Wojewódzkim w Olsztynie. Był jednym
z głównych organizatorów i współzałożycieli powstałego na początku lat 60. Ośrodka Badań
Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, a potem redaktorem naukowego pisma Ośrodka – „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”. Właśnie do zagadnień związanych
z historią Warmii i Mazur, zarówno w okresie międzywojennym, jak i po 1945 r., nawiązywały badania Wojciecha Wrzesińskiego w początkach Jego kariery. Zaowocowały one szybko dysertacją doktorską Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920–1939,
dostrzeżoną w środowisku historycznym i nagrodzoną nagrodą „Polityki”. Także w następnych dekadach Wojciech Wrzesiński kontynuował badania nad tym regionem w okresie
międzywojennym. Wprowadził do obiegu naukowego wiele nowych ustaleń dotyczących
plebiscytów na Warmii i Mazurach oraz Powiślu w 1920 r. Przygotował także pierwszą syntezę dotyczącą zainteresowań polskiej myśli politycznej tym regionem od czasów Powstania
Styczniowego do końca II wojny światowej.
W 1965 r. dr Wojciech Wrzesiński rozpoczął pracę w Instytucie Historycznym
Uniwersytetu Wrocławskiego, w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w. Już
w 1970 r. przedstawił wyniki prac nad polskimi sprawami narodowościami w Republice
Weimarskiej w swojej pracy habilitacyjnej Polski ruch narodowy w Niemczech (1922–1939).
To pionierskie dzieło, po raz pierwszy w polskiej historiografii przedstawiało całość zagadnień dotyczących życia mniejszości polskiej w Niemczech w okresie międzywojennym. Do
dzisiaj ta wznawiana praca jest obecna w dyskursie naukowym, stała się także przedmiotem
burzliwej dyskusji w latach 70.
Za kolejne epokowe dzieło prof. Wojciecha Wrzesińskiego należy uznać obszerną monografię kształtowania się stereotypu Niemca w polskiej opinii publicznej w okresie zaborów
i II Rzeczpospolitej, zatytułowaną Sąsiad czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu
Niemca w Polsce w latach 1795–1939 (Wrocław 1992 r.). Dzieło to spotkało się z zainteresowaniem także w Niemczech, o czym świadczy przyznanie prof. Wrzesińskiemu prestiżowej
nagrody naukowej.

Kolejnym znaczącym obszarem Jego zainteresowań stały się badania nad historią polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, które przejął po zmarłym w 1981 r. prof.dr. hab.
Henryku Zielińskim. Wojciech Wrzesiński przygotował redakcyjnie siedem tomów „Polskiej
myśli politycznej XIX i XX w.”, serii wydawniczej, w której publikowano rezultaty interdyscyplinarnych spotkań naukowych, dotyczących rozwoju różnych nurtów politycznych
w Polsce, i badań nad problemami świadomości narodowej oraz tworzeniem się i funkcjonowaniem mitów politycznych w dwóch ostatnich stuleciach.
Z czasem zainteresowania prof. Wojciecha Wrzesińskiego zaczęły koncentrować się także wokół zagadnień śląskich, ujmowanych w aspekcie ogólnopolskim i niemiecko-czechosłowackiego sąsiedztwa. Zdołał on skupić liczne grono osób, które podjęło badania nad
dziejami Śląska nie tylko w XIX i XX w., ale także we wcześniejszych stuleciach. Owocem
tych wieloletnich prac stała się monumentalna, kilkusetstronicowa synteza Dolnego Śląska,
przygotowana pod Jego redakcją w 2006 r. Trzeba także podkreślić zainteresowania prof.
W. Wrzesińskiego przeszłością Uniwersytetu Wrocławskiego. M.in. przygotował obszerne
dzieje polskiego okresu tej uczelni, od 1945 r., był także inicjatorem i współautorem syntezy
Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702–2002, przygotowanej z okazji 300-lecia wrocławskiej Alma Mater.
Dorobek naukowy prof. Wrzesińskiego (ponad 750 publikacji) sprawił, że był on zapraszany do uczestnictwa i kierowania wieloma gremiami naukowymi M.in. od 1997 r., przez dwie
kadencje, był prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego, członkiem korespondentem
Polskiej Akademii Umiejętności, uczestniczył w pracach Rady ds. Nauki przy Prezydencie RP
w 1991 r. Przez wiele lat zasiadał w Centralnej Komisji do Spraw Tytułów i Stopni Naukowych.
O znaczeniu jego badań naukowych i zasług na polu historii w Polsce świadczy przyznanie mu
tytułów doktora honoris causa przez Uniwersytet Opolski (2001 r.), Uniwersytet Szczeciński
(2006 r.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (2007 r.) i Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach w 2010 r.
Czynnie uczestniczył także w życiu organizacyjnym wrocławskiej uczelni. Przez wiele lat był
dyrektorem Instytutu Historycznego, dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego, w latach 1980–1981 prorektorem, a w latach 1990–1995 rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego.
Trzeba także podkreślić ogromną życzliwość i zainteresowanie Profesora okazywane młodym badaczom. Zawsze wspierał interesujące badania naukowe, zachęcał do podejmowania nowych, niespenetrowanych dotąd zagadnień historycznych z najnowszej historii Polski
i świata, o czym świadczy także fakt, że wypromował ponad 50 doktorów, z których wielu
jest już dzisiaj samodzielnymi pracownikami naukowymi. Nie wahał się otwarcie opowiedzieć za wolnością badań naukowych. W latach 80. aktywnie wspierał działania opozycji demokratycznej jako działacz „Solidarności”, za co m.in. zapłacił wstrzymaniem przez władze
awansu na profesora zwyczajnego aż do czasu demokratycznego przełomu w 1989 r.
Będzie nam wszystkim brakować jego energii, pomysłów, dobrych i trafnych rad, którymi chętnie i szczodrze dzielił się ze swoimi kolegami i przyjaciółmi. Środowisko historyczne
utraciło wybitnego naukowca, znawcę dziejów najnowszych Polski i Niemiec, badacza myśli
politycznej, którego dzieła na trwałe wpisały się w kanon historiografii polskiej XX wieku.


Jakub Tyszkiewicz

MIĘDZYNARODOWE
STOSUNKI POLITYCZNE

Piotr D. Markowicz

Wietnam w polityce zagranicznej prezydenta USA
Johna Fitzgeralda Kennedy’ego
w latach 1961–1963
Prezydent USA John Fitzgerald Kennedy był twórcą skutecznej strategii
wobec komunistów wietnamskich. Dążąc do wypełnienia próżni powstałej po
wycofaniu się Francuzów po klęsce pod Dien Bien Phu i zawarciu pokoju w Genewie w 1954 roku, administracja prezydenta USA Dwighta Davida Eisenhowera wysłała do Wietnamu 700 żołnierzy jednostek regularnych i sił specjalnych,
których zadaniem było wyszkolenie sił zbrojnych Wietnamu Południowego. Liczebność tego kontyngentu wyraźnie określiła rozmiary zaangażowania USA
w konflikt w Wietnamie1.
Pierwszego czerwca 1954 roku do Sajgonu przybył specjalny amerykański
wysłannik płk Edward Lansdale2 i objął dowództwo placówki CIA. Powierzono
mu zadanie umocnienia pozycji południowowietnamskiego rządu3.
 J. Nadel, J. R. Wright, Komandosi Amerykańscy, przekład z języka angielskiego Marek Urbański, Oficyna Wydawnicza Rytm, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1997,
s. 29–30.
2
 Jako specjalista od działań specjalnych, Edward Lansdale pełnił w latach 1950–1953 misję na
Filipinach, wspierając rząd Ramona Magsaysay’a w walce przeciwko partyzantce Huków, którzy ponownie chwycili za broń. Wcześniej pomógł przeprowadzić zamach stanu filipińskiemu
sekretarzowi obrony Ramonowi Magsaysay’owi. Następnie pod kierownictwem Lansdale’a przeprowadzono reorganizację służb bezpieczeństwa i filipińskiej armii, dzięki temu siły antypartyzanckie stały się bardziej mobilne. Zob. M. M. Lowenthal, J. K. Mcdonald, H. K. Melton, redakcja
merytoryczna J. Stryjczyk, Kulisy tajnych operacji CIA, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2001,
s. 15.
3
 P. Ostaszewski, Wietnam: najdłuższy konflikt powojennego świata 1945–1975, Wydawnictwo
DiG, Warszawa 2000, s. 316, 612.
1
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Płk Edward Lansdale stworzył również taktykę wojny psychologicznej.
W tej wojnie posługiwał się metodami4 nazwanymi później „nielegalnymi operacjami psychologicznymi”5.
Doświadczenie zawodowe Lansdale’a oraz jego doskonała znajomość problemów krajów Azji Południowo–Wschodniej sprawiły, iż w 1954 roku administracja Eisenhower’a zdecydowała się powierzyć mu nowe zadanie, tym razem
w Wietnamie, gdzie złożone zagadnienia wymagały natychmiastowej reakcji6.
Podobnie jak na Filipinach, Lansdale poparł miejscowego przywódcę, Ngo Dinh
Diema7, który 18 czerwca 1954 roku został nominowany na stanowisko premiera
Republiki Wietnamu przez cesarza Bao Dai. 11 września 1954 roku Diem przejął
kontrolę nad armią. 23 października 1955 roku wygrał referendum i został prezydentem Wietnamu Południowego8. Działalność Edward Lansdale w Wietnamie
obejmowała szkolenie grup dywersyjnych oraz działalność propagandową9.
11 stycznia 1956 roku10 Ngo Dinh Diem, korzystając z pomocy doradców
CIA, przystąpił do systematycznej akcji pacyfikacyjnej, mającej na celu zniszczenie całej stworzonej przez komunistów infrastruktury oraz likwidację ich zaplecza politycznego – najważniejszych przeszkód na drodze do stabilizacji władzy11. Kampania ta nosiła kryptonim To Cong12.
6 stycznia 1961 roku Nikta Chruszczow, przywódca Związku Radzieckiego, publicznie oświadczył, że Związek Sowiecki jest przeciwny wybuchowi wojny światowej i prowadzeniu wojen lokalnych13, ale „z całego serca i bez żadnych
 Na przykład, po wsiach w okolicy rozpuszczano plotkę, że mężczyźni, którzy noszą zło w sercu,
staną się pożywieniem dla wampira. Potem żołnierze filipińscy napadali na ostatniego mężczyznę w kolumnie Huków, idących leśnym szlakiem. Wciągali go w zarośla, nakłuwali na szyi
dwie wampirze dziury i spuszczali całą krew. Pozbawione krwi zwłoki przenosili w okolice szlaku, tak aby Hukowie mogli odnaleźć nieboszczyka. Wieści, że partyzantów zagryza wampir
szerzyły się szybko i niszczyły ich morale oraz zniechęcały do wstępowania w ich szeregi. (E.
G. Lansdale, In the midst of wars: an American’s mission to Southeast Asia, Fordham University
Press, New York 1991, s. 72–73).
15
 T. Clancy, generał C. Stiner, T. Klotz, Wojownicy cienia, przekład z języka angielskiego J. Złotnicki, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2002, s. 84.
16
 P. Ostaszewski, Wietnam: najdłuższy konflikt powojennego świata 1945–1975, Wydawnictwo
DiG, Warszawa 2000, s. 316.
17
 M. M. Lowenthal, J. K. Mcdonald, H. K. Melton, redakcja merytoryczna J. Stryjczyk, Kulisy
tajnych operacji CIA, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2001, s. 17.
18
 P. Ostaszewski, Wietnam: najdłuższy konflikt..., op. cit., s. 612–613.
19
 A. Dmochowski, Wietnam 1962–1975, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003, s. 56–57.
10
 P. Ostaszewski, Wietnam: najdłuższy konflikt..., op. cit., s. 613.
11
 J. Nadel, J. R. Wright, Komandosi Amerykańscy, op. cit., s. 29–30.
12
 A. Dmochowski, Wietnam..., op. cit., s. 63.
13
 J. Nadel, J. R. Wright, Komandosi Amerykańscy, op. cit., s. 27.
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zastrzeżeń będzie wspierał sprawiedliwe wojny o niepodległość oraz narodowe
powstania”. Konflikt wietnamski został przytoczony jako przykład takiej wojny14.
Chruszczow starał się za zasłoną dymną z hałaśliwych pogróżek ukryć
swoje niezadowolenie z faktu, że Związek Radziecki nie jest w stanie pokonać,
ani politycznie, ani militarnie, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
i Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Zachodowi udało się dorównać sowieckiemu potencjałowi militarnemu w dziedzinie wojsk konwencjonalnych
oraz strategicznych sił jądrowych. Z tego powodu Chruszczow musiał sformułować nową doktrynę wojskową, która byłaby wyjściem z tej sytuacji. W Europie chciał utrzymać istniejący stan faktyczny, jednocześnie starając się rozszerzyć wpływy radzieckie na pozostałe rejony świata15.
Do realizacji celów Nikity Chruszczowa najlepiej nadawały się zastępcze metody podboju, polegające na organizowaniu i finansowaniu partyzantki występującej pod szyldem „frontu wyzwolenia narodowego”. Partyzantka
taka działała na niedostępnych terenach, gdzie strona przeciwna nie mogła
wykorzystać przewagi ogniowej. Obrana strategia była długoterminowa, taktyka opierała się głównie na rajdach i zasadzkach. Z zasady akcje takie zaczynały się od rajdu na izolowaną placówkę, ale jej zajęcie rzadko było dla partyzantów właściwym celem, ponieważ większe straty mogli zadać wojskom
rządowym, urządzając zasadzki na kolumnę wysłaną na odsiecz placówce.
Po akcji partyzanci znikali w lesie albo w górach. Taka taktyka, połączona
z planową kampanią mordów i zastraszania ludności cywilnej, miała na celu
podważyć autorytet rządu i wojska w społeczeństwie, a także obniżyć morale żołnierzy. Jej efektem było przejmowanie kontroli przez komunistów nad
kolejnymi obszarami danego kraju. Najpierw opanowywane były tereny rolnicze, następnie małe miasteczka i miasta, aż w końcu rząd się poddał. Taka
forma wojny rewolucyjnej okazała się skuteczna m.in. w Wietnamie w walce przeciw Francuzom (1945–1954), a nie sprawdziła się w walce przeciw
Brytyjczykom na Malajach (1948–1958)16.
W kwietniu 1961 r. prezydent John Fitzgerald Kennedy, podejmując wyzwanie rzucone przez Chruszczowa, wydał rozkaz uderzenia na Kubę, jednego z ważniejszych satelitów ZSRR17. Operacja była kontynuacją działań zatwierdzonych
 K. Dockery, Navy SEALs: Komando Foki: kronika wczesnych lat, przekład z języka angielskiego
W. Mrugalski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 302.
15
 J. Nadel, J. R. Wright, Komandosi Amerykańscy, op. cit., s. 27.
16
 B. Perret, Zająć i utrzymać, przekład z języka angielskiego J. Kotarski, Dom Wydawniczy REBIS,
Poznań 2001, s. 256.
17
 N. Nadel, J. R. Wright, Komandosi Amerykańscy, op. cit., s. 28.
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przez prezydenta Eisenhowera18. Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) uzbroiła
i wyszkoliła brygadę uchodźców kubańskich (Brygada 2506). Ich zadaniem było
wylądowanie na Kubie i obalenie kubańskiego dyktatora Fidela Castro. Wskutek
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa wojska Castro zostały poinformowane
o planowanej inwazji i należycie się przygotowały do odparcia ataku19.
W dniach od 17 do 19 kwietnia 1961 roku miała miejsce operacja w Zatoce Świń, podczas której emigranci kubańscy usiłowali obalić reżim komunistyczny Fidela Castro. Pozbawiona stosownego wsparcia ze strony sił zbrojnych
USA i tajnych jednostek kubańska brygada została zatrzymana niemal na samym brzegu Zatoki Świń i prawie doszczętnie zniszczona20.
Kennedy i jego doradcy wyciągnęli wnioski z upokarzającej klęski. Prezydent Kennedy powołał generała Maxwella Taylora na szefa komisji, która
miała zbadać przyczyny niepowodzenia. Komisja stwierdziła m.in., że operacja na Kubie wymknęła się z spod kontroli CIA. Dlatego komisja zaleciła przegląd wszystkich operacji CIA oraz sprawdzenie wyników i sposobów
prowadzenia działań, a także poddanie tych operacji kontroli sił zbrojnych,
jeśli okaże się to konieczne21.
Klęska operacji w Zatoce Świń spowodowała również, że całą swoją uwagę
Amerykanie skoncentrowali na problemie zatrzymania postępów komunizmu
w Azji Południowo-Wschodniej. Maoistowskie ruchy rozlały się po całym kontynencie. Dwa ruchy komunistyczne udało się stłumić: Stanom Zjednoczonym
partyzantkę Huków na Filipinach, a Brytyjczykom na Malajach pokonać Malajską Armię Narodowo-Wyzwoleńczą 22.
Za prezydentury Kennedy’ego Edward Lansdale został doradcą prezydenta Republiki Wietnamu Ngo Dinh Diema i kontynuował swoją działalność wywiadowczą jako doradca wojskowy. Jego sukcesy na Filipinach wywarły wielkie
wrażenie na Kennedym23.
Podczas wojny na Malajach w latach 1948–1958 z Malajską Armią Narodowo-Wyzwoleńczą Brytyjczycy opracowali koncepcję ufortyfikowanej wioski.
Brytyjczycy mieli problem. Opanowali miasta i ważne węzły komunikacyjne,
 K. Dockery, Navy SEALs: Komando Foki: kronika..., op. cit., s. 304.
 K. Kubiak, Akcje specjalne, Z morza przeciw Castro, „Militarny Magazyn Specjalny Komandos”,
9 (96) 2000, s. 21.
20
 K. Dockery, Navy SEALs: Komando Foki: kronika..., op. cit., s. 304.
21
 J. L. Plaster, SOG. Tajne wojny amerykańskich sił specjalnego przeznaczenia w Wietnamie, Warszawa 1998, s. 14.
22
 J. Nadel, J. R. Wright, Komandosi Amerykańscy, op. cit., s. 28.
23
 Ibidem, s. 28–29.
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ale nie opanowali terenu wokół nich. Wprowadzili więc do walki pododdziały
specjalne. Ich zadaniem była walka z partyzantką przeciwnika. Aby to zadanie
skutecznie wykonać, rozpoczęto pracę od działań zmierzających do oddzielenia
partyzantów od ludności cywilnej24. Brytyjscy komandosi zaczęli organizować
ufortyfikowane wioski w głębi interioru. Każdy specjalny pododdział podzielony był na cztery zespoły, po trzech lub czterech żołnierzy, które żyły wśród
tubylców w prymitywnych warunkach, przez trzy lub cztery miesiące lub dłużej. W każdym zespole jeden z komandosów posiadał przeszkolenie medyczne,
a pierwsza pomoc udzielana przez niego cementowała więzi między żołnierzami
i tubylcami. Komandosi pomagali również w budowaniu umocnień chroniących
osady oraz ujęcia świeżej wody. Dzięki wykarczowanym gładkim lądowiskom
w dżungli możliwe było dostarczanie drogą powietrzną najbardziej przydatnych
materiałów i produktów. Pomoc komandosów miała na celu podniesienie komfortu życia w wioskach. Dla Europejczyków życie wśród prymitywnych plemion
nie było łatwe, ale żołnierze SAS doskonale się adaptowali do zastanych warunków. Kampania „zdobywania serc i umysłów” uczyniła z dumnych tubylców
prawdziwych sprzymierzeńców SAS. Jej efektem było odcięcie komunistycznej
partyzantki od zaopatrzenia oraz aktywne zwalczanie partyzantów przez mieszkańców Malezji25.
System ten wprowadzony został przez Amerykanów w Wietnamie. Nowością była organizacja szybkich oddziałów, mających wesprzeć wioskę w razie ataku partyzantów26. Plan powstał jeszcze za prezydentury Kennedy’ego27, a został
wprowadzony już za prezydentury Johnsona w formie tzw. oddziałów Mike Force (skrót pochodzi od Mobile Strike Force – Ruchomy Oddział Uderzeniowy28).
Doświadczenia z konfliktu filipińskiego i malajskiego wywarły znaczący wpływ na
doktrynę wojny ograniczonej (Low-intensity-conflict LCD Doctrine), która została
opracowana za prezydentury Kennedy’ego. W myśl jej założeń operacje militarne
miały być skorelowane z inicjatywami politycznymi29.
 K. Styburski, Taktyka specjalna. Komandos przeciwko komandosowi, „Militarny Magazyn Specjalny Komandos”, 2 (67) 1998, s. 24–25.
25
 I. Chloupek, SAS. Malajscy zwiadowcy „Szalonego Mike’a”, „Militarny Magazyn Specjalny Komandos”, 7/8 (61) 1997, s. 10–15.
26
 K. Styburski, Taktyka specjalna, op. cit., s. 24–25.
27
 Report of the Office of the Secretary of Defense Vietnam Task Force (“Pentagon Papers”),
[Part IV. B. 2.] Evolution of the War. Counterinsurgency: Strategic Hamlet Program, 1961–63,
E. Thompson’s Counterproposals, s. 10–12. Dostępny w Internecie: http://www.documentcloud.
org/documents/205512-pentagon-papers-part-iv-b-2.html (dostęp 23.03.2013).
28
 J. Nadel, J. R. Wright, Komandosi Amerykańscy, op. cit., s. 43.
29
Ibidem, s. 28.
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Prezydent Kennedy wahał się30 pomiędzy opuszczeniem Wietnamu (co sugerowała część jego doradców), a wydaniem otwartej wojny komunistom (jak
proponowali wojskowi). Wybrał w końcu taktykę „środka drogi” (middle of
road). Nie chciał nadawać wojnie w Wietnamie dużej rangi (np. odmówił poświęcenia kwestii wietnamskiej osobnego wystąpienia telewizyjnego, a podczas
konferencji prasowych unikał tego tematu), lecz z drugiej strony był zdania, że
Amerykanie nie mogą zostawić wietnamskich sojuszników samych. Wiedział,
że wojna antypartyzancka może potrwać długo i może być trudna oraz wystawić
na ciężką próbę cierpliwość Amerykanów, ale jego ostateczna decyzja brzmiała:
„I think we should stay” (Myślę, że powinniśmy zostać)31.
Prezydent Kennedy przejął po Eisenhowerze doktrynę odstraszania
nuklearnego, opierającą się na groźbie nuklearnego uderzenia odwetowego, w przypadku gdy bezpieczeństwo USA byłoby zagrożone. Poleganie
wyłącznie na broni jądrowej spowodowało, że światowe supermocarstwo
było bezsilne wobec zagrożeń wynikających z konfliktów lokalnych. Prezydent Kennedy osłupiał, gdy dowiedział się, że jeśli wysłałby do Wietnamu
10 tys. żołnierzy, to USA zostałyby pozbawione rezerw strategicznych. Prezydent John Fitzgerald Kennedy zaczął formułować nową doktrynę [Low
intensity conflict Doctrine (LCD) – doktryna wojny ograniczonej]. Ta nowa
strategiczna koncepcja miała stanowić odpowiedź na sowieckie wyzwanie,
czyli „wojnę narodowo-wyzwoleńczą” 32.
Ważną częścią nowej doktryny miały być siły specjalne. Rozwój potencjału
bojowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych umożliwiał walkę z lokalnymi
formacjami partyzanckimi, które działały na całym świecie. Partyzanci byli
wpierani przez obóz komunistyczny. Ewolucja sił zbrojnych USA miał swój
początek w okresie rządów administracji Eisenhower’a. Rozwój ten jednak
był powolny i polegał głównie na prowadzeniu narad i dyskusji oraz badań
przez wysokiej rangi oficerów i polityków. Dopiero w latach 60. XX wieku,
 Po dziś dzień trwa dyskusja dotycząca prawdziwych powodów, które miały wpływ na ostateczną
decyzję Kennedy’ego. Po zwycięstwie wietnamskich komunistów nad Francuzami wielu katolików mieszkających na północy Wietnamu uciekło na południe. Prezydent Diem był dyktatorem, ale również fanatycznym katolikiem i między innymi na tej podstawie prosił państwa
Zachodu o pomoc. Prezydent Kennedy zaś, z pochodzenia Irlandczyk, był zagorzałym katolikiem oraz opierał się na katolickim elektoracie. Bardzo prawdopodobne jest, że decyzja pierwszego amerykańskiego katolickiego prezydenta była motywowana chęcią ochrony wietnamskich
katolików przed komunistami z Wietnamu Północnego. (Zob. J. Hughes-Wilson, Największe
błędy wywiadów świata, przekład z języka angielskiego J. Rosiński, Dom Wydawniczy Bellona,
Warszawa 2002, s. 122).
31
 A. Dmochowski, Wietnam 1962–1975, op. cit., s. 81.
32
 Ibidem, s. 77–78.
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za czasów prezydentury Kennedy’ego, siły zbrojne USA otrzymały silny bodziec do aktywnego tworzenia takich jednostek, które mogłyby skutecznie
walczyć z partyzantami33.
Kennedy zamierzał doprowadzić do utworzenia jednostek zdolnych prowadzić działania przeciwko partyzantom, ponieważ przewidywał nadejście wojen
niepolegających na staczaniu wielkich batalii pancernych, lecz takich, w których będzie trzeba walczyć z nieuchwytnym przeciwnikiem34. Jak powiedział,
przebieg tych wojen miał się różnić od tego, do czego zdążyli się przyzwyczaić
współcześni mu decydenci polityczni i wojskowi. Nastąpić miało: „niespotykane nasilenie, przy wykorzystaniu starych metod, działań partyzantów, wywrotowców, rebeliantów, zamachowców, stosowania zasadzek zamiast otwartej walki, infiltracji zamiast otwartej agresji, dążenia do zwycięstwa przez wyniszczenie
i osłabienie wroga, a nie prowadzenie bezpośredniej walki; potrzebna jest więc
nowa strategia i całkowicie odmienny rodzaj sił zbrojnych”35.
Prezydent Kennedy nie ograniczał się jednak do teoretycznych rozważań,
ale aktywnie działał na rzecz tworzenia jednostek specjalnych. Jego zasługą jest
powstanie Navy SEALs, komandosów Marynarki Wojennej USA. Pierwszego stycznia 1962 roku ustanowił zespoły 1 i 2 SEAL (skrót słów ang. Seal, Air,
Land – morze, powietrze, woda), by podejmowały działania specjalne36. Zwiększył również liczebność komandosów sił lądowych USA Zielonych Beretów
z 2,5 do 10 tys.37 oraz stworzył zalążki lotnictwa sił specjalnych38.
Powstanie Navy SEALs było wynikiem procesu ewolucyjnego. Typowi żołnierze służący w czasie II wojny światowej w jednostkach NCDU (Naval Combat Demolition Unit – morska jednostka saperska do wysadzania obiektów strategicznych) to piechurzy posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie wysadzania
przeszkód w czasie desantów morskich (np. zapór przeciwczołgowych, bunkrów).
Swoje zadania wykonywali nad powierzchnią wody. Byli wyposażeni w barki desantowe, pneumatyczne pontony i sprzęt do nurkowania na małej głębokości oraz

 K. Dockery, Navy SEALs: Komando Foki: kronika..., op. cit., s. 300.
 Ibidem, s. 345–346.
35
 T. Clancy, generał C. Stiner, T. Klotz, Wojownicy cienia, przekład z języka angielskiego J. Złotnicki, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2002, s. 67.
36
 M. Ryan, Ch. Mann, A. Stilwell, Encyklopedia Oddziałów Specjalnych. Taktyka. Historia. Strategia. Uzbrojenie, przekład z języka angielskiego M. Rudowski, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003, s. 185.
37
 L. Ryżewski, Amerykańskie jednostki elitarne w Wietnamie, „Mówią Wieki. Magazyn Historyczny”, Wrzesień 2001, nr 9/01 (501), s. 27.
38
 J. Nadel, J. R. Wright, Komandosi Amerykańscy, op. cit., s. 74.
33
34
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broń osobistą, pistolety, karabinki i pistolety maszynowe. Uczestniczyli między innymi w desancie na Sycylii w 1943 roku i w inwazji na Normandię w 1944 roku39.
Natomiast nurkowie z zespołów UDT (Underwater Demolition Team – Podwodny Zespół Niszczący)40, wykorzystywali tę samą wiedzę i doświadczenie
w środowisku wodnym. Zespoły UDT powstały w 1944 roku na Południowym
Pacyfiku. Powodem ich utworzenia były zbyt duże straty, jakie poniosły jednostki NCDU podczas inwazji na Normandię. Na plaży Omaha zginęło 31 żołnierzy,
a 60 zostało rannych. Ofiary stanowiły 50% wszystkich żołnierzy NCDU wysłanych na plażę Omaha41. Żołnierze UDT wyposażeni byli jedynie w sprzęt pomiarowy, narzędzia do rozbrajania min, kilka ładunków wybuchowych do niszczenia
przeszkód podwodnych oraz szorty lub spodenki, maskę do nurkowana, płetwy.
Uczestniczyli m.in. w desancie na Guam (lipiec–sierpień 1944) oraz na Okinawę
(marzec–kwiecień 1945)42.
Podczas wojny w Korei z Koreańską Republiką Ludową w latach
1950–1953, która prowadziła wojnę z Republiką Korei43 żołnierze zespołów
UDT, aby wykonać swoje zadanie, znikali całkowicie pod powierzchnią wody,
dzięki zastosowaniu aparatów tlenowych o obiegu zamkniętym. Byli wyposażeni również w kombinezony. Do ich zadań należało wysadzanie obiektów (np.
wiaduktów) podczas wypadów saperskich, przecinanie sieci rybackich i rozpoznanie linii brzegowej44. Właśnie tego typu zadania wymagały od zespołów
wspólnego działania poza środowiskiem wodnym. Gdy powstały jednostki
Navy SEALs w 1962 r., po raz pierwszy komandosi marynarki wojennej Stanów
Zjednoczonych Ameryki przeszli do działań ofensywnych. Zaczęli tropić wroga
i polować na niego, brać do niewoli jeńców, szkolić żołnierzy południowowietnamskich45.
Nie byłoby to jednak możliwe bez osobistego zaangażowania prezydenta
Kennedy’ego. Rozwiązał on biurokratyczne problemy z zaopatrzeniem w karabiny M-16, kusze. Dowództwo nad zespołami Navy SEALs prezydent Kennedy
powierzył kapitanom, a nie wyższym oficerom z niszczycieli lub krążowników,
ponieważ kapitanowie z racji młodego wieku mieli więcej entuzjazmu46.
 K. Dockery, Navy SEALs: Komando Foki: kronika..., op. cit., s. 93–108.
 J. Nadel, J. R. Wright, Komandosi Amerykańscy, op. cit., s. 248.
41
 K. Dockery, Navy SEALs: Komando Foki: kronika..., op. cit., s. 124–143.
42
 A. Perepeczko, Podwodni komandosi, Polnord Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 1994, s. 240.
43
R. Kłosowicz, Inczhon-Seul 1950, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005, s. 6–166.
44
 K. Dockery, Navy SEALs: Komando Foki: kronika..., op. cit. , s. 208–230.
45
 J. Nadel, J. R. Wright, Komandosi Amerykańscy, op. cit., s. 53–70.
46
 K. Dockery, Navy SEALs: Komando Foki: kronika..., op. cit., s. 300–333.
39
40

20

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 6

Prezydent John Kennedy zaangażował się również w proces tworzenia
Zielonych Beretów. Siły specjalne armii USA, zwane popularnie Zielonymi
Beretami, należą do jednych z najbardziej elitarnych jednostek na świecie.
Ich historia zaczyna się w 1952 roku, kiedy to zorganizowano 10. Powietrznodesantową Grupę Sił Specjalnych – Special Forces Group (Airborne), a następnie 77 SFG (A) i 1 SFG (A).
W 1960 roku powołano 1 Dywizję Sił Specjalnych jako jednostkę – matkę
wszystkich sił specjalnych47. Nowym dowódcą sił specjalnych został awansowany na generała brygady Bill Yarborough. Wiedząc, że większość konserwatywnych generałów w Pentagonie nadal tkwi w realiach II wojny światowej,
Yarborough postanowił przekonać do swoich pomysłów prezydenta Kennedy’ego. 12 października 1961 roku zorganizował specjalny pokaz w Fort Brag.
Wiedział, że Kennedy miał ma problemy z kręgosłupem i z tego powodu zdecydował się przeprowadzić prezentację w jednym miejscu. Na poszczególnych
platformach zamontowanych na ciężarówkach żołnierze sił specjalnych prezentowali umiejętności: językowe, wiedzę o kulturze danego kraju, pokazywali, jak będą szkolić żołnierzy lokalnego ruchu oporu. Na innych platformach
prezentowali działania na rzecz ludności cywilnej. Jeszcze na innych – umiejętności z zakresu walki psychologicznej, np. audycje, zrzut ulotek48.
Prezydent Kennedy nadał żołnierzom sił specjalnych prawo do noszenia zielonego beretu w 1961 roku. Mottem Zielonych Beretów stała się dewiza De oppresso liber (czyli uwolnić od ucisku)49. Polecił skonstruować lekkie buty, zaopatrzone w elastyczną stalową wkładkę, która chroniła przed bambusowymi kolcami, które stosował Viet Cong. Z myślą o Wietnamczykach szkolonych przez siły
specjalne polecił skonstruowanie krótszych i lżejszych karabinów. Umożliwił
również stworzenie munduru przydatnego do działań zbrojnych w dżungli50.
Zielone Berety były formacją nowego typu, zdolną prowadzić wojnę w nowym stylu. Dla sił specjalnych powstałych w latach 50. XX wieku wzorem były
wciąż OSS i Jedburgh Teams z lat II wojny światowej51. Jedburgh Teams, czasami
w języku polskim określane jako Jedburczycy52, to członkowie trójosobowych
 Charli, Flashe, cresty i ovale, „Militarny Magazyn Specjalny Komandos”, 6 (116) 2002, s. 21.
 T. Clancy, generał Carl Stiner, Tony Klotz, Wojownicy cienia, przekład z języka angielskiego
J. Złotnicki, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2002, s. 68.
49
 L. Ryżewski, Amerykańskie jednostki elitarne..., op. cit., Wrzesień 2001, nr 9/01 (501), s. 27.
50
 A. Dmochowski, Wietnam 1962–1975, op. cit., s. 78.
51
 T. Clancy, generał C. Stiner, T. Klotz, Wojownicy cienia, op. cit., s. 68.
52
 N. Polmar, T. B. Allen, Księga szpiegów. Encyklopedia, przekład z języka angielskiego: H. Białkowska, R. Brzeski, K. Obłucki, A. Piber, T. Wójcik, Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2000,
s. 278.
47
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amerykaakńsko-brytyjskich zespołów przerzuconych w czasie II wojny światowej do Francji, w ramach wsparcia tamtejszego ruchu oporu. Drużyna zawsze
składała się z trzech agentów53.
Zespół Jedburghs składał się z Amerykanina z Biura Służb Strategicznych
(Office of Strategic Services – OSS), przedstawiciela jednej z brytyjskich służb
wywiadowczych, zazwyczaj Kierownictwa Operacji Specjalnych (Special Operations Executive – SOE) oraz oficera lub podoficera sił Wolnych Francuzów54.
Amerykańscy agenci przechodzili szkolenie w USA, a także w Wielkiej Brytanii55. Na terytorium francuskie zrzucano ich w mundurach, w nadziei, że w przypadku dostania się do niewoli nie zostaną straceni jako szpiedzy56.
Z punktu widzenia Amerykanów posiadanie umundurowanych żołnierzy amerykańskich w oddziałach partyzanckich podnosiło ich prestiż57. Jeden
z członków zespołu był radiotelegrafistą. Zespoły zapewniały lokalnym oddziałom partyzanckim łączność, szkolenie, uzbrojenie58 oraz doradztwo techniczne i taktyczne. Jedburgh Teams miały również stanowić gwarancję właściwego
i zgodnego z założeniami aliantów wykorzystania dostarczonego partyzantom
uzbrojenia i sprzętu. Po inwazji aliantów w Normandii na terytorium francuskie
przerzucono 92 takie zespoły. Inne zespoły lądowały w Belgii, Holandii i Norwegii. Rekrutację i szkolenie Jedburczyków prowadziły wspólnie OSS i SOE.
W południowo-wschodniej Szkocji istnieje miasteczko Jedburgh, ale nie ma
ono związku z nazwą zespołów, którą prawdopodobnie przypadkowo wybrano
za kryptonim. Z drugiej strony mogła się w tym kryptonimie kryć dwuznaczna
aluzja – znane przynajmniej w Szkocji powiedzenie sprawiedliwość z Jedburgh,
oznacza osądzenie kogoś już po wymierzeniu mu sprawiedliwości59.
Nadszedł jednak czas, aby przekształcić żołnierzy, którzy umieli siać zniszczenie za liniami wroga w wojowników o wybitnych umiejętnościach, pomysłowych, elastycznych i wykazujących inicjatywę. Yarborough wykształcił ludzi,
którzy radzili sobie w najprzeróżniejszych sytuacjach. Potrafili np. przyjąć poród, usunąć ząb, zaprojektować most i nadzorować jego budowę, zjednać sobie
 T. Moon, This grim and savage game OSS and the Beginning of U.S. Covert Operations in World
War II, Da Capo Press A Member of the Perseus Books Group, Cambridge, Massachusetts,
2000, s. 241.
54
 N. Polmar, T. B. Allen, Księga szpiegów, op. cit., s. 278.
55
 T. Moon, This grim and savage game OSS..., op. cit., s. 241.
56
 N. Polmar, T. B. Allen, Księga szpiegów..., op. cit., s. 278.
57
 T. Moon, This grim and savage game OSS..., op. cit., s. 241.
58
 R. H. Smith, OSS: the secret history of America’s central intelligence agency, The Lyons Press,
Guilford 2005, Connecticut An imprint of The Globe Pequot Press, s. 159–160.
59
 N. Polmar, T. B. Allen, Księga szpiegów..., op. cit., s. 278.
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przywódcę wioski. Posiadali również umiejętności obsługi broni na poziomie
instruktorskim60.
Wynalezienie broni nuklearnej spowodowało zmianę priorytetów wewnątrz
sił powietrznych USA. Lwią część środków przeznaczono na projektowanie kolejnych generacji bombowców strategicznych oraz zwiększenie celności rakiet
balistycznych61.
Dopiero gdy John Kennedy sformułował doktrynę ograniczonego konfliktu, siły powietrzne sformowały pierwszą od czasów II wojny światowej jednostkę
sił specjalnych – 4400 Dywizjon Wyszkolenia Załóg Bojowych (4400th Combat
Crew Training Squadron – CTS), oznaczoną kryptonimem „Jungle Jim”). Oddział ten składał się wyłącznie z ochotników. Rozpoczął swoją służbę w kwietniu 1961 roku. Podobnie jak grupa 1st Air Commando Group w Birmie, która
wspierała Chinditów, „Jungle Jim” realizował zadania takie jak: wsparcie ogniowe, transport ludzi i zaopatrzenia62.
Liczne amerykańskie siły specjalne miały według gen. Maxwella Taylora,
doradcy wojskowego prezydenta Kennedy’ego udowodnić Moskwie, że wojny
narodowo-wyzwoleńcze nie są „tanie, bezpieczne i prowadzące do zwycięstwa,
lecz kosztowne, niepewne i skazane na porażkę”63.
Prezydent Kennedy nakazał 15 maja 1962 roku przetransportować do
Tajlandii brygadę piechoty morskiej (Marines Expeditionary Brigade)64, której zadaniem było powstrzymanie wietnamskich komunistów przed rozszerzeniem operacji wojskowych na południe. Taka dyslokacja marines miała
na celu stworzenie zagrożenia dla Szlaku Ho Chi Minha, biegnącego przez
terytorium Laosu i Kambodży, którym Demokratyczna Republika Wietnamu zaopatrywała swoje wojska w Wietnamie Południowym65. W odpowiedzi na ten jednoznaczny gest komuniści wstrzymali marsz tuż przed granicą Tajlandii. Przekonująca demonstracja siły okazała się skuteczna. Po kilku
tygodniach marines wycofano66. Pomoc materialna dla Wietnamu Północnego
pochodziła głównie z ZSRR i Chin. Początkowo oba państwa zgodnie wspierały

 T. Clancy, generał C. Stiner, T. Klotz, Wojownicy cienia, op. cit., s. 80.
 J. Nadel, J. R. Wright, Komandosi Amerykańscy, op. cit., s. 74.
62
 I. Chloupek, Zawsze i wszędzie, „Militarny Magazyn Specjalny Komandos”, 4 (125) 2003, s.
8–10.
63
 A. Dmochowski, Wietnam 1962–1975, op. cit., s. 79.
64
 H. Schauer, US Marines, przekład z języka niemieckiego B. Florjańczyk, Oficyna Wydawnicza
Rytm, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1996, s. 99.
65
 J. Nadel, J. R. Wright, Komandosi Amerykańscy, op. cit., s. 30.
66
 H. Schauer, US Marines, op. cit., s. 99.
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reżim Ho Chi Minha w jego walce z Francuzami i Wietnamem Południowym.
Później doszło do ostrej rywalizacji między Związkiem Radzieckim a Chińską
Republiką Ludową. Gdy do wojny włączyli się Amerykanie, pomoc ZSRR stale
była zwiększana. ZSRR i CHRL wysyłały do Wietnamu również doradców wojskowych67. Należy zaznaczyć, że w akcje pomocy dla Północnego Wietnamu zaangażowane były również inne kraje obozu socjalistycznego. Przykładem może być
Czechosłowacja, która wysyłała do Wietnamu rowery, które służyły do transportu
zaopatrzenia68. Natomiast z Ludowego Wojska Polskiego byli delegowani doradcy
z jednostek specjalnych69.
Weterani Viet Minhu przybrali nazwę Viet Congu. Korzystając z niezadowolenia ludności wiejskiej z zasad reformy rolnej przeprowadzonej przez Diema, zorganizowali zbrojny opór przeciwko jego rządom. Komunistyczny i kierowany centralnie z Hanoi Viet Cong jednoczył wszystkie ugrupowania wrogie reżimowi Diema i jego amerykańskim sojusznikom. W 1969 roku, aby upodobnić
się do dobrowolnego związku ugrupowań opozycji politycznej, przekształcony
został w tzw. Front Narodowego Wyzwolenia Wietnamu Południowego70.
Viet Cong postępował zgodnie z strategią wojny ludowej opracowanej przez
Mao. Twórczo stosując się do zasady: że „Partyzanci pływają sobie wśród ludu
jak ryby w morzu”71, partyzanci Viet Congu (VC) wykorzystywali ludność cywilną jako osłonę umożliwiającą im prowadzenie wojny na wyczerpanie. Unikali bezpośrednich starć z konwencjonalnymi siłami przeciwnika, wyjątek stanowiły sytuacje, gdy dysponowali zdecydowaną przewagą ogniową i liczebną nad
nim. Rząd północnowietnamski udzielał wsparcia dla VC (przekazywał pomoc
materialną i wysyłał kolejne oddziały żołnierzy). Pomoc była udzielna dzięki
sieci dróg składających się na tzw. Szlak Ho Chi Minha, którego dyslokacja naruszała terytoria Laosu i Kambodży. Fakt, że linie komunikacyjne znajdowały
się na terytorium suwerennych państw stał się później poważnym problemem
dla amerykańskich planistów wojskowych, którzy musieli stosować się do dyrektywy nierozprzestrzeniania działań wojennych72.
 B. Potyrała, W. Szlufik, Dowództwo sił zbrojnych ZSRR od rewolucji naukowo-technicznej do równowagi strategicznej (lata pięćdziesiąte–siedemdziesiąte), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000, s. 79.
68
 Z. Gwóźdź, Wyposażenie Powrót roweru, „Militarny Magazyn specjalny Komandos”, 9 (73)
1998, s. 76.
69
 K. Chrapek, Gwiazda za Wietnam, Militarny Magazyn specjalny Komandos, 12 (110) 2001,
s. 31–33.
70
 A. Dmochowski, Wietnam 1962–1975, op. cit., s. 22.
71
 S. Zaloga, Berety z gwiazdami. Radzieckie wojska powietrznodesantowe, Warszawa 2003, s. 190.
72
 A. Dmochowski, Wietnam 1962–1975, op. cit., s. 23–25.
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W celu rozciągnięcia kontroli na osady wierne rządowi, VC stosował wszelkie środki, jakie uznał za konieczne – zamachy, akty okrucieństwa i wszelkiego rodzaju działania terrorystyczne były powszechnie stosowanymi metodami,
których celem było skłonienie mieszkańców wsi w Południowym Wietnamie do
wycofania swojego poparcia dla rządu Wietnamu Południowego. Na te metody
Diem odpowiedział kontrakcją, która wykorzystywała sposoby wypróbowane
przez Brytyjczyków na Malajach73.
Rząd Diema w celu ochrony i oddzielenia i ochrony wiernej ludności od
Viet Cong’u zaczął budować ufortyfikowane obozy warowne. Wietnamscy
chłopi takie działania z jednej strony aprobowali, ponieważ zapewniały one
względne bezpieczeństwo, z drugiej zaś budziły ich niezadowolenie z powodu
zastąpienia do tej pory obieralnej starszyzny wioskowej ludźmi nominowanymi przez prezydenta Diema74.
Prezydent Diem wciąż ponawiał prośby o dalszą amerykańską pomoc.
W wyniku tych apeli prezydent Kennedy zwiększył liczbę amerykańskich doradców do ponad 16 tys., a Viet Cong zareagował rozszerzeniem akcji rekrutacyjnej do swoich szeregów, jak również zwiększeniem pomocy materialnej.
Coraz większa liczba doradców oraz wprowadzenie do działań helikopterów na
krótki czas podniosły morale żołnierzy rządu w Sajgonie, mimo zwiększonej pomocy amerykańskiej wojska Diema ponosiły klęskę za klęską75.
W maju 1963 roku w Wietnamie Południowym wybuchły zamieszki na
tle religijnym. Spokojni wyznawcy buddyzmu, stanowiący 80% społeczeństwa,
poczuli się skrzywdzeni przez katolickiego prezydenta Diema. Domagali się
tolerancji religijnej.
Detonatorem konfliktu była odmowa rządu zdjęcia symboli Watykanu,
które powiewały 5 maja 1963 roku w 25 rocznicę objęcia biskupstwa przez Ngo
Dinha Thuc (brata Diema) nad miastem Hue. Dwa dni później swoje święto
obchodzili buddyści. Mnisi buddyjscy organizowali demonstracje i dokonywali aktów samospalenia. Diem odmówił zawarcia kompromisu. Stany Zjednoczone, zniechęcone postawą i błędami politycznymi prezydenta Diema,
udzieliły poparcia zamachowi stanu zorganizowanemu przez gen. Duong Van
Minha76.

 J. Nadel, J. R. Wright, Komandosi Amerykańscy, op. cit., s. 30–31.
 A. Dmochowski, Wietnam 1962–1975, op. cit., s. 34.
75
 J. Nadel, J. R. Wright, Komandosi Amerykańscy, op. cit., s. 31.
76
 P. Ostaszewski, Obalić Diema. Zamach stanu w Sajgonie w listopadzie 1963 roku, „Mówią Wieki.
Magazyn Historyczny”, Grudzień 2000, s. 18–24.
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Zabójstwo Diema dokonane podczas zamachu stanu z 1 listopada 1963 roku
okazało się fatalna pomyłką77. Sprawdził się czarny scenariusz amerykańskiego
senatora Mike’a Mansfielda, przepowiadający rozkład państwa południowowietnamskiego i uwikłanie się USA w jeszcze bardziej skomplikowaną rozgrywkę.
Według Mansfielda jedyną metodą rotacji władzy miał stać się zamach stanu
w Wietnamie Południowym. Tak się też stało78.
W styczniu 1964 roku generała Duong Van Minh’a obaliła grupa zrewoltowanych oficerów. W Wietnamie Południowym nastał okres gwałtownych
wstrząsów politycznych. Ostatecznie do władzy doszli: generał wojsk lądowych
Nguyen Van Thieu i generał lotnictwa Nguyen Cao Ky, którzy objęli odpowiednio stanowiska głowy państwa i premiera79.
Pomimo wstrząsających Wietnamem Południowym rebelii, programy pacyfikacji oraz tworzenia osad strategicznych (obozów warownych) wzmocniły kontrolę południowowietnamskich sił rządowych nad obszarami wiejskimi.
Tempo rekrutacji nowych partyzantów VC znacznie osłabło80.
Wobec utknięcia operacji partyzanckich w martwym punkcie rząd Wietnamu Północnego postanowił skierować do Wietnamu Południowego około
40 batalionów Wietnamskiej Armii Ludowej, około 35 tys. partyzantów i około
80 tys. żołnierzy nieregularnych formacji. W grudniu 1963 roku w Wietnamie
Południowym pojawił się pierwszy oddział (konwencjonalny) regularnej armii
północnowietnamskiej81.
Jednak w 1963 r. doszło do ważniejszego wydarzenia niż zamach na
Diema. 22 XI 1963 roku w Dallas zginął prezydent USA John F. Kennedy.
Prezydentem został dotychczasowy wiceprezydent Lyndon Baines Johnson.
Nowemu prezydentowi brakowało koncepcji strategicznej82. Nie potrafił kontynuować i rozwinąć strategii, którą stworzył Kennedy. Powodem takiego
postępowania Johnson’a może być odmienny od Kennedy’ego przebieg jego
służby wojskowej przypadającej podczas II wojny światowej.
Podczas wojny z Japończykami Johnson służył jako lotnik obserwator w załodze bombowca B-25. 9 VI 1942 roku niewiele brakowało, aby zginął w incydencie nad Nową Gwineą, po którym tylko on został odznaczony Silver Star
 P. Ostaszewski, Wietnam: najdłuższy konflikt..., op. cit., s. 368–372.
 P. Ostaszewski, Obalić Diema..., op. cit., s. 18–24.
79
 J. Nadel, J. R. Wright, Komandosi Amerykańscy, op. cit., s. 31.
80
Ibidem, s. 32.
81
 H. Hermann, Działania specjalne (wczoraj–dziś–jutro), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2001, s. 230.
82
 Ibidem, s. 24.
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Medal (Medal Srebrnej Gwiazdy). Jego kariera wojskowa była krótka83. Natomiast John F. Kennedy, który również walczył z Japończykami, służył na kutrach
torpedowych PT. We wrześniu 1941 roku został przyjęty jako podporucznik do
marynarki wojennej. W 1943 r. był już porucznikiem i został mianowany dowódcą kutra torpedowego PT-109, stacjonującego na wyspach Salomona. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych. Gdy w nocy 2 sierpnia 1943 japoński niszczyciel Amagiri staranował i zatopił kuter torpedowy PT-109, Kennedy przepłynął
4 mile do najbliższej wyspy, holując rannego kolegę z załogi. Po kilkunastu
dniach rozbitkowie dzięki pomocy ludności tubylczej zostali uratowani. Za odniesione rany Kennedy został udekorowany Purple Heart, a za uratowanie kolegi
Navy-Marine Corps Medal. Karta wojenna pomogła mu w karierze politycznej.
Krótko po wyborze na prezydenta USA dowódca japońskiego niszczyciela Amagiri z czasów wojny przeprosił Kennedy’ego za zatopienie PT-109. Na podstawie
przytoczonych informacji można stwierdzić, że kariery wojskowe dwóch kolejnych prezydentów są diametralnie różne84.
Kutry torpedowe poszukiwały japońskich okrętów podwodnych, atakowały z zaskoczenia duże jednostki japońskie i transportowce, blokowały odcięte
garnizony japońskie, poszukiwały okrętów podwodnych85. Taka służba była podobna do służby komandosów, których jednym z zadań jest poszukiwanie przeciwnika. To właśnie służba na PT-109 była powodem tak wielkiego entuzjazmu
Kennedy’ego dla działań nieregularnych. Takich doświadczeń nie miał jego następca i z całą pewnością można stwierdzić, iż był to powód braku szczególnego
entuzjazmu Johnsona dla działań specjalnych86.
Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, że błędem było zezwolenie na przeprowadzenie zamachu stanu przez administrację prezydenta
Johna Fitzgeralda Kennedy’ego, w wyniku którego władzę i życie stracił Diem.
Jak można bronić idei republikańskich, a jednocześnie zezwalać na nielegalną
zmianę polityczną? Diem powinien odejść w wyniku wolnych wyborów. Naród
wietnamski miał prawo decydować sam o swoim losie, ale należało mu stworzyć
do tego warunki. Wietnam stał się poligonem doświadczalnym dla USA i ZSRR.
Rządy tych państw były gotowe walczyć nawet do ostatniego Wietnamczyka, aby
zrealizować swoje cele polityczne, wojskowe oraz gospodarcze. Przywódcy, za J. F. Dunnigan, A. A. Nofi, Wojna na Pacyfiku. Encyklopedia, przekład z języka angielskiego
R. Brzeski, Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2000, s. 212–213.
84
 Ibidem, s. 221.
85
 W. Holicki, Amerykańskie kutry torpedowe ELCO. Część druga, „Nowa Technika Wojskowa”,
nr 11/1997, s. 49–50.
86 
K. Dockery, Navy SEALs: Komando Foki: kronika..., op. cit., s. 346.
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równo amerykańscy, jak i radzieccy nie potrafili zauważyć, że pieniądze wydawane na wojnę w Wietnamie mogliby użyć do realizacji inwestycji w swoich krajach. Natomiast politycy wietnamscy z północy i południa nie widzieli, że cierpi
ich naród. Gdyby to zauważyli, sami doprowadziliby do zawarcia pokoju bez
pośredników. Liczyły się jednak ich kariery polityczne. Prawdziwy mąż stanu
powinien dbać o swój naród, a nie kierować się wyłącznie swoją ambicją, pazernością na władzę polityczną. Wojna doprowadza do zniszczenia, które przynosi
korzyść tylko tym, co sprzedają broń. Walka zbrojna jest koniecznością jedynie
wtedy, gdy naród musi bronić swojej niepodległości i prawa do istnienia. Wojna domowa jest wielkimi złem i jest najgorszym rodzajem wojny, ponieważ brat
kieruje broń przeciwko bratu i chce go zabić tylko ze względu na odmienne poglądy polityczne.
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Streszczenie
Wietnam w polityce zagranicznej prezydenta USA Johna Fitzgeralda
Kennedy’ego w latach 1961–1963
W artykule opisano cele, metody polityki zagranicznej prowadzonej przez
prezydenta USA Johna Fitzgeralda Kennedy’ego wobec Wietnamu. Artykuł zawiera analizę użycia sił specjalnych jako instrumentu polityki zagranicznej w
latach 1961–1963. W tej analizie zawarte są: opis osobistego zaangażowania
prezydenta Kennedy’ego w sprawy sił specjalnych, zasady działań wietnamskiej komunistycznej partyzantki oraz najskuteczniejsze sposoby zwalczania
partyzantów.

Summary
Vietnam in foreign policy of U.S. President John Fitzgerald Kennedy in the years
1961–1963
In this article describes the targets, methods of foreign policy pursued by
U.S. President John Fitzgerald Kennedy to Vietnam. The article includes an analysis of the use of United States Special Operations Forces (U.S SOF) as an instrument of U.S. foreign policy in the years 1961–1963. In this analysis, there is a
description of personal involvement President Kennedy in the case of U.S. SOF,
the principle of action Vietnamese communist guerrillas and the most effective
ways to combat the guerrillas.
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Rosyjski ruch dysydencki i protopartie polityczne
w okresie pierestrojki i głasnosti
Rozpoczęty w drugiej połowie lat 80. XX wieku przez Michaiła Gorbaczowa, sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego
(KPZR), proces ustrojowych przemian miał na celu usprawnienie państwa sowieckiego. Odczuwalny kryzys ekonomiczny i wyraźne nienadążanie ZSRR za
Stanami Zjednoczonymi w globalnym wyścigu zmusiły radzieckie kierownictwo do podjęcia reform. Polityka wybranego na sekretarza generalnego KPZR
w 1985 roku Michaiła Gorbaczowa przeszła w tym zakresie ewolucję, dzieląc się na dwa zasadnicze etapy. Społeczne procesy wyzwolone po 1985 roku,
zamiast usprawnić państwo sowieckie doprowadziły do podważenia podstaw
ustrojowych, a w konsekwencji do dezintegracji ZSRR w końcu 1991 roku.
Okres ten był czasem poważnych przekształceń w systemie społecznym i politycznym Związku Radzieckiego. Wtedy to – po wielu dekadach represji za próbę jakiejkolwiek niezależnej od KPZR działalności politycznej – zaczął kształtować się pluralizm polityczny, powstały pierwsze ugrupowania polityczne,
będące bezpośrednimi poprzednikami dzisiejszych partii funkcjonujących
w Federacji Rosyjskiej.
W pierwszej, trwającej od wyboru Michaiła Gorbaczowa na sekretarza generalnego KPZR w marcu 1985 roku do plenum Komitetu Centralnego KPZR
w styczniu 1987 roku, fazie zmian na skalę ogólnozwiązkową w obozie nowego przywódcy dominowały umiarkowane nastroje reformistyczne. Gorbaczow
ostrożnie krytykował poprzednie kierownictwo partyjne, a przyczyn trudności
w ujawnieniu „pełni potencjału socjalizmu” upatrywał w kwestiach biurokratyczno-organizacyjnych. Sowieckie władze państwowe próbowały dokonać zmian
poprzez odwołanie się do mechanizmów mobilizacyjnych, jedynych możliwych
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do wykorzystania w totalitarnym społeczeństwie, w którym rządzący kontrolowali wszystkie zjawiska społeczne. Cieszący się w tym okresie autentyczną charyzmą Michaił Gorbaczow kładł nacisk na realizację programu „przyspieszenia”
(ros. – uskorienie) przemian społeczno-ekonomicznych poprzez wzmocnienie
dyscypliny i kontrolę procesów wytwórczych. Władze podjęły szereg działań
zmierzających do zwiększenia wydajności pracy, a najgłośniejszym i najbardziej
kontrowersyjnym przedsięwzięciem była walka z pijaństwem i alkoholizmem.
Mimo okresowo rosnących wskaźników ekonomicznych, na plenum KC KPZR
w styczniu 1987 roku Gorbaczow przyznał, że dotychczasowe działania naprawcze są nieskuteczne1. Nowym hasłem przebudowy (ros. – pierestrojka) stała się
jawność (głasnost’) życia politycznego oraz jego demokratyzacja. Tym samym
rozpoczął się kolejny etap przemian, któremu w początkowym okresie towarzyszyło przeświadczenie, że częściowa demokratyzacja, zmiana mechanizmów zarządzania zapewnią wzrost gospodarczy oraz stworzą adekwatny do ustroju socjalistycznego mechanizm gospodarowania2.
Program głoszony przez Gorbaczowa miał być realizowany pod hasłem
Nazad k Lieninu – „renesansu leninowskiego”, powrotu do idei Lenina, rzekomo zdeformowanych przez lata rządów Józefa Stalina i Leonida Breżniewa3. Pośród innych zjawisk, uruchomiony przez Gorbaczowa proces doprowadził, dość
nieoczekiwanie dla radzieckiego centrum, do aktywizacji w życiu publicznym
dwóch potoków radykalizmu. Każdy z nich niósł zagrożenie dla „linii generalnej” 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 federacji4. W drugim radykalnym nurcie znaleźli się zwolennicy pogłębienia i rozszerzenia gospodarczych i społecznych reform w stopniu de facto zagrażającym stabilności politycznego centrum ZSRR5. Pojawienie się tych

 W 1985 roku deficyt budżetowy ZSRR wynosił 17–18 miliardów rubli, a w kolejnych latach
wzrósł kilkakrotnie. Okazało się między innymi, że społecznie dotkliwa kampania antyalkoholowa nie przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy, co więcej, przynosi poważne straty dla
budżetu państwa oraz przyczynia się do masowych zatruć, będących skutkiem spożycia nielegalnej produkcji.
2
 S. Dzarasow, Partijnaja diemokratija i bjurokratija: k istokam probliemy, Moskwa 1988,
s. 324.
3
 J. Smaga, Rosja w 20 stuleciu, Kraków 2001, s. 253.
4
 W. Sogrin, Politiczeskaja istorija sowriemiennoj Rossii 1985–1994: ot Gorbacziowa do Jelcyna,
Moskwa 1994, s. 46.
5
 W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2002,
s. 375–378.
1
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ruchów doprowadziło do ożywienia życia politycznego poszczególnych republik
państwa sowieckiego. W większości z nich ruchy te bazowały na istniejących od
lat 60. i 70. środowiskach dysydenckich, będących w późnych latach 80. podstawą tworzących się protopartii politycznych. W przypadku Federacji Rosyjskiej,
jak i szeregu innych republik związkowych, ruchy dysydenckie i protopartie polityczne okresu pierestrojki stały się fundamentem kształtującego się na początku
lat 90. demokratycznego systemu wielopartyjnego. W wyniku tego procesu powstał zupełnie nowy system partyjny, nieodwołujący się do tradycji przedrewolucyjnej6, lecz będący efektem liberalizacji i demokratyzacji ustroju radzieckiego, a więc w pewien sposób „skażony” dziedzictwem ZSRR.
Geneza ugrupowań opozycyjnych – radziecki ruch dysydencki
Totalitarny ustrój radziecki nie doprowadził do całkowitego zaniku działalności politycznej, która wymykała się surowym regulacjom i prześladowaniom
ze strony aparatu bezpieczeństwa. Ze względu na specyficzny charakter państwa radzieckiego, każda niesankcjonowana przez władze działalność nabierała
charakteru nielegalnego i miała polityczny – antyradziecki charakter. Zatem
kształtujące się po chruszczowowskiej „odwilży” ruchy opozycyjne, mimo różnorodnej etiologii i celów działania, stanowiły niejako wspólną platformę o antysystemowym charakterze. Wśród pierwszych, kształtujących się od lat 60., środowisk opozycyjnych w ZSRR wyróżnić można było ruchy obrony praw człowieka
oraz ruchy narodowe i religijne. Sprzeciw władz radzieckich wobec podejmowania jakichkolwiek inicjatyw niezgodnych z linią KPZR sprawiał, że działacze tych
środowisk, ogólnie określanych jako „inaczej myślących” (ros. – inakomysljaszczije), poddawani byli represjom, a najbardziej aktywni i wyraziści liderzy stawali
się dysydentami.
Uprawnione jest stwierdzenie, iż od ruchu obrony praw człowieka rozpoczęła się w Związku Radzieckim zorganizowana na szeroką skalę działalność
opozycyjna. Na przełomie lat 1969 i 1970 powstały kolejno: Inicjatywna grupa
w sprawie obrony praw człowieka oraz Komitet praw człowieka w ZSRR. Deklarowanymi przez nie celami działalności było śledzenie przestrzegania praw
człowieka w państwie oraz ich popularyzacja w społeczeństwie. Działacze starali
 Za błędne należy uznać stwierdzenia niektórych badaczy rosyjskich, szukających korzeni obecnych partii politycznych w krótkiej tradycji pluralistycznego życia politycznego i parlamentaryzmu
z początku XX wieku (por. J. Kogornijuk, Sowriemiennaja rossijskaja mnogopartijnost’, Moskwa
1999). Podkreślić trzeba ideową nieprzystawalność historycznych ruchów politycznych do współczesności, w tym ogromne zmiany społeczne ekonomiczne okresu ZSRR, jak i długi czas opartej
na totalitarnym reżimie monopartyjności, gdzie Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego ingerowała i kontrolowała wszelkie przejawy życia społecznego.
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się zwrócić uwagę opinii międzynarodowej na stan praw człowieka w ZSRR,
pisząc petycje i memoranda m.in. do Organizacji Narodów Zjednoczonych7.
Ruch obrony praw człowieka posiadał największe znaczenie w radzieckim ruchu dysydenckim, będąc niejako ogniwem łączącym inne ideowo nurty opozycyjne oraz spełniając rolę koordynacyjną w inicjowaniu działań zmierzających do liberalizacji ustroju ZSRR. Ten nieformalny status możliwy był dzięki
deklarowanej apolityczności ruchu. W jego szeregach znaleźli się liczni intelektualiści, m.in. Andriej Sacharow, Siergiej Kowaliow, Aleksandr Sołżenicyn,
których autorytet przyciągał innych aktywistów. Wśród najważniejszych cech
ruchu obrony praw człowieka, pozwalających mu stać się główną platformą
opozycji antyradzieckiej rosyjscy badacze wymieniają:
 otwarty charakter działalności,
 zdecydowane odżegnanie się od używania przemocy i odwołań do rewolucji,
 głoszenie priorytetu ochrony praw człowieka, niezależnie od przekonań
ideologicznych i politycznych,
 deklarowaną lojalność wobec obowiązującego prawodawstwa jako podstawę dialogu z władzami,
 prowadzenie nielegalnej, niekontrolowanej przez cenzurę działalności wydawniczej samizdatu, w tym wydawanie popularnego periodyku
„Kronika bieżących wydarzeń”8.
Podkreślić należy, iż ruch obrony praw człowieka miał ogólnozwiązkowy,
a więc ponadrepublikański charakter. Jego działacze deklarowali przywiązanie
do idei praw człowieka, z których wynikała m.in. kwestia prawa do samostanowienia, jednak bezpośrednio nie podnosili haseł narodowych. Ruch popularność zdobywał wśród osób wykształconych, głównie w większych miastach
ZSRR. Największą siłę stanowił w Rosyjskiej SFRR i Ukraińskiej SRR, zaś np.
w Białoruskiej SRR i republikach środkowoazjatyckich praktycznie nie zaistniał
na szerszą skalę.
Podpisanie przez władze ZSRR Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 1975 roku stało się impulsem do rozszerzenia
działań obrońców praw człowieka: w maju 1976 roku w Moskwie powstała Moskiewska Grupa Helsińska na czele z Ludmiłą Aleksiejewą, a w ciągu roku podobne struktury pojawiły się w poszczególnych republikach związkowych. Działacze
tej organizacji dążyli do zmuszenia władz radzieckich, aby te przestrzegały przyjęte
7
8

Szerzej: E. Klajn, Moskowskij komitet praw czełowieka, Moskwa 2004.
G.M. Michaliowa, Rossijskije partii w kontiekstie transformacii, Moskwa 2009, s. 71–72.
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w Akcie Końcowym KBWE zobowiązania, zwłaszcza z zakresu tzw. „trzeciego koszyka”, dotyczącego praw człowieka. Odwoływanie się do zapisów tego dokumentu
sprawiło, że Grupa zaczęła być dostrzegana przez społeczność międzynarodową,
a także uzyskała pewien wpływ na radzieckie negocjacje w sprawie „trzeciego koszyka”. Możliwość bezpośredniego wpływu na społeczność międzynarodową sprawiała, że ruch obrońców praw człowieka stawał się najbardziej wpływową, elitarną
grupą opozycyjną9. Z drugiej strony, status ten spowodował na przełomie lat 70.
i 80. wzrost represji ze strony władz skierowanych wobec aktywnych uczestników
ruchu – głośnym echem odbiło się zesłanie Andrieja Sacharowa. W czasie pierestrojki znaczenie ruchu obrony praw człowieka wśród ogółu radzieckich ruchów
opozycyjnych obiektywnie zmalało. Wobec liberalizacji ustroju do głosu doszły
bardziej radykalne środowiska o orientacji narodowej, choć obrońcy praw człowieka wciąż pozostawali aktywni w rodzącym się życiu politycznym10.
Ruch obrony praw człowieka był platformą, wokół której orbitowały, zwłaszcza we wstępnej fazie rozwoju, ruchy narodowe. Ze względu na historyczne
uwarunkowania i aktualne położenie danej narodowości w ZSRR można było
wyróżnić następujące nurty ruchu narodowego:
 narodowe ruchy emancypacyjne, dążące do zwiększenia zakresu swobody,
a następnie suwerenności poszczególnych republik związkowych. Wśród
nich najsilniejsze tendencje wykazywał ukraiński ruch narodowy, litewski
ruch katolicko-narodowy, estoński ruch narodowo-demokratyczny oraz
ormiański, gruziński i azerski ruch narodowy. W swych działaniach ruchy
te uciekały się do masowych akcji protestacyjnych, głodówek i manifestacji. Ich przywódcy, m.in. Wołodymyr Czornowił na Ukrainie czy Zwiad
Gamsachurdia w Gruzji, stali się liderami politycznymi, odgrywającymi
w swych republikach istotną rolę po zdobyciu niepodległości;

 P. Goldberg, Zakljuczitel’nyj akt. Dramaticzeskaja istorija Moskowskoj Hel’sinskoj gruppy, Moskwa 2006; G.M. Michaliowa, op. cit., s. 72.
10
 W łonie deklarowanego jako apolityczny ruchu obrony praw człowieka wykształciły się rozmaite frakcje ideologiczne, które stawały się na przełomie lat 80. i 90. podstawą nowych partii
politycznych. Andriej Amalrik, autor głośnej pracy Czy Związek Radziecki przetrwa do 1984
roku?, zakładał możliwość wykształcenia się w środowisku dysydenckim trzech nurtów: czystego marksizmu, chrześcijańskiego i liberalnego. W późniejszym okresie klasyfikacja Amalrika
znalazła odzwierciedlenie w pracach naukowych, w których ruch dysydencki dzielono na czysty
leninizm (w rzeczywistości o dość szerokim spektrum różnych organizacji), liberalizm (najbliżej
związany z ruchem obrońców praw człowieka) oraz neosłowianofilstwo (rosyjski nacjonalizm,
reprezentowany m.in. przez legalnie działające pod kontrolą KPZR organizacje szowinistyczne jak Pamiat’). A. Amalrik, Kann die Sowjetunion das Jahr 1984 erleben?, Zurich 1970, s. 14;
D. Hosking, Istorija Sowietskogo Sojuza 1917–1991, Moskwa 1994, s. 431–432.
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 ruchy narodów represjonowanych, żądające rehabilitacji, umożliwienia
powrotu do historycznych ojczyzn i zwrotu majątku, w tym ruch Tatarów Krymskich i Meschetyńców. Posiadały stabilne, choć dość wąskie zaplecze, bazujące na członkach danej społeczności. W swych działaniach
przedstawiciele narodów represjonowanych ograniczali się głównie do
pisania petycji i manifestów11;
 ruchy emigracyjne Żydów i Niemców, zasadniczo domagających się prawa opuszczenia granic ZSRR i przesiedlenia się do Izraela i Republiki Federalnej Niemiec. Wśród nich istniały dwa nurty, pierwszy skłaniający
się ku pozostaniu w ZSRR, lecz domagający się prawa do swobód kulturowych i terytorialnej autonomii (w okresie późnej pierestrojki w środowisku zamieszkującej ZSRR mniejszości niemieckiej pojawiła się wizja
powołania Republiki Niemców Nadwołżańskich12) oraz drugi, skoncentrowany na działaniach umożliwiających zainteresowanym opuszczenie
państwa radzieckiego13.
Stosunkowo mniej wyraziste były ruchy o podłożu religijnym. Lata intensywnej walki z religią skutecznie wykorzeniły ją ze świadomości większości obywateli radzieckich. Charakterystyczne, że opozycyjne ruchy religijne nie były
związane z cerkwią prawosławną, która nota bene była doskonale spenetrowana, a nawet podporządkowana Kremlowi, lecz z nowymi na gruncie rosyjskim
ruchami protestanckimi: Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego i baptystami
oraz wspólnotą światków Jehowy14.
Ścisłe kontrolowanie przez radzieckie władze państwowe życia kulturalnego, cenzurowanie twórczości sprawiło, iż również kultura stała się
przestrzenią walki politycznej. W drugiej połowie lat 80. obserwowany był
wyraźny rozwój formacji subkultury młodzieżowej, wśród których były
grupy nawiązujące do wzorców zachodnich, jak i „rodzime”, walczące z obcymi wpływami kulturowymi, w tym popularna banda dbających o kulturę
fizyczną Lubierów15.

 Oprócz takich form protestu głośnym echem odbiła się miesięczna demonstracja Tatarów
Krymskich na moskiewskim placu Czerwonym w lipcu 1987 roku.
12
 Szerzej: W. Bauer, Rossijskije niemcy: prawo na nadieżdu, Moskwa 1995.
13
 G.M. Michaliowa, op. cit., s. 70.
14
L. Aleksiejewa, Istorija inakomyslija w SSSR, Moskwa 2006, s. 171 i nast.
15
 Więcej w j. polskim na temat grup nieformałów i ich politycznej roli w fazie liberalizacji ustroju radzieckiego: A. Czajowski, Demokratyzacja Rosji w latach 1987–1999, Wrocław 2011, s. 150–152.
11
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Oceniając działalność ruchu dysydenckiego i nieformalnego do czasu zaawansowanej pierestrojki należy za wrocławskim badaczem Andrzejem Czajowskim powtórzyć, iż mająca miejsce w okresie rządów Gorbaczowa liberalizacja
systemu zaskoczyła nieprzygotowanych na taką ewentualność dysydentów i do
1988 roku nie istniała żadna siła polityczna, z którą komunistyczni przywódcy
musieliby się poważnie liczyć16. O ile w poszczególnych republikach związkowych, znajdujących się w składzie sowieckiego „więzienia narodów” rozwijały
się ruchy narodowe siłą rzeczy opowiadające się przeciwko istniejącemu systemowi, to w Rosji (Rosyjskiej SFRR), którą można postrzegać jako metropolię
radzieckiego imperium kolonialnego, działalność ta miała inną specyfikę, w zasadzie nie dotyczyła kwestii narodowej. Kształtujące się niezależne od władz państwowych ruchy o charakterze nieformalnym wpisywały się w głoszoną przez
Gorbaczowa ideę oddolnego wsparcia pierestrojki. Posiadały one różnorodny
charakter: polityczno-filozoficzny, sportowy, literacki czy muzyczny, stopniowo
inkorporując w zakres swojej działalności kwestie o charakterze politycznym.
Ramy formalnoprawne funkcjonowania ugrupowań politycznych w okresie
pierestrojki i głasnosti
Ostatnia ustawa zasadnicza Związku Radzieckiego przyjęta została w 1977
roku, w sytuacji gdy stwierdzono, iż w ZSRR ukształtował się nowy naród radziecki, który zbudował rozwiniętą formę socjalizmu17. Po raz pierwszy w konstytucji Związku Radzieckiego znalazło się ustawowe potwierdzenie roli przewodniej
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, jako „trzonu systemu politycznego” (art. 6), a także ustrojowych zasad: demokratycznego socjalizmu (art. 9) jako
kierunku rozwoju radzieckiego społeczeństwa, działalności państwa zgodnie
z zasadą centralizmu demokratycznego (art. 3) oraz socjalistycznej gospodarki państwowej (art. 10). Dominacja KPZR w systemie politycznym ZSRR wprost
wynikała z założeń marksizmu-leninizmu, głoszącego dyktaturę proletariatu,
realizowaną poprzez partię komunistyczną. Partia była ściśle związana z organami
władzy państwowej, nad którymi w pełni dominowała. Absolutnym suwerenem
w państwie radzieckim było Biuro Polityczne KPZR. W tej sytuacji dopuszczana
na mocy art. 7 konstytucji działalność „innych organizacji społecznych” możliwa
była – podobnie jak i działalność Komsomołu, związków zawodowych i kooperatywów robotniczych – jedynie w charakterze siły wspomagającej realizację zadań
postawionych przez KPZR.
Ibidem, s. 132.
 Konstytucja (Ustawa Zasadnicza) Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Warszawa
1978, s. 39.

16
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Pogłębiające się w latach 1986–1988 trudności gospodarcze Związku Radzieckiego skłoniły kierownictwo państwowe na czele z Michaiłem Gorbaczowem do częściowej liberalizacji reżimu. Zakładano, iż problemy ekonomiczne
można społeczeństwu rekompensować poprzez rozwój swobód politycznych.
W rezultacie – jak słusznie zauważa Włodzimierz Marciniak – w ZSRR, odwrotnie niż w Chinach, niekonsekwentnym reformom gospodarczym towarzyszyły
w miarę radykalne reformy polityczne18. Ostatecznie jednak wyzwolone przez
pierestrojkę zmiany obnażyły istotę polityki Gorbaczowa, która nie sprostała historycznym wymogom i doprowadziły ostatniego sekretarza generalnego KPZR
na margines życia politycznego, a całe państwo radzieckie do upadku.
W 1986 roku dokonano zmian w prawie dotyczącym działalności zrzeszeń
i organizacji społecznych. Mimo że nie przewidywano możliwości powstawania
organizacji politycznych, a wyłącznie o charakterze kulturalnym, sportowym
czy ekologicznym, to w pewien sposób słabł monopol KPZR na organizację życia społecznego. Nowe struktury powoływać mogły nie osoby fizyczne, lecz tylko już istniejące organizacje, znajdujące się pod obowiązkową kuratelą KPZR
bądź Komsomołu, co wraz ze skomplikowanymi procedurami biurokratycznymi
w praktyce znacznie utrudniało – choć nie uniemożliwiało – ich rejestrację19.
Od 1988 roku hasła demokratyzacji włączyły postulaty wcześniej nieobecne
w radzieckim życiu politycznym – rozdziału gałęzi władzy, zwierzchności prawa oraz rzeczywistych gwarancji ich przestrzegania. Doktryna demokratyzacji
w pełni zrealizowała się w postanowieniach XIX konferencji KPZR. Jej postanowienia były sukcesem reformatorskiego środowiska skupionego wokół Michaiła
Gorbaczowa. Przyjęte 1 lipca 1988 roku rezolucje miały radykalnie zmienić charakter stosunków społecznych i politycznych w ZSRR. Po raz pierwszy deklarowano demokratyzację, pluralizm i stworzenie społeczeństwa o charakterze obywatelskim, a nie klasowym20.
Postanowienia te przełożyły się na przeprowadzenie pierwszych alternatywnych wyborów w ZSRR – były to wybory Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRR
w marcu 1989 roku. W ich wyniku, choć niektórzy liderzy partii komunistycznej
nie uzyskali mandatu, KPZR nie poniosła klęski, wciąż dominując w składzie izby.
Nowy organ władzy państwowej okazał się jednak areną rzeczywistej jawności
i demokratyzacji radzieckiej polityki – w jego składzie znaleźli się reprezentujący
 W. Marciniak, Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2001, s. 126.
19
G.M. Michaliowa, op. cit., s. 83.
20
 Treść rezolucji i inne dokumenty XIX konferencji KPZR zawiera broszura: Matieriały XIX
Wsiesojuznoj konfieriencii Kommunisticzeskoj partii Sowietskogo Sojuza, Moskwa 1988.
18
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skrzydło partyjnych demokratów Borys Jelcyn, Anatolij Sobczak czy przedstawiciel środowiska akademickiego, były dysydent Andriej Sacharow.
W styczniu 1990 roku Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRR – najwyższy
organ przedstawicielski państwa – pod wpływem rosnących żądań demokratyzacji życia politycznego opowiedział się za zniesieniem art. 6 radzieckiej konstytucji zawierającego zapis o kierowniczej roli KPZR, zaś w lutym 1990 roku Plenum KC KPZR ogłosiło rezygnację ze statusu „kierowniczej siły społeczeństwa
radzieckiego i jądra jego systemu politycznego”. Postanowienia te, implementowane do radzieckiej konstytucji w marcu tegoż roku, pozwoliły na ujawnienie się
nieformalnych organizacji o charakterze politycznym i podjęcie przezeń działań
zmierzających do petryfikacji i przekształcenia się w trwałe partie polityczne.
Na szczeblu Rosyjskiej SFRR zniesienie monopolu politycznego KPZR dokonało się w czerwcu 1990 roku, a przyjęta niemalże w tym samym czasie Deklaracja suwerenności państwowej RSFRR gwarantowała wszystkim działającym
w zgodzie z zapisami ustawy zasadniczej organizacjom społecznym równe szanse w udziale w sprawowaniu władzy21. Dalsze regulacje w tym zakresie przyniosła przyjęta w październiku 1990 roku ustawa O zjednoczeniach społecznych,
która określiła prawne ramy tworzenia i funkcjonowania ugrupowań politycznych, przyczyniając się tym samym do dalszego rozwoju wielopartyjności22.
Upadek reakcyjnego „puczu Janajewa” w sierpniu 1991 roku przyspieszył ostateczny krach Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego oraz przyczynił się
do marginalizacji roli Michaiła Gorbaczowa w życiu politycznym i dezintegracji
ZSRR, która nastąpiła w grudniu 1991 roku. Tym samym od sierpnia 1991 roku
życie polityczne państwa zasadniczo zmieniło swój charakter: KPZR przestała
być głównym obiektem krytyki i głównym „punktem orientacyjnym” w działalności organizacji opozycyjnych, a nowopowstałe ugrupowania coraz wyraźniej
rywalizowały pomiędzy sobą.
Kształtowanie się protopartii politycznych w okresie pierestrojki i głasnosti
Jakościową zmianę w położeniu radzieckich działaczy opozycyjnych przyniosła wspomniana liberalizacja prawa w zakresie zrzeszeń i organizacji społecznych z 1986 roku. Wciąż istniejące trudności i opór administracji nie przeszkodziły w pojawianiu się coraz liczniejszych klubów dyskusyjnych, które pod
 Diekłaracija o gosudarstwiennom suwerenitete Rossijskoj Sowietskoj Fiedieratiwnoj Socialisticzeskoj Riespubliki ot 12.06.1990 g., dostępna w Internecie: http://constitution.garant.ru/act/
base/10200087/
22
 I.W. Kotljarow, Fienomien mnogopartijnosti w sowriemiennom biełorusskom obszczestwie, Minsk
2009, s. 36.
21
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oficjalnie głoszonym np. literackim charakterem skrywały swoją polityczną istotę. Organizacje te zachowywały elitarny i raczej zamknięty charakter, gdyż społeczeństwo radzieckie en masse zachowywało bierność i nieufność wobec mających miejsce wydarzeń politycznych23. Oficjalnie głosiły one hasła wsparcia
dla inicjowanego przez władze państwowe kierunku przemian oraz socjalizmu.
Działania takie wpisywały się w postulaty Michaiła Gorbaczowa, który w uwolnieniu tłumionych przez lata mechanizmów artykulacji interesów społecznych
dopatrywał się siły mogącej odnowić państwo radzieckie, „ogólnonarodowego
patriotycznego ruchu poparcia linii partii, który obejmuje wszystkie siły opowiadające się za uzdrowieniem społeczeństwa”24. Rzeczywiście, hasło demokratyzacji i „socjalizmu z ludzką twarzą” cieszyło się popularnością w społeczeństwie, a kształtujące się organizacje społeczne wpisywały się w ideę oddolnego
wparcia pierestrojki.
Uruchomiony przez Gorbaczowa proces – dość nieoczekiwanie dla radzieckiego centrum – stał się źródłem aktywizacji w życiu publicznym nurtów
radykalnych. Głasnost’ życia politycznego doprowadziła do tego, iż obóz zwolenników pierestrojki zaczął się stopniowo rozpadać – jej radykalni zwolennicy
w istocie nieśli zagrożenie dla „linii generalnej” KPZR, unaoczniając, iż deklarowana jawność nie może obejść się półśrodkami i przekroczy ramy deklarowanego przez radzieckiego przywódcę demokratyzmu w ramach akceptowalnych przez komunistów. W drugim radykalnym nurcie znaleźli się zwolennicy
pogłębienia i rozszerzenia gospodarczych i społecznych reform w stopniu de
facto zagrażającym stabilności politycznego centrum ZSRR25. Ten drugi nurt,
rozwijający się aktywnie także w Rosyjskiej SFRR, stał się podstawą tworzenia
kolejnych protopartii politycznych.
Pierestrojka przyniosła zwiększenie zakresu swobody, dając szansę na rozwój istniejących w ukryciu grup i organizacji o charakterze nieformalnym. Wywodząc się z przedgorbaczowowskiego ruchu dysydencko-wolnomyślicielskiego, w nowych uwarunkowaniach politycznych rozwijały swoją aktywność grupy
o charakterze kulturalnym, martyrologicznym, ekologicznym, a także o wyraźnej orientacji politycznej (w tym organizacje zarówno demokratyczne, jak i nacjonalistyczne czy radykalnie komunistyczne).
 Grupy o charakterze kulturalnym, dążące do zachowania i ochrony przed
sowietyzacją dziedzictwa kulturowego najaktywniej działały w poszcze J. Lewada, Ot mnienij k ponimaniju, Moskwa 2000.
 Cyt. za: A. Czajowski, op. cit., s. 133.
25
 W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2002,
s. 375–378.
23
24
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gólnych republikach związkowych, w tym na Litwie, Łotwie, Estonii,
Ukrainie i na Zakaukaziu, stając się z czasem podstawią ruchów narodowowyzwoleńczych. W przypadku Rosyjskiej SFRR, jej funkcjonowanie
opierało się na grupach entuzjastów starających się o ocalenie przed zburzeniem ważnych obiektów historycznych.
 Organizacje martyrologiczne rozwinęły się w wyniku aktywności środowisk historyków, dążących do ujawnienia prawdy o istocie reżimu
komunistycznego26. W ich szeregach znaleźli się niektórzy zwolnieni
z odosobnienia dysydenci, w tym Andriej Sacharow i Siergiej Kowaliow.
Powołali oni do życia oficjalnie zarejestrowaną w 1989 roiku federacyjną
organizację historyczno-oświatową „Memoriał”, dając różnym grupom
szansę legalizacji działalności o charakterze martyrologicznym
 Grupy ekologiczne – wobec ignorancji władz radzieckich w kwestii
ochrony środowiska – starały się przeciwdziałać próbom brutalnej ingerencji w środowisko naturalne, m.in. w postaci zmiany kierunku biegu
syberyjskich rzek. Struktury organizacji ekologicznych były podstawą
do kształtowania się Partii Zielonych, która jednak szybko zniknęła ze
sceny politycznej, ulegając wewnętrznym podziałom i nie przyciągając
uwagi społeczeństwa27.
W republikach ZSRR szczególną rolę w rozwoju życia politycznego odgrywały fronty narodowe, zaś w Rosji, choć również powstawały tam organizacje tego typu (Moskiewski oraz Leningradzki Front Narodowy), to bardziej
typową formą działań politycznych były powszechne zjednoczenia wyborców.
 Modelowym przykładem takiego przekształcenia ruchu martyrologiczno-kulturowego w narodowy była transformacja białoruskiego środowiska mińskiej inteligencji skupionej wokół Zenona Poźniaka, archeologa, który w 1988 roku dokonał ujawnienia faktów na temat uroczyska
Kuropaty – miejsca masowych rozstrzeliwań ofiar stalinowskich represji z lat 30. Poświęcony
temu wydarzeniu artykuł opublikowany na łamach gazety Litaratura i Mastactwa szybko dotarł
do mieszkańców Białorusi. Na wywołanej przez wcześniej nieznanego społeczeństwu Poźniaka
fali powstała grupa „Komitet 58” mająca gromadzić informacje na temat zbrodni władz komunistycznych na narodzie białoruskim. Na jej zjeździe w październiku 1988 roku powołano do
życia stowarzyszenie „Martyrolog Białorusi”. W jego postulatach zapisano żądanie osądzenia
systemu winnego ludobójstwa oraz niedemokratycznych metod rozwiązywania problemów
socjalnych, politycznych i ekonomicznych. Zjazd „Komitetu 58” stał się miejscem zawiązania
Komitetu Organizacyjnego Białoruskiego Frontu Narodowego na rzecz Przebudowy – Odrodzenie. Front, oficjalnie powołany do życia w czerwcu 1989 roku na zjeździe w Winie, ze stojącym na jego czele Zenonem Poźniakiem, ogniskował zorientowaną narodowo inteligencję. Za
cel swojego istnienia określono odrodzenie języka, kultury i tożsamości narodowej, łącząc hasła
ogólnodemokratyczne z nacjonalistycznymi.
27
A. Czajowski, op. cit., s. 153–154.
26
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Doprowadziły one do powstania swoistej piramidy, której podstawę stanowiły lokalne ruchy manifestacyjne, strajkowe (m.in. Ruch robotniczy Kuzbasu),
szczebel pośredni – kluby polityczne i fronty ludowe, a jej szczyt, reprezentowane w parlamencie – postępowa Międzyregionalna Grupa Deputowanych
oraz zachowawcza frakcja deputowanych „Sojusz”28. Ze struktury tej w latach
1986–1988 zaczęły wykształcać się protopartie polityczne, których instytucjonalizacja nastąpiła w związku ze zmianami prawnymi w latach 1990–1991.
Protopartie zaczęły kształtować się w dużych ośrodkach miejskich o charakterze inteligencko-robotniczym. Za Galiną Michaliową podzielić je można na
cztery zasadnicze nurty ideowe, które stały się podstawą późniejszej rosyjskiej sceny politycznej29.
Po pierwsze, były to organizacje o orientacji ogólnodemokratycznej, które zasadniczo deklarowały przywiązanie do zasad demokracji socjalistycznej, operując
hasłem oddolnego wparcia dla pierestrojki, w tym kluby „Demokratyczna pierestrojka” w Moskwie i Leningradzie czy „Dyskusyjna trybuna” w Swierdłowsku.
Po drugie, powstawały grupy broniące wartości socjalistycznych, z tym że
o charakterze niezależnym – bardziej dystansujące się od władz państwowych
niż pierwsza grupa. Organizacje te utworzyły Federację Socjalistycznych Klubów Społecznych, w którym kluczową rolę odgrywali anarcho-syndykaliści,
skupieni wokół pisma Obszczina.
Po trzecie, wykształciły się radykalne grupy antykomunistyczne, bazujące
na wcześniej aktywnych działaczach dysydenckich i organizacjach takich jak
Moskiewska Grupa Helsińska.
Po czwarte, sformował się obóz sił o orientacji narodowo-patriotycznej,
który, choć w wielkich ośrodkach miejskich pozostawał na marginesie życia
politycznego, nie wchodząc w kontakty z ugrupowaniami z pozostałych grup
ideowych, to na prowincji nierzadko dominował wśród tworzących się ruchów
politycznych. Organizacje takie jak „Pamiat’” reprezentowały siły narodowoszowinistyczne, podżegające do konfliktów na gruncie etnicznym.
Osobnym i ważnym faktem było powstanie ruchu robotniczego, mimo
że nie odegrało ono poważniejszej roli w życiu politycznym późnego ZSRR.
Jego działalność od 1987 roku ograniczała się w zasadzie do dyskusji w środowisku inżynierskim oraz sporadycznych robotniczych akcji protestu. Poszczególne kluby z różnych części państwa, w tym na Uralu i Syberii, utworzyły Międzymiastowy Klub Robotniczy, wkrótce zaś powstał Międzyregionalny
Socjalistyczny Związek Zawodowy „Socprof”, skupiający się na ochronie praw
28
29

W. Marciniak, op. cit., s. 126–127.
G.M. Michaliowa, op. cit., s. 87–88.
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pracowniczych. Organizacjom tym, podobnie jak i powołanemu później do
życia Ogólnorosyjskiemu Związkowi Robotniczemu, nie udało się stać znaczącą siłą, włączającą związek zawodowy do życia politycznego, jak miało to miejsce w przypadku polskiej „Solidarności”30.
Wybory deputowanych ludowych ZSRR w marcu 1989 roku unaoczniły istnienie rozmaitych frakcji również wewnątrz partii komunistycznej. Jawny ideologiczny dysonans pomiędzy ortodoksyjnymi komunistami, partyjnymi demokratami i politykami balansującymi między nimi a Gorbaczowem – który nota bene był
najbardziej jaskrawym rezultatem pierwszego Zjazdu Deputowanych Ludowych
ZSRR – przyczynił się do wzrostu fermentu ideologicznego i aktywizacji rozmaitych sił w życiu politycznym państwa. Władzę na szczeblu związkowym wciąż
zachowywało środowisko Gorbaczowa, będące jednak ideologicznie bliżej „partyjnego betonu” niż radykalnych demokratów. Oczywiste stawało się, że deklarowane przez kierownictwo KPZR ideały „socjalizmu z ludzką twarzą” nie zostaną
wcielone w życie, co w konsekwencji doprowadziło do rozłamów w partii komunistycznej. Proces dezintegracji środowiska komunistycznego doprowadził do wykształcenia się w jego łonie pięciu zasadniczych nurtów i piętnastu niezależnych
partii komunistycznych31. Pierwszą grupę stanowili skupieni we frakcji „Komuniści za pierestrojkę” zwolennicy zmian systemowych, określający się mianem socjaldemokratów, drugą – socjaliści bliscy frontom narodowym, trzecią – odrodzeni
marksiści-leninowcy, głoszący ideę socjalizmu jako ustroju spółdzielczego, czwartą – zwolennicy odrodzenia partii komunistycznej jako ugrupowania rzeczywiście
robotniczego, bazującego na ideach Lenina, piątą – nazywani neostalinowskimi
komuniści o orientacji narodowo-odrodzeniowej32.
Właśnie w ramach KPZR w maju 1989 roku wykształciła się pierwsza legalna opozycja w postaci Międzyregionalnej Grupy Deputowanych (MGD)
na czele z Borysem Jelcynem i Anatolijem Sobczakiem. Działacze ci, żądając
od Gorbaczowa zdecydowanego działania i przyspieszenia reform, doświadczali ograniczania możliwości działania na forum parlamentu. Tym sposobem zdobywali oni jednak poparcie społeczeństwa, zasadniczo występującego
przeciwko aparatowi partyjnemu33. Mimo że członkowie MGD stanowili tylko
30
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Szerzej o ruchu robotniczym: G.M. Michaliowa, op. cit., s. 100–101.
W. Marciniak, op. cit., s. 127.
Grupy te wpisywały się w trzy zasadnicze nurty kształtujące swoją tożsamość na stosunku do
istniejącego systemu i kierunku reform ZSRR. Było to: skrzydło konserwatywno-stalinowskie;
skrzydło pseudoreformatorskie Michaiła Gorbaczowa oraz skrzydło radykalno-reformatorskie,
zmierzające do dezintegracji państwa. Zob.: A. Czajowski, op. cit., s. 162; W. Sogrin, op. cit.,
s. 60.
G.M. Michaliowa, op. cit., s. 96.
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20% składu Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRR, byli najbardziej zorganizowaną i aktywną grupą parlamentarzystów. MGD pod hasłem demokratyzacji i liberalizacji starała się integrować rozmaite środowiska o orientacji antyradzieckiej, wykorzystując środki finansowe, przekazywane przez organizacje
zagraniczne34.
Czynnikiem szczególnie mobilizującym środowiska polityczne były zaplanowane na 1990 rok wybory członków Zjazdu Deputowanych Ludowych Rosyjskiej SFRR oraz ciał przedstawicielskich lokalnych jednostek administracyjnych.
Najbardziej demokratycznie zorientowane środowiska przyjęły taktykę przejęcia władzy w Rosyjskiej SFRR i zwiększania zakresu jej suwerenności w ramach
państwa związkowego. W ciągu kampanii wyborczej ukształtowała się koalicja
działaczy demokratycznych, którzy w październiku 1990 roku powołali do życia
ruch społeczny „Demokratyczna Rosja”. Wzywał on do likwidacji radzieckiego
ustroju totalitarnego oraz gospodarki planowej, odwołując się do „politycznego testamentu” zmarłego niedługo wcześniej Andrieja Sacharowa. Ruch, cechując się „strukturą parasolowatą”, czyli zrzeszaniem innych lokalnych organizacji
o podobnych celach działalności, do połowy 1991 roku liczył około pół miliona
członków, a w jego składzie znaleźli się liderzy równolegle kształtującej się Demokratycznej Partii Rosji. Ruch ten zdobywał dużą popularność, odwołując się
również do haseł populistycznych, obietnic przeprowadzenia głębokich reform
ekonomicznych bez uszczerbku dla sytuacji materialnej obywateli35.
Wraz z pojawieniem się „Demokratycznej Rosji” w łonie partii komunistycznej wykształciła się jeszcze jedna radykalna grupa – „Platforma demokratyczna w KPZR”, kontynuująca działalność Międzyregionalnej Grupy Deputowanych. Jej aktywność wymierzona była głównie w pozostałe frakcje krystalizujące
się w KPZR. Centrum politycznego spektrum partii komunistycznej zagospodarowali działacze „Platformy marksistowskiej w KPZR”, deklarujący konieczność przemian w społeczeństwie, pluralizm i twórczy rozwój idei marksistowskiej. Na lewo od marksistów sytuował się „Ruch inicjatywy komunistycznej”,
dążący do powołania Rosyjskiej Partii Komunistycznej w składzie KPZR, jako
środka zaradczego wobec „zdradzieckiej polityki Gorbaczowa” i działań zmierzających do dezintegracji ZSRR. Skrajną lewicę neostalinowską reprezentowała
„Bolszewicka platforma w KPZR”, wprost odwołująca się do „leninowsko-stalinowskich norm” jako podstawy ładu społecznego. Rzeczona Rosyjska Partia
Komunistyczna powstała w czerwcu 1990 roku w odpowiedzi na niezgodę części ortodoksyjnych działaczy na kierunek reform Gorbaczowa. Reprezentowała
34
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ona antymodernizacyjny program, stwierdzając, że winna dokonać się polityczna i ekonomiczna „sowietyzacja”, a prowadzona demokratyzacja i liberalizacja
jest intrygą „światowego imperializmu”36. Jednym z liderów ugrupowania i całej
rosyjskiej skrajnej lewicy został Giennadij Ziuganow, późniejszy niezmienny lider Komunistycznej Partii Rosyjskiej Federacji.
Zwiększenie swobód politycznych w państwie radzieckim od drugiej połowy 1988 roku skutkowało jednak głównie rozwojem niezależnych od partii komunistycznej ruchów politycznych, wykorzystujących zmiany prawne we celu
legalizacji swojej działalności. W spektrum kształtującej się sceny politycznej
można było wyróżnić kilka zasadniczych orientacji, od chadeckich i demokratycznych po bolszewickie i nacjonalistyczne37.
Ruch chrześcijańsko-demokratyczny ujawniał swoje struktury, powstałe
jeszcze we wczesnej fazie pierestrojki, powołując w sierpniu 1989 roku Związek
Chrześcijańsko-Demokratyczny Rosji. Kształtował się on jako społeczna organizacja chrześcijan różnych części składowych ZSRR, ewoluując organizacyjnie w Związek Chrześcijańskiej Demokracji. Konflikty w środowisku działaczy chadeckich doprowadziły do wykształcenia się dwóch odrębnych struktur:
Rosyjskiego Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego oraz Rosyjskiej Partii
Chrześcijańsko-Demokratycznej. Środowisko rosyjskiej chadecji pozostawało ideologicznie dalece niejednorodne: część działaczy czerpała z doświadczeń
zachodnioeuropejskich, opowiadając się za własnością prywatną i liberalnymi
wolnościami jednostki, inni zaś operowali retoryką prawosławną i narodową.
Druga z wymienionych grup polityków od końca 1988 roku tworzyła własne
struktury, a pierwszą z nich był Związek Chrześcijańsko-Patriotyczny. Działacze
ci negatywnie odnosili się do idei ekumenizmu, wzorców kultury zachodniej,
odwołując się do wartości prawosławnych, nazywanych rosyjskimi, a nierzadko także do idei monarchicznej (zwłaszcza Prawosławna Konstytucyjno-Monarchiczna Partia Rosji). Wewnętrzne podziały i konflikty, a także niepopularność
myśli i wartości chadeckich w społeczeństwie rosyjskim sprawiły, iż ugrupowania te nie odegrały istotniejszej roli w kształtowaniu się systemu partyjnego.
Pojemną ideę demokratyczną reprezentowały rozmaite ugrupowania, które
łączyła głownie chęć odsunięcia od władzy KPZR. Działacze demokratyczni wywodzili się często ze środowiska dysydentów i działaczy struktur nielegalnych,
ale była wśród nich znaczna liczba polityków o komunistycznej proweniencji,
wywodzących się z „Platformy demokratycznej w KPZR”. Antysowieckość stanowiła ideowy trzon Demokratycznej Partii Związku Radzieckiego oraz jej odłamu
36
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– Partii Demokratycznej. Głębsze odwołania do historycznego okresu pierwszego rosyjskiego parlamentaryzmu towarzyszyły powstawaniu Związku Konstytucyjnych Demokratów, podobnie jak i Socjaldemokratycznej Partii Federacji
Rosyjskiej. Ze względu na pochodzenie działaczy, osobną grupę w bloku ugrupowań demokratycznych stanowiły partie wywodzące się z KPZR. Członkowie
MGD powołali do życia Demokratyczną Partię Rosji, zaś działacze „Demokratycznej platformy” – Republikańską Partię Federacji Rosyjskiej. Ugrupowania te
opowiadały się za radykalnymi przekształceniami, demokratyzacją i liberalizacją systemu, doraźnie popierając opozycyjny wobec programu Gorbaczowa plan
reform Jelcyna. Ugrupowania wchodzące w skład tej szerokiej kategorii stały się
podstawą przyszłego systemu partyjnego Rosji. Istotną rolę odegrała popularność idei demokracji w omawianym czasie, a także sukces liderów obozu demokratycznego, w tym Borysa Jelcyna, który został prezydentem Rosyjskiej FSRR,
Gawriła Popowa – mera Moskwy czy Anatolija Sobczaka – mera Leningradu.
Z perspektywy kolejnych lat transformacji rosyjskiego systemu partyjnego należy stwierdzić, iż z ogólnej i pojemnej kategorii ugrupowań demokratycznych
wyłaniały się kolejne partie, niejednokrotnie stając się już politycznym zapleczem obozu rządzącego. Tym samym ideowe centrum stało się w późniejszym
okresie oporą władzy prezydenckiej, rekrutując również kadry na wyższe stanowiska państwowe.
Ortodoksyjne skrzydło komunistyczne skupiło się w założonym w połowie 1989 roku stowarzyszeniu „Jedność za leninizm i komunistyczne ideały”.
Manifestem ideowym działaczy opozycyjnych wobec jakichkolwiek zmian,
czy to proponowanych przez Gorbaczowa, czy tym bardziej Jelcyna, był głośny
artykuł Niny Andriejewej, w którym możliwość odrodzenia państwa radzieckiego dostrzegano w powrocie stalinowskiego totalitaryzmu. Działacze oponowali również przeciwko ujawnianiu prawdy o systemie sowieckim, twierdząc, że nagłaśnianie zbrodni reżimu jest fałszowaniem historii. Już w drugiej
połowie 1991 roku ortodoksyjni komuniści powołali do życia Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię Bolszewików, a następnie w wyniku dalszych zmian
w znacznej części weszli w skład Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej
Giennadija Ziuganowa.
Organizacja „Pamiat,” dała początek współczesnemu rosyjskiemu ruchowi nacjonalistycznemu. Mimo że partie takie jak Rosyjska Jedność Narodowa
i Narodowo-Republikańska Partia Rosji nie odegrały istotniejszej roli w życiu
politycznym państwa, to uwagę zwracały zarówno ich radykalne hasła, zwłaszcza antysemickie i wymierzone przeciwko niesłowiańskim narodom Rosji, jak
i czynne zaangażowanie nacjonalistycznych bojówkarzy w konflikty w Naddniestrzu czy na Kaukazie. Ugrupowania te nie odegrały istotniejszej roli w kształ46
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towaniu się systemu partyjnego ze względu na niepopularność głoszonych przez
nie haseł w szerszych kręgach społecznych oraz fakt, że wśród potencjalnych
wyborców partii szowinistyczno-populistycznych dominowały sympatie dla
Liberalno-Demokratycznej Partii Związku Radzieckiego (następnie Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji). Mimo mylącej nazwy i eklektycznego zlepku
haseł tworzących program partii, jest ona reprezentantem idei mocarstwowej
i dąży do supremacji narodu rosyjskiego. Działalność ugrupowania Władimira Żyrinowskiego od momentu jego powstania w marcu 1990 roku mogła być
inspirowana przez KPZR i służby specjalne, a jej celem prawdopodobnie było
osłabienie ruchu demokratycznego i wprowadzenie zamętu w świadomości wyborców. Podobne cele partia realizuje również obecnie, pełniąc rolę koncesjonowanej opozycji wobec rządzącej Jednej Rosji Władimira Putina.
Rozwój rosyjskiego życia politycznego nie doprowadził do petryfikacji
struktur organizacyjnych. W okresie pierestrojki powstawały ośrodki konsolidacyjne, których centralnym ogniwem pozostawały wpływowe postaci. Sytuacja
taka z jednej strony wpływała na wzrost zainteresowania polityką pośród obywateli ZSRR, z drugiej jednak ukształtowała się grupa popularnych polityków,
oderwanych od życia społecznego, do której przylgnęli przypadkowi ludzie, zbijający polityczny kapitał na umiejętnym wykorzystaniu sytuacji38.
Podsumowanie – cechy charakterystyczne procesu pluralizacji życia
politycznego w okresie pierestrojki
Proces kształtowania się zrębów systemu partyjnego w okresie pierestrojki przebiegał w skomplikowanych i dynamicznie zmieniających się warunkach.
Przyczyn tego faktu badacze doszukują się w „wybuchowym” charakterze przemian życia politycznego późnego ZSRR39. Po długotrwałym okresie tłumienia
jakichkolwiek niekoncesjonowanych przez partię komunistyczną przejawów
aktywności politycznej, społeczeństwo radzieckie nie było gotowe na szybką
adaptację zasad demokracji i pluralizmu. Żywiołowy rozwój życia politycznego w schyłkowym okresie istnienia państwa sowieckiego odbił się gwałtownym
pojawianiem, znikaniem i wewnętrznymi rozłamami tworzących się ugrupowań politycznych. Dynamiczny rozwój życia politycznego i wielość powstałych
ugrupowań pozwala wskazać zasadnicze cechy charakteryzujące poszczególne
partie, jak i kształtujący się system partyjny jako całości.
W pierwszym okresie formowania się systemu partyjnego rosyjskie ugrupowania starały się ukształtować swoją tożsamość na bazie negacji doświad38
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czenia radzieckiego. W celu zdobycia popularności chętnie odwoływały się do
wyrazistych haseł politycznych, choć jednocześnie ideowa treść dokumentów
programowych była niejednokrotnie dalece niedopracowana i odwoływała się
do koncepcji funkcjonujących w demokracjach zachodnioeuropejskich. Słabość programów ujawniała się poprzez brak jednoznacznych wizji kierunku transformacji oraz kształt przyszłego systemu społecznego i politycznego.
W konsekwencji również programy polityczne poszczególnych ugrupowań cechowały się labilnością, eklektyzmem i zmiennością uwarunkowaną zarówno
„dziecięcym okresem” życia politycznego Rosji, jak i chęcią dostosowania się
do bieżących potrzeb ewentualnego wyborcy.
Tę niewątpliwą słabość kształtującego się systemu partyjnego można wytłumaczyć poprzez konieczność przejścia niełatwego okresu poszukiwań i krystalizacji zarówno programów politycznych, jak i wypracowania określonych zachowań elektoralnych. Powstające partie posiadały wąskie zaplecza wyborcze.
Gwałtowny wybuch pluralizmu spowodował nie tylko dynamiczny wzrost liczby ugrupowań, ale i chaos i dezorientację elektoratu, przyzwyczajonego do jednopartyjności i braku rywalizacji różnych koncepcji ideowych. Brak politycznego doświadczenia potęgował ograniczony potencjał kadrowy poszczególnych
ugrupowań oraz wątłe struktury terenowe partii, utrudniające im przekształcenie się w partie masowe.
Analiza politycznego spektrum ZSRR w okresie późnej pierestrojki prowadzi do stwierdzenia, iż najbardziej gwałtowny rozwój w okresie demokratyzacji
odnotowały ugrupowania o orientacji centrowej i liberalnej. Był on rezultatem
ujawniania się działaczy niezwiązanych z KPZR, jak i transformacją należących
do partii komunistycznych zwolenników radykalnych reform w zdecydowanych
przeciwników systemu radzieckiego. W ich przypadku było to nie tylko odejście
od socjalistycznych ideałów, ale również szokujące dla wielu obywateli stanowcze potępienie reżimu i tak samo zdecydowane opowiedzenie się za demokracją
i liberalizmem. Jak pisze Władimir Sogrin, na przełomie lat 80. i 90. hasła te wydawały się być „tym klinem, który byłby w stanie bezwzględnie wybić ze społeczeństwa komunistyczną ideologię i skruszyć KPZR”40.
Wraz ze stopniową stabilizacją systemu wielopartyjnego i krystalizacją życia politycznego w Rosji wykształciły się cztery zasadnicze grupy partii politycznych, wyodrębnione ze względu na ich struktury organizacyjne i relewantność.
Po pierwsze, powstały duże ugrupowania o charakterze masowym, posiadające rozbudowane regionalne struktury oraz wpływowych liderów. Po drugie,
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ukształtowały się stosunkowo duże partie kadrowe, posiadające swoich przedstawicieli w organach ustawodawczych, zorientowane przede wszystkim na zdobywanie własnej reprezentacji w ciałach przedstawicielskich. Po trzecie, wykształciła się znaczna grupa partii o nikłej relewancji, nieposiadających profesjonalnych kadr, podlegających wewnętrznym podziałom i rozdrobnieniu oraz
nierzadko mających problemy ze sprawną samoorganizacją i finansowaniem
własnej aktywności. Po czwarte, pojawiły się ugrupowania, które choć przeszły
procedurę rejestracji, to znajdowały się na marginesie życia politycznego, nawet
nie podejmując walki o realizację swoich celów. Również tym partiom właściwe
były problemy kadrowe, organizacyjne i finansowe, prowadzące najczęściej do
zakończenia działalności.
Większość nowo powstałych ugrupowań za cel swojej działalności w okresie pierestrojki brało walkę z ustrojem komunistycznym. Odbywało się to pod
hasłami desowietyzacji, defederalizacji i denacjonalizacji41. Desowietyzacja
oznaczała dążenie do demontażu państwa radzieckiego i rozbicia systemu
opartego na ideologii komunistycznej, defederalizacja – likwidację form zależności podmiotów wchodzących w skład ZSRR, ale także przesiedlenia ludności i zniszczenie dotychczasowej świadomości i mentalności radzieckiej. Hasła denacjonalizacji zawierały postulaty prywatyzacji majątku państwowego,
a także pozbawienia wpływów i uprzywilejowanej pozycji komunistycznej nomenklatury. Dokonujące się w ZSRR w latach 1990–1991 zmiany polityczne,
gospodarcze i społeczne, wpisujące się w powyższe postulaty, doprowadziły do
rozpoczęcia nowego etapu w życiu państwa, a także stanowiły punkt wyjścia
w dalszym kształtowaniu się systemów partyjnych poszczególnych państw,
w tym Federacji Rosyjskiej.
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Streszczenie
Rosyjski ruch dysydencki i protopartie polityczne w okresie pierestrojki
i głasnosti
Przebiegające pod hasłem przebudowy i jawności liberalne reformy Michaiła Gorbaczowa doprowadziły do rozpadu ZSRR. Rozwój ruchu dysydenckiego oraz powstawanie partii politycznych w ostatnim okresie istnienia państwa
radzieckiego w praktyce miało wpływ na kształtowanie się systemu partyjnego
i życia politycznego Rosji.
Celem badania było przedstawienie ideowych źródeł ruchu dysydenckiego,
kształtującego późniejsze partie polityczne, a także zmian w radzieckim prawodawstwie, które stworzyły podstawy politycznego pluralizmu oraz procesu powstawania pierwszych partii politycznych współczesnej Rosji.

Summary
Russian dissident movement and political protoparties in the period
of perestroika and glasnost’
Liberal reform of the last Soviet leader Michail Gorbachev, well known as
restructuring (perestroika) and openness (glasnost’), led to disintegration of the
Soviet Union. Development of the intellectual opposition as well as first illegal
political parties in the late 80s had big influence on the process of emerging of
the party system and political life in the Russian Federation.
The aim of the article is to present ideological roots of the dissident movement, changes in the Soviet law that led to pluralism and the process of forming
first political parties in contemporary Russia.

50

Beata Szczepaniak-Jaworska

Udział muzułmanów w życiu politycznym Wielkiej
Brytanii i Niemiec
Europa, ze swą bogatą historią kontaktów ze światem islamu, wydaje się
szczególnym polem do wszelakich rozważań dotyczących przeszłości, sytuacji
obecnej, ale przede wszystkim – przyszłości relacji związanych z ludnością muzułmańską. Śledząc debatę publiczną toczącą się wokół aktualnych problemów
trapiących Europejczyków w ich kontaktach z ludnością muzułmańską oraz doniesienia medialne, można odnieść wrażenie, że oto kilka, najdalej kilkanaście
lat wstecz (od pamiętnego roku 2001), w Europie pojawiła się znaczna liczba
imigrantów, których wspólnym mianownikiem jest religia – islam.
W przytoczonym dyskursie publicznym zapomina się o co najmniej dwóch
istotnych dla Europy faktach dotyczących społeczności muzułmańskich. O tym,
iż historia kontaktów Europy z islamem istnieje od początku powstania islamu,
od VI wieku, oraz o migracji muzułmanów do Europy Zachodniej, będącej wynikiem kolonialnej przeszłości Europy i boomu gospodarczego po drugiej wojnie światowej.
Historia stosunków europejsko-muzułmańskich w dużej mierze ukształtowana została po wydarzeniach z 11 września 2001 roku. Do tego momentu
muzułmanie postrzegani byli jako obcy imigranci, których owszem, różniła od
rdzennych Europejczyków religia, ale nie był to żaden szczególny wyróżnik. To
co się stało z europejską mentalnością po zamachach z 11 września, napełniej ilustrują słowa tureckiego ucznia z Niemiec: „Byliśmy cudzoziemcami. Po 11 września staliśmy się muzułmanami”1.
 K. Górak-Sosnowska, Muzułmańska kultura konsumpcyjna, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011, s. 111.
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Muzułmanie: imigranci i obywatele
Możliwość uzyskania obywatelstwa przez muzułmanów wynika w dużej
mierze z polityki poszczególnych państw oraz charakteru migracji społeczności
muzułmańskich2.
Zestawiając ze sobą historię migracji do Wielkiej Brytanii i Niemiec, jak i kwestie związane z nadawaniem obywatelstwa, zaobserwować można wyraźne różnice
w polityce tych dwóch krajów. Obecność muzułmanów w Wielkiej Brytanii jest
w znacznym stopniu wynikiem kolonializmu3. Pierwsi muzułmanie osiedlili się
w Wielkiej Brytanii w połowie XIX wieku. Później, większy napływ wyznawców
islamu nastąpił po otwarciu Kanału Sueskiego w 1869 roku, by osiągnąć pokaźne
rozmiary po drugiej wojnie światowej. W związku z tym w 1948 roku powstał
pierwszy akt prawny regulujący kwestie obywatelstwa – The British Nationaly Act.
Dokument ten regulował sytuację prawną przebywających na Wyspach obywateli
Zjednoczonego Królestwa i brytyjskich kolonii. Osoby pochodzące z Kanady, Nowej Zelandii, Irlandii oraz Indii i Pakistanu mogły zarejestrować się jako obywatele
Wielkiej Brytanii, nabywając tym samym pełnię praw obywatelskich. Dokument
ten stał się również przyczynkiem do dalszej imigracji4.
Lata 50. w Wielkiej Brytanii to lata największej imigracji związanej z brakiem siły roboczej w Zjednoczonym Królestwie po drugiej wojnie światowej.
Imigracja ta miała charakter głównie ekonomiczny, a przybyli wtedy mężczyźni, którzy stanowili większość, planowali powrót do domu po zdobyciu
odpowiednich środków finansowych. Ich życie religijne nie było bardzo rozbudowane i widoczne, najczęściej ograniczało się do indywidualnych praktyk
religijnych.
W okresie tym zdefiniowano pojęcie integracji, określając ją jako proces
przeciwny asymilacji, oznaczający „równość szans, której towarzyszyć będzie
zróżnicowanie kulturowe w atmosferze wzajemnej tolerancji”5. Dlatego od początku stosowania polityki integracyjnej w Wielkiej Brytanii rozumienie integracji skupiło się nie na tym, w jaki sposób imigranci powinni przystosować się
do ludności miejscowej, ale w jaki sposób można i należy zapewnić równość
różnym grupom społecznym, zachowując przy tym spójność społeczną6.
Ibidem, s. 240.
 A. S. Nalborczyk, [w:] A. Parzymies, Muzułmanie w Europie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 338.
4
 M. Zawadewicz, Życie codzienne w muzułmańskim Londynie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2008.
5
 P. Trevena, [w:] A. Dąbrowska-Korzus, Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa 2008, s. 109.
6
Ibidem, s. 113.
2
3
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Imigracja lat 50. trwała do połowy lat 60., kiedy to został wydany drugi dokument regulujący kwestie imigrantów – Commonwealth Immigrants Act
z 1965 roku7. Dotyczył on osób poszukujących zatrudnienia w Wielkiej Brytanii.
Władze brytyjskie ułatwiły tym samym wjazd kobietom i dzieciom imigrantów
pracujących w Wielkiej Brytanii. W dokumencie tym wprowadzono pierwsze powojenne restrykcje dla przybyszów – prawo wjazdu na Wyspy przysługiwało odtąd obywatelom mającym status Obywateli Zjednoczonego Królestwa i Kolonii.
Kolejne ograniczenia dla potencjalnych imigrantów zostały wprowadzone
na mocy Commonwealth Immigrants Act z 1968 roku. Odtąd każda osoba starająca się o przedłużenie pobytu musiała udowodnić, że jej rodzice bądź dziadkowie urodzili się w Zjednoczonym Królestwie.
Muzułmanie pochodzący przede wszystkim z państw Brytyjskiej Wspólnoty Narodów stworzyli trwałe, wciąż powiększające się społeczności.
Jak już zostało zasygnalizowane, zupełnie inaczej na tle brytyjskiej historii
migracji i przyznawania imigrantom obywatelstwa wypadają Niemcy.
Pierwsi muzułmanie pojawili się na terenie Niemiec na przełomie XVI
i XVII wieku, jednak większa liczba ludności muzułmańskiej przybyła po pierwszej i podczas drugiej wojny światowej. W Pierwszym przypadku byli to muzułmanie jeńcy wojenni służący w armiach aliantów będący wyznawcami islamu
z takich części świata jak Afryka i Indie, w drugim – muzułmanie jeńcy radzieccy pochodzący z republik muzułmańskich8.
Po drugiej wojnie światowej do Niemiec zachodnich napływało coraz więcej muzułmanów, w tym studentów, uchodźców i przedsiębiorców. Osiedlali się
w takich miastach jak Monachium, Hamburg. Dopiero jednak lata 60. XX wieku przyniosły masowy napływ ludności muzułmańskiej siły roboczej, co nadało
nowy, znacznie bardziej masowy wymiar obecności islamu w Niemczech.
Państwo niemieckie, zakładając, że napływ gastarbeiterów będzie tymczasowy, podpisało umowy regulujące sprowadzanie robotników. W 1961 roku
podpisana została pierwsza umowa z Turcją, następnie z Marokiem, Tunezją
i Jugosławią. Początkowo gastarbeiterzy przyjeżdżali w pojedynkę. Dopiero od
roku 1972 pozwolono na łączenie rodzin, w wyniku czego do Niemiec zaczęły
przeprowadzać się całe rodziny9.
Pracująca w Niemczech ogromna większość cudzoziemców nie wróciła
do swych krajów pochodzenia, na co liczyło państwo niemieckie i wobec tego
nie prowadziło de facto polityki integracyjnej. Dopiero w latach 90. XX wie7
8
9

A. S. Nalborczyk, [w:] A. Parzymies, Muzułmanie..., op. cit., s. 359.
Ibidem s. 325.
Ibidem, s. 330.
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ku nastąpiła w Niemczech stopniowa zmiana w sposobie prowadzenia polityki
integracyjnej – rozszerzono prawo do naturalizacji dla obcokrajowców oraz
wprowadzono zasadę ius soli w stosunku do obcokrajowców mieszkających od
dawna na terenie Niemiec10.
W roku 2000 Niemcy wprowadziły najważniejszą, jak od tej pory, zmianę
ustawy o obywatelstwie niemieckim. Jednymi z najważniejszych założeń jest automatyczne uzyskiwanie obywatelstwa przez osoby urodzone na terenie Niemiec
oraz obowiązek rezygnacji przez te osoby z jednego z paszportów pomiędzy 18.
a 23. rokiem życia11.
W ostatniej dekadzie doszło do znaczącej zmiany w postrzeganiu przez elity
niemieckie wyzwań stojących przed dużą liczbą imigrantów żyjących na terenie
RFN. Prekursorem nowego podejścia do imigrantów była niemiecka lewica po
dojściu do władzy w 2005 roku. Wspólnie z politykami z SPD, niemieccy chadecy stworzyli zarys obowiązującej teraz polityki integracyjnej, której celem jest
przyjęcie obywatelstwa Niemiec. Nastawienie federalnego rządu RFN na integrację widoczne jest choćby w nawiązaniu dialogu ze środowiskami imigrantów podczas zainicjowanych przez kanclerz Merkel szczytów integracyjnych, jak
również odbywającej się corocznie od 2006 roku konferencji ds. Islamu.
Celem nowej polityki, według oficjalnych doniesień, jest stworzenie społeczeństwa otwartego na imigrantów gotowych do zintegrowania się z Niemcami
i zrównanie praw Niemców i ludności napływowej12.
Równie istotne co regulacje związane z nadawaniem obywatelstwa, są relacje między państwem a wspólnotą muzułmańską.
Zgodnie a artykułem 140 niemieckiej konstytucji występuje rozdział państwa od religii, a wspólnoty religijne muszą działać w ramach obowiązującego
porządku prawnego. Relacje pomiędzy państwem i społecznościami religijnymi
regulowane są wieloma przepisami, które dają społecznościom religijnym prawo
do samodecydowania o swoich wewnętrznych sprawach tak długo, jak pozostają
one w zgodzie z prawodawstwem państwowym. Żeby móc korzystać z państwowych subwencji, dana społeczność religijna musi posiadać status korporacji13.
Wspólnotom muzułmańskim odmawiano przyznania statusu korporacji,
a jako uzasadnienie podawano argument, iż organizacje islamskie nie posiadaP. Trevena, [w:] A. Dąbrowska-Korzus, Problemy integracji imigrantów..., op. cit., s. 114.
 K. Pędziwiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007, s. 66.
12
 Dostępny w Internecie: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2010-01-04/polityka-rfn-wobec-imigrantow-od-integracji-do-naturalizacji
13
A. S. Nalborczyk, [w:] A. Parzymies, Muzułmanie..., op. cit., s. 359.
10
11
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ją jednolitej struktury wewnętrznej. W tym roku jednak Hesja stała się pierwszym niemieckim landem, który przyznał jednej ze wspólnot muzułmańskich
– Ahmadiji14 – status korporacji prawa publicznego. Wydarzenie to oznacza, że
przełamana została bariera w oficjalnym traktowaniu islamu na równi z chrześcijaństwem i judaizmem15.
W Wielkiej Brytanii natomiast, w związku z brakiem konstytucji, wolność
wyznania sformułowana jest w odpowiednich aktach prawnych oraz w międzynarodowych traktatach podpisanych przez ten kraj16. Istnieje jednak oficjalny
kościół państwowy (Anglikański Kościół w Anglii i prezbiteriański Kościół
w Szkocji), co wyraża się w statusie prawa religijnego, sposobie mianowania
wysokich rangą dostojników kościelnych i zakresie funkcjonowania jurysdykcji
kościelnej17. W tym wyspiarskim państwie nie ma natomiast żadnych podstaw
do oficjalnego uznania innych wyzwań.
W kwestii finansowania, warte podkreślenia jest, że żaden z państwowych kościołów i związków wyznaniowych nie otrzymuje od państwa funduszy – muszą one
utrzymać się z własnych dochodów. Z drugiej strony brytyjskie regulacje prawne nie
biorą pod uwagę istnienia na terenie państwa religii niechrześcijańskich.
Islamu nie chroni prawo dotyczące bluźnierstwa, a decyzją sądu z 1988 r.
odmówiono muzułmanom uznania ich za mniejszość etniczną.
W sądach brytyjskich funkcjonuje jednak muzułmańskie prawo rodzinne, ale jedynie w stosunku do osób, które mają obywatelstwo stosującego go
kraju, nie obowiązuje natomiast w odniesieniu do konwertytów czy obywateli
brytyjskich18.
Muzułmanie w polityce Niemiec i Wielkiej Brytanii
Społeczność muzułmańska w Europie postrzegana jest jako taka, która dba
przede wszystkim o interesy swojej społeczności czy to tej najbliższej, czy też swej
europejskiej ummy19. W tym celu muzułmanie tworzą m.in. partie polityczne.
Tworzeniu partii sprzyjają państwa, w których ugrupowania polityczne tradycyjnie wiązały się w państwem.
W Belgii, gdzie klimat polityczny sprzyja tworzeniu się partii muzułmańskich, powstała Parti Noor (arab. światło, pierwsza partia muzułmańska), czy
Parti de la Cioyennete et Prosperite.
14
15
16
17
18
19

Wspólnota liczy 35 tys. członków gminy muzułmańskiej.
Dostępny w Internecie: http://www.rp.pl/artykul/1019496.html
Przykładem jest traktat europejski.
A. S. Nalborczyk, A. Sieklucka, [w:] A. Parzymies, Muzułmanie..., op. cit., s. 381.
Ibidem, s. 383.
Umma (arab.) – wspólnota.
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Cechą charakterystyczną powstających w Europie partii muzułmańskich
jest to, że uzyskują marginalne poparcie podczas wyborów. Los ten spotkał
powstałą w 1989 roku brytyjską Islamic Party, która w wyborach w 1992 roku
otrzymała około 1% głosów. Natomiast w przypadku Niemiec nie doszło nawet
do utworzenia partii muzułmańskiej, choć starano się powołać do życia Die
Islamische Partei Deutschland20.
Tworzenie partii przez muzułmanów to jedno. Innym zagadnieniem jest
kwestia rzeczywistego zaangażowania muzułmańskich polityków w Niemczech i w Wielkiej Brytanii w sprawy własnej społeczności, w sprawy własnego kraju (przyjmującego), a wreszcie – w sprawy Europy. Przykładem na
zaangażowanie muzułmańskich polityków nie tylko w sprawy własnej społeczności, lecz także w sprawy samej Europy jest sylwetka niemieckiego muzułmanina Cema Özdemira.
Cem Özdemir jest synem gastarbeiterów, który jako pierwszy muzułmanin
zasiadł w latach 90. w Bundestagu. Do Partii Zielonych wstąpił w 1981 roku,
a już w 1989 roku rozpoczął karierę w regionalnej radzie Badenii i Wirtembergii.
W latach 2004–2009 był członkiem Parlamentu Europejskiego, a obecnie sprawuje funkcję współprzewodniczącego Partii Zielonych.
Postać Özdemira nie umknęła uwadze zagranicznym mediom21, które
przedstawiały go jako polityka, który stawia się ponad etnicznemu definiowaniu przynależności narodowej. W wywiadzie udzielonym BBC powiedział, iż
„ludzie zaczynają sobie uświadamiać, że w skład społeczeństwa niemieckiego
wchodzą również tacy ludzie jak Cem Özdemir, którzy nie mogą być nazywani tylko Turkami22”. Przyznał także, że zarówno Niemcy jak i Turcy stają się
sobie coraz bliżsi.
Özdemir od lat działa na rzecz przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej. Nie
jest tylko biernym świadkiem sytuacji w Turcji, który stoi z boku najważniejszych wydarzeń rozgrywających się w Turcji i milczy w imię wyższego celu, jakim jest akces Turcji do Unii Europejskiej. Przeciwnie – jest bacznym obserwatorem przestrzegania praw mniejszości w Turcji.
Podczas prac w Parlamencie Europejskim brał aktywny udział w pracach
Komisji Spraw Zagranicznych, a jego działalność tym razem nie skupiała się na
Turcji, lecz na sprawie rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA
do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów.
K. Górak-Sosnowska, Muzułmańska kultura..., op. cit., s. 450.
Dostępny w Internecie: http://www.bbc.co.uk/languages/germany_insideout/berlin3.shtml
22
 Dostępny w Internecie: Wywiad BBC: http://www.bbc.co.uk/languages/germany_insideout/
berlin3.shtml
20
21
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Lewica, partie socjaldemokratyczne czy Zieloni to pierwsze środowiska polityczne, które przyjmowały w swoje szeregi osoby wywodzące się ze środowisk
muzułmańskich. Pozostając na gruncie niemieckim, tym razem konserwatywnym, Aygül Özkan to przykład pierwszej w Niemczech polityk tureckiego pochodzenia, która została ministrem w rządzie Dolnej Saksonii.
Ta obecnie 41-letnia Niemka pochodzenia tureckiego swą karierę polityczną rozpoczęła w 2004 roku, wstępując do CDU. W latach 2008–2010 prowadziła działalność w Komitecie Ekonomicznym oraz Komisji Społecznej Równości.
W roku 2010 została ministrem ds. socjalnych, kobiet, rodziny, zdrowia i integracji w rządzie premiera Christiana Wulffa w Dolnej Saksonii. Funkcję tę
pełniła do 19 lutego 2013 r. Pytana dziś o motywy wstąpienia do niemieckiej
partii chrześcijańskiej podaje, iż ważne dla niej są takie wartości jak rodzina,
wspólnota i miłość bliźniego. Jako minister zajmowała się m.in. zachęcaniem
rodziców, by wcześnie wysyłali dzieci do przedszkola, dbała o lepszą integrację
imigrantów z niemieckim społeczeństwem oraz opublikowała 20 perspektyw
dla Dolnej Saksonii23.
Özkan, w momencie obejmowania ministerialnego stanowiska, wzbudzała żywe zainteresowanie mediów (głównie niemieckich, choć jej nominacja nie
uszła uwadze również polskich mediów24). „Die Welt” pisał o niej jako o „młodej, konserwatywnej i muzułmance” oraz iż „Özkan ma za zadnie wzmocnić
wizerunek CDU jako partii otwartej dla muzułmanów”. „Frangfurte Allgemeine
Zeitung” zaakcentował natomiast jej ministerialną nominację, pisząc, iż „po raz
pierwszy ministrem w Niemczech będzie muzułmanka”.
Na oficjalnym blogu byłej już pani minister dostępne są m.in. zdjęcia
i informacje o jej działalności charytatywnej, takiej jak członkostwo w Radzie
Powierniczej Dzieci Czernobyla, czy w zarządzie Fundacji „City Living”, zajmującej się rozwojem kompetencji kulturowych. Obecnie zaś wspiera CDU w kampanii przed jesiennymi wyborami.
Nie ma oficjalnych danych, ilu deputowanych parlamentów krajowych czy
Bundestagu to muzułmanie, ale w niemieckich partiach politycznych na najwyższych szczeblach jest coraz więcej osób, które nie są rodowitymi Niemcami.
Feliz Demirel, polityk z Hamburga reprezentująca Partię Zielonych, wspiera działalność tureckich polityków także w innych partiach. Jak sama przyznała, zależy jej „żeby tak szybko nie rezygnowali, i żeby w tym względzie nastąpiła

 Opracowanie własne, prezentacja: Baronessa Sayeda Warsi & Aygül Özkan: kobiety-muzułmanki-liderki w europejskiej polityce.
24
 Dostępny w Internecie: http://swiat.newsweek.pl/muzulmanka-ministrem-w-niemczech,57013-,1,1.html
23
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wreszcie normalizacja”25. Demirel chciałaby, aby ludzie przestali dziwić się obco
brzmiącym nazwiskom, a skoncentrowali się głównie na sprawach merytorycznych. Z obcobrzmiących nazwisk użytek starają się robić szczególnie partie
konserwatywne, które wystawiają na pierwszy front polityków z takimi właśnie
nazwiskami. Serap Güler, muzułmanka, posłanka CDU, sama przyznaje, iż swój
wybór zawdzięcza swojemu islamskiemu wyznaniu26.
W kwietniu ubiegłego roku w Edynburgu odbyła się konferencja poświęcona muzułmanom i ich politycznej partycypacji w Wielkiej Brytanii27. Konferencja, koncentrująca się wokół zaangażowania muzułmanów we wszystkie aspekty
życia politycznego w Wielkiej Brytanii, wiele miejsca poświęciła między innymi
pierwszej muzułmance w Izbie Lordów zajmującej stanowisko ministerialne.
Podobnie jak Özkan, baronessa Sayeeda Warsi została muzułmańską panią minister w 2010 roku. Podobieństw jest jeszcze kilka. Jednym z nich jest fakt, iż baronessa Warsi również zawdzięcza swoją polityczną karierę związaniem się z partią
konserwatywną, w tym przypadku z brytyjskimi Torysami. Baronessa Warsi, Brytyjka pakistańskiego pochodzenia jest członkinią Izby Lordów i działaczką Partii
Konserwatywnej, której sympatyczką została pod wpływem sukcesu ojca28. To dzięki niemu nie wyrzekła się swych korzeni i zdobyła solidne wykształcenie. Skończyła
prawo na Uniwersytecie w Leeds, po czym oddała się karierze politycznej.
W 2005 roku jako pierwsza muzułmanka w dziejach Partii Konserwatywnej
została oficjalną kandydatką partii do Izby Gmin. Wkrótce potem Dawid Cameron mianował ją wiceprzewodniczącą partii. W roku 2007 została baronessą
Dewsbury i równocześnie weszła do gabinetu cieni (jako minister ds. jedności
i aktywności społecznej). Od 12 maja 2010 roku do 4 września 2012 roku była
ministrem bez teki w rządzie Dawida Camerona. Od września 2012 roku jest ministrem ds. religii i społeczności. W Wielkiej Brytanii, jak i poza nią, jej popularność zbudowana jest głównie na fakcie, iż jest pierwszą w historii muzułmanką,
która weszła w skład brytyjskiego gabinetu.
Cechą łączącą muzułmańskich polityków, nie tylko w omawianych dwóch
krajach, jest ich widoczność w mediach społecznościowych. Konto na Fecebooku, ,,twittanie’’, czy wszechobecne blogi są już na porządku dziennym.
 Dostępny w Internecie: http://www.dw.de/niemieckie-partie-zabiegaj%C4%85-przed-wyborami-o-g%C5%82osy-imigrant%C3%B3w/a-16812455
26
 Dostępny w Internecie: http://www.dw.de/niemieckie-partie-zabiegaj%C4%85-przed-wyborami-o-g%C5%82osy-imigrant%C3%B3w/a-16812455
27
 Dostępny w Internecie: http://www.ed.ac.uk/polopoly_fs/1.82367!/fileManager/Call%20for%20
Papers.pdf
28
 Dostępny w Internecie: http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1527515,1,komu-przeszkadzajamuzulmanie-w-izbie-lordow.read
25
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Wchodząc na oficjalny blog baronessy Warsi możemy zauważyć, iż koncentruje się on wokół jej życia politycznego, aktywności społecznej, a także na
ostatnich wydarzeniach z jej udziałem29. Czytelnicy bloga za jeden z bardziej
spektakularnych wpisów uznają prawdopodobnie wydarzenie z 2007 roku, kiedy to wraz z baronem Ahmedem udała się do Sudanu, aby negocjować zwolnienie brytyjskiej nauczycielki, która została skazana na więzienie za obrazę
islamu, polegającą na tym, iż pozwoliła swoim uczniom nazwać pluszowego misia Mahomet. Nauczcielka, dzięki mediacji polityków, została przedterminowo
zwolniona. Po kilku latach obecności na politycznych salonach jej działalność
w debacie publicznej o rasizmie i wielokulturowości jest znacząca, choć aktywność ta wzbudza momentami wiele kontrowersji wśród samych muzułmanów.
Przykładem jest wypowiedź dotycząca integracji społeczności muzułmańskiej
z obywatelami brytyjskimi. Warsi postulowała bowiem, aby każdy, niezależnie
od wyznania, obchodził święta Bożego Narodzenia30. Media wytknęły jejrównież niepochlebne wypowiadanie się o samej idei wielokulturowości, w podobnym tonie w jakim zrobił to w 2011 roku David Cameron31.
Zabrała głos w sprawie ostatniego ataku na żołnierza w londyńskim Woolwich, nazywając go wprost atakiem terrorystycznym32.
W brytyjskiej Partii Pracy najbardziej znanym muzułmaninem jest, wspomniany już, baron Ahmed. Nazir Ahmed, Brytyjczyk o pakistańskim rodowodzie, zapisał się na łamach brytyjskiej historii jako pierwszy wyznawca islamu,
który w 1998 roku otrzymał tytuł lordowski.
Do Partii Pracy wstąpił w wieku osiemnastu lat, gdy zajmował się jeszcze
handlem na targu rybami. Podobnie jak baronessa Warsi, lord Ahmed dostarcza
opinii publicznej wiele powodów do dyskusji zarówno o nim samym, jak i o stylu jego politycznej aktywności. Na swoim politycznym koncie ma na przykład takie wydarzenia jak pomoc w promowaniu książki oskarżonego o antysemityzm
pisarza Israela Shamira, czy list otwarty do Tonyego Blaira przeciwko wojnom
w Afganistanie.
Szerokim echem odbiła się jego krytyka pod adresem Salmana Rushdiego,
gdy przyznano mu szlachectwo. Według Ahmeda, ten objęty fatwą pisarz jest
bluźniercą przeciwko islamowi i nie zasługuje na przyznany mu tytuł.
Dostępny w Internecie: http://sayeedawarsi.com/
 Dostępny w Internecie: http://www.guardian.co.uk/society/2012/nov/18/should-muslims-dochristmas
31
 Dostępny w Internecie: http://www.guardian.co.uk/politics/2011/feb/05/david-cameron-attack-multiculturalism-coalition
32
 Dostępny w Internecie: http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2013/05/201352484123205176.html
29
30
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Brytyjscy muzułmanie parlamentarzyści zabierają głos również w ważnych
sprawach międzynarodowych. W sierpniu 2006 roku baronessa Pola Udin,
członkini Partii Pracy zasiadająca w Izbie Lordów, była sygnatariuszką listu
otwartego do Tony’ego Blaira. List zawierał krytykę brytyjskiej polityki wobec
Bliskiego Wschodu i został skrytykowany przez ówczesnego szefa brytyjskiego
MSZ, Kima Howelsa, który zarzucił muzułmańskim liderom niesłuszną krytykę
brytyjskiej polityki zagranicznej33.
W obu izbach brytyjskiego parlamentu zasiada osiem osób wyznających islam. W wyniku wyborów z 2010 roku podwoiła się liczba muzułmańskich deputowanych, a trzy mandaty zdobyły kobiety, co zostało dostrzeżone i pochwalone34.
Wobec niesłabnącej popularności zagadnienia wielokulturowości w wydaniu
europejskim i wiążącym się z nią współistnieniem przedstawicieli odmiennych
kultur i religii pojawia się konieczność prowadzenia polityki negocjacji i kompromisu, które byłyby do zaakceptowania przez przedstawicieli różnych kultur.
Umiejętność realizacji tych zadań, łącznie z umiejętnością prowadzenia odpowiedniej polityki wobec imigrantów, powinny cechować polityków najwyższych szczebli państwowych. Z polityką wobec imigrantów wiążą się bowiem
znajomość sytuacji i problemów danej społeczności imigranckiej oraz jej odmienności kulturowej wpływającej na postawy polityczne imigrantów. Zagadnienia te znajdują zrozumienie u coraz liczniejszej reprezentacji polityków wywodzących się z kręgów imigranckich, zwłaszcza muzułmańskich.
Analizując działalność muzułmańskich polityków, nie można im odmówić
ambicji i niemałych pokładów energii, które chcą spożytkować w walce o lepszą
przyszłość nie tylko dla swojej społeczności. Angażują się również w działania
w sferze politycznej i kulturowej, znacznie wykraczającej poza świat imigrantów.
Warto również odnotować zwiększający się udział kobiet w polityce europejskich muzułmanów. Wiąże się to z kilkoma czynnikami, jak choćby z lepszą
umiejętnością kobiet szybkiego adoptowania się do nowej rzeczywistości, czy też
z chęcią poprawy losu samych imigrantek, jak i kobiet w ogóle. To również zasługa dobrego wykształcenia, jakim niejednokrotnie mogą poszczycić się imigrantki wywodzące się nie tylko z politycznych środowisk. Jest to przede wszystkim
fakt, który ma się nijak do obiegowego stereotypu kobiety muzułmanki, czyli
w domyśle wielu osób, kobiety uciśnionej, której życie toczy się jedynie wokół
domowych obowiązków.

Dostępny w Internecie: http://en.wikipedia.org/wiki/Pola_Uddin,_Baroness_Uddin
 Startowały 22 kobiety pochodzenia azjatyckiego, głównie muzułmanki kandydujące z list Partii
Pracy.
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Streszczenie
Udział muzułmanów w życiu politycznym Wielkiej Brytanii i Niemiec
– porównanie
Artykuł jest próbą przedstawienia najnowszych relacji Europy ze światem
Islamu poprzez pryzmat czynnego zaangażowania w życie polityczne ludności
muzułmańskiej w Wielkiej Brytanii i Republice Federalnej Niemiec. Autorka
przytacza historię migracji muzułmanów do wymienionych krajów oraz kolejne etapy, które doprowadziły do zmiany ich statusu z imigranta do obywatela.
W kolejnej części przedstawione zostają sylwetki wybranych polityków muzułmańskiego pochodzenia, którzy zasilają szeregi brytyjskich i niemieckich partii
politycznych i których kariera polityczna rozwija się z powodzeniem do dnia
dzisiejszego.

Summary
The Muslims’ action in the political life of Great Britain and Germany
– the trial comparison
This article is an attempt to present the latest European relations with the
Islamic World, through the lens of active involvement in the political life of the
Muslim population in the United Kingdom and Federal Republic of Germany.
The author cities the history of Muslim migration to these countries and the
steps that led them to change their status from immigrant to citizen. The next
section of the article presents profiles of Muslim politicians who represents British and German political parties and whose political career is developing successfully to this day.
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Theoretical orientations in Greek foreign policy
after 1990
The concept of foreign policy is a certain state of affairs and issues which
should become real. Therefore, it expresses values and interests of society, which
are realized through relations of the state with international community. These
values and interests exist in the form of fundamental and strategic objectives1. The
concepts as the general action plans are disclosed. Only foreign policy doctrines are
available. They contain internally consistent and hierarchical system of objectives,
where specific objectives serve fundamental ones. The doctrine is concretized by
the foreign policy programs, which refer to trends, areas and methods of foreign
policy in details2. Moreover, in this article foreign policy is treated as a dynamic
process of creating and implementing national interests and political objectives in
a polycentric and poliarchic international environment3.
If in a given society, the main political forces agree on the most important
foreign policy objectives, it is possible to meet one concept of foreign policy. This
concept can be expressed in different doctrines and programs. The situation is
different when there are several concepts in foreign policy in a state. Then, there
is a dispute about fundamental objectives and orientations of foreign policy4.
Starting to discuss the concepts of Greek foreign policy after 1990, the
author is eager to adopt a bipolar division of concepts. Four basic divisions,
 R. Zięba, Uwarunkowania polityki zagranicznej państwa, [w:] R. Zięba (red.), Wstęp do teorii
polityki zagranicznej państwa, Toruń 2005, s. 27.
2
Ibidem, s. 27.
3
T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie–systemy–uczestnicy, Wrocław 2006, s. 263.
4
R. Zięba, Uwarunkowania…, op. cit., s. 28.
1
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which are presented below, can be expressed as two opposite ideological poles.
The first one is based on European and Western tradition. The other one derives
from nationalist and ethnocentric background.
Europeanization and nationalist populism
The Europeanization contains a lot of definitions that are built on the basis
of concepts such as Westernization, globalization or even Americanization.
It involves adaptation to European norm and practices. It is more than just
a process of integration and has three important dimensions: the increase and
expansion of institutionalization at the European Union level, the relevant
adjustment at the level of the member states as well as other similar adjustment
in non-member states5.
Scholars dealing with the idea of Europeanization concentrate on certain
aspects, which can be analysed and underline the complexity of Europeanization
concept. Kevin Featherstone and George Kazamias indicate the following
dimensions of this concept:
 institutional adaptation within government;
 transformation in the structural power of domestic actors;
 adjustment of domestic macroeconomic regime;
 new dynamic with the domestic party system;
 pressure to redefine national identity;
 a strategic tool in the pursuit of foreign policy interests6.
Moreover, it is worth noting that Johan Olsen identifies five different uses of
the concept of Europeanization, such as:
 changes to external territorial boundaries;
 development of institutions of governance at the European Union level;
 penetration of national and sub-national levels of governance;
 exporting forms of political governance and organisation that are peculiar
to the EU beyond its own territory;
 a political project aiming at the unified and politically stronger Europe7.
 S. Stavridis, The Europeanisation of Greek foreign policy: A literature review, Discussion Paper –
Hellenic Observatory, London 2003, s. 4.
6
 K. Featherstone, G. Kazamias, Introduction: Southern Europe and the Process of „Europeanisation”, [w:] K. Featherstone, G. Kazamias (red.), Europeanisation and the Southern Periphery,
London 2001, s. 15–16.
7
 J. Olsen, The Many Faces of Europeanisation, ARENA Working Paper nr 02/02, 2002, s. 24,
dostępny w Internecie: http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-publications/workingpapers/working-papers2002/wp02_2.htm (pobrano: 10.05.2012).
5

64

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 6

According to Spyros Economides, Europeanization is an idea which tries
to explain the impact which European Union membership has on member
states. He affirms this influence is not limited. The conclusion is that European
Union membership has such a significant impact on member states that it may
change the structure, shape or dynamics of internal politics. Spyros Economides
believes that the effect of European Union membership is so important that
national policy preferences are no longer a question only of domestic politics
but are strongly influenced by a European level of policy making. Through EU
membership, states’ preferences, and the way they create and implement their
policies, converge into a European “agenda” and EU member states adapt to
a European method of conducting policy8.
Although the concept of Europeanization should not be confused with
the idea of European integration. In fact, there is an essential difference and
they are not the identical phenomena. The influence of the European Union on
a member state is often treated as Europeanization. This term first appeared in the
1990s in order to describe a process different from European harmonization and
integration, both concepts which pay attention to the internal adjustment of states to
European Union obligations. Therefore, Europeanization acknowledges the two-way
process of policy change between the European Union and domestic environments
in contrast to terms such as European integration which describe the one-way impact
of the Union on member states. According to Stella Ladi, Europeanization can be
defined as a process by which domestic policy areas become increasingly subject to
European policy-making or as the emergence and the development at the European
level of distinct structures of governance9. Europeanization refers to processes
of construction, diffusion and institutionalization of formal and informal rules,
procedures, policy paradigms and norms which are first defined and consolidated in
the making of European Union public policy and politics and then incorporated in
the logic of domestic discourse, identities, political structures and public policies10.
Stella Ladi distinguishes specific mechanisms of Europeanization and
pays special attention to soft mechanisms, which include imitation, diffusion
and presentation of internal expectations and beliefs. “Soft” mechanisms of
Europeanization are to be difficult to observe and to demonstrate but they remain
 S. Economides, Karamanlis and the Europeanisation of Greek Foreign Policy, [w:] K. Svolopoulos, K. Botsiou, E. Hatzivassiliou (red.), Konstantinos Karamanlis in the Twentieth Century, Athens 2008, s. 165.
19
 S. Ladi, The Role of Experts in Greek Foreign Policy, Etudes Helleniques/ Hellenic Studies, nr
15/1, 2007, s. 68–69.
10
 Ibidem, s. 69.
18
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important for the understanding of policy areas where even though European
Union regulation is low, convergence of policy styles and policy decisions can
be seen. This “soft” mechanism thus is described as framing domestic beliefs
and expectations. The European Union aim in this respect would be to prepare
the ground for institutional change by altering the cognitive input of domestic
actors also in areas where institutional requirements do not exist11.
“Soft” mechanisms linked with Europeanisation are put into practice by the
activation of networks such as epistemic communities, advocacy coalitions and
policy transfer networks. These may be defined as networks of specialists with
a common view about cause and effect relationships which relate to their domain
of expertise and common political values about the type of policies which
should be applied. The common feature of these formations is that possessors
of knowledge are able to take part in networks which seek to influence policy
learning and to provoke policy change. In conclusion, knowledge seems to be the
significant resource of the actors involved and the discussion of the relationship
between knowledge, power and public policy seems old and diverse12.
The question that should be answered is – how does the idea of Europeanization
can be applied in the field of foreign policy. In Spyros Economides’ opinion,
the most frequently used way of describing how Europeanization “exists” in
foreign policy is to fall back on two important categorisations. In a “top-down”
form of Europeanization, the impact of the European Union which is felt in
the domestic field is also likely to be felt in the arena of foreign-policy making.
By being exposed to and participating in all the processes and mechanisms of
the European Union foreign policy-making apparatus, states start to behave in
a Europeanized manner. This is reflected both in the content of state policies and
the manner in which their foreign policy is implemented13.
The other categorization of how Europeanization works in foreign policy is
referred to as the “bottom-up” approach. In this orientation there is a policy of the
member states which are being “uploaded” to the European policy-making level
rather than being “down-loaded” from that level. Consequently, there are two main
ways in which this bottom-up approach can function in the context of foreign
policy. In this first case, a state could simply use the resources and international
standing of the European Union to better achieve its foreign policy interests. As
a member of the European Union, a state can call on the influence of the sum
of the parts of the European Union to achieve its national interests. In essence
11
12
13

Ibidem, s. 69.
Ibidem, s. 70.
S. Economides, Karamanlis…, op. cit., s. 166.
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it can benefit from the power of the European Union to achieve certain goals
which can or cannot be shared by all other European Union partners. This way of
Europeanization is one in which a state uses the European Union as an “amplifier”
of national preferences and policies. Perhaps a more convincing understanding
of the bottom-up approach is one which is referred to as “projection”. Here states
want to support the European Union in general and of the member states more
specifically. However, it is argued that instead of simply projecting their national
interests on to the European Union foreign policy agenda, states want to make
their interests the interests of their partners and the European Union in general14.
It is worth noting that Europeanization in foreign policy can be treated also as
the abandonment, overcoming or surpassing of past national foreign policy
priorities15. When it comes to Greece membership in the European Community, it
has to be said that in the 1970s the first discussion divided scholars and politicians
into either pro-accession or anti-accession camps on the question of seeking
this membership. This debate might be summarized as “Karamanlis versus
Papandreou”. Konstandinos Karamanlis’ famous slogan was “Greece belongs
to West”, to which Andreas Papandreou would retort “Greece belongs to the
Greeks”. The pro-European Community camp saw an integrating Western Europe
as a greenhouse of democracies that would contribute to Greece’s economic
advancement and to the consolidation of post-1974 democratic institutions. The
anti-European Community camp declared that the European Community was no
more than an appendage of American capitalism contributing to and feeding on
dependency relationships of the Centre-Periphery variety16.
European Union/European Community membership of Greece has
significant impact on Greek state and society. It is possible to observe the impact
of this membership on national interests, orientations and policy-making in
Greece after joining the European Community in 1981. Undoubtedly, Greece
stands as a unique case among the member state of the European Community/
/European Union in practically every respect. According to Stelios Stavridis, the
following facts confirm the special case of Greece in European integration:
 a peripheral country17 (geographically, with no common borders with
other EC/EU states until 2007);
I bidem, s. 167–168.
S. Stavridis, The Europeanisation…, op. cit., s. 8.
16
T.A. Couloumbis, Greek Foreign Policy Since 1974: Theory and Praxis, Etudes Helleniques / Hellenic Studiem, t. 5, nr 2, 1997, s. 30.
17
For details, see M.F. Tayfur, Semiperipheral Development and Foreign Policy. The cases of Greece
and Spain, Burlington 2003.
14
15
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 situated in a turbulent region;
 under an external threat (Turkey), thus spending 7 per cent of Gross
Domestic Product on military expenditure;
 a different historical and political development pattern;
 a Christian Orthodox religion and culture;
 economically week;
 European Community accession remained a controversial issue for some
time.
Furthermore, Greece is the European Union member state which, by virtue
of its classical cultural heritage, feels that is entitled more than anyone else to the
name “European” because the name Europe is a Greek one18.
Foreign policy and security issues have always been important for Greece’s
application and membership of the European Communities / European Union
due to specific circumstances such as turbulent and threatening neighbourhoods.
It should be noticed that the European Union has functioned as a modernizing
factor in terms of foreign policy of Greece. It has caused the further development
of democracy, the creation of institutional conditions for the consolidation of
civil society, and the creation of new rights for Greeks. George Kalpadakis and
Dimitri A. Sotiropoulos underline that Greece’s participation in the European
integration brought about the following changes linked with civil society: better
transparency in existing institutions, the rise of local collective actors such as
inter-municipal enterprises in order to gain funds and technical assistance from
the European Union. In addition to this, the traditional “vertically” organized
patron-client system was weakened due to the changing institutional relations
between the state, the civil society and the European institutions. The European
Union exacted decentralization by providing political and economic incentives
for autonomous activities, independent from the state19.
What is more, the European Union also created a legal framework with
institutions for the protection of citizens’ rights: the European Parliament,
the European Ombudsman and the European Court of Justice constitute authorities
which promote citizens’ rights20. European Union membership has had
a significant impact on development of Greek society and influenced Greek
 S. Stavridis, The Europeanisation…, op. cit., s. 10–11.
 G. Kalpadakis, D.A. Sotiropoulos, Europeanism and Nationalist Populism: The Europeanization
of Greek Civil Society and Foreign Policy, Etudes Helleniques / Hellenic Studies, t. 15, nr 1, 2007,
s. 45–46.
20
Ibidem, s. 46.
18
19
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foreign policy. It is possible to refer to the administrative changes that took
place in the Ministry of Foreign Affairs structure and the “socialization effect”
of European Union membership that can be seen in a better integration
and cooperation with other member states21. The traditional and nationalist
contributions such as those of the Orthodox Church and public opinion
have been limited because of the less politicized diplomatic service. Greece
has strengthened its international position in the region and gained new
instruments to affect neighbouring states.
The important question that still remains unanswered therefore is whether
the Europeanization process has been completed in Greece. This issue seems
to be quite complicated, especially in the light of economic crisis that Greece
has experienced since 2009. Economic collapse divided Greeks into two groups.
One of them supports European Union guidelines what means strict restrictions
and compliance with conditions imposed by the European institutions. The
second group, that expresses the views of majority of Greek society, advocates
for European Union withdrawal and against any economic plans and reforms.
The foreign policy discourse adopted in Greece may be described in terms
of an ideological contrast between “Europeanization” and “nationalist populism”.
This discourse has prevailed in Greek politics, particularly external policy, at least
since the early 1980s. In order to analyse the concept of nationalist populism,
the author wants to refer to the historical roots of nationalist populism as well as
the dualism noticeable in political culture of Greece.
Nikiforos Diamandouros’ study about modern Greek political culture
presents a useful distinction between a “reformist” and an “underdog” strand
in Greek foreign policy. Coming from the middle classes of the late nineteenthcentury Greek Diaspora, the “reformist” culture favours gradual changes which
civil society may initiate. Foreign policy is also liberated from the state-centred,
introverted and fearful discourses intrinsic to the worldview of the “nationalists”,
and invested with concepts rooted in the Enlightenment such as rationality,
democratization, and human rights22. On the other hand, there is a term
“underdog culture”, which was used for the first time by social psychologist Harry
C. Trandis in 1972 in order to name, observed by him, trend of Greek society to
sympathize with weaker groups23. This culture is described as introverted, precapitalist, xenophobic, authoritarian, egalitarian and defensive with tendencies
S. Stavridis, The Europeanisation…, op. cit., s. 19.
G. Kalpadakis, D.A. Sotiropoulos, Europeanism…, op. cit., s. 47.
23
 I. D. Stefanidis, Stirring the Greek Nation – Political Culture, Irredentism and Anti-Americanism
in Post-War Greece, Hampshire 2007, s. 6–7.
21
22
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to think in a conspiracy way24. This culture also favours “clientelistic networks”
– some political and economic links between a patron (influential politician) and
social group, which supports him in exchange of support and patronage25. It is
worth noting that clientelistic networks existed as a mean of political domination
in nineteenth and majority of twentieth centuries.
The leading ideology in Greece throughout the 1980s until 1995 was
“nationalist populism”. Populism, based on the inclusion of the masses into
active politics through their direct rapport with charismatic leader, reduced
the space for the creation of a strong civil society. Not necessarily identical to
nationalism but belonging to the underdog culture, nationalist populism led
many citizens into believing that the Greek nation is nationally superior but
historically unfortunate, perpetually betrayed, always right but always disaffected
by Western “foreigners” who hate it and do their best towards its exclusion26.
Nationalist populism opted for a specific nationalist foreign policy based on
anti-Americanism and a state-centric issue of national solidarity27. According to
Stephanos Constantinides nationalism is a very strong current influencing the
formulation of Greek external policy. Nationalism may coincide with the neoOrthodox vision in some points. However, overall it does not reject a European
orientation28. The idea of “nationalist populism” was mainly used in foreign
policy by PASOK and its charismatic leader Andreas Papandreou to 1995.
Multilateralism and unilateralism
Another dualism in theoretical orientations of Greek foreign policy consists
of multilateralism and unilateralism. Multilateralism in foreign policy means
conducting this policy in cooperation with other states and international
organizations and with mutually accepted interests29. According to Theodore
A. Couloumbis, the multilateralists over-emphasized good prospects for the
creation of a new global order that would be the product of the convergence of
ideologies and the mutuality of interests of major powers. In multilateralists view,
states could be stronger and would be in a position to legitimize international
interventions against aggressive leaders and to serve collective humanitarian
 Ibidem, s. 7.
 A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001, s. 66–67.
26
 G. Kalpadakis, D.A. Sotiropoulos, Europeanism…, op. cit., s. 48.
27
 Ibidem, s. 59.
28
 S. Constantinides, Greek Foreign Policy Since 1974. Theory and Praxis, Etudes Helleniques/Hellenic Studies, t. 5, nr 2, 1997, s. 10.
29
 R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008, s. 56.
24
25
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assistance in crucial situations such as Rwanda, Bosnia or Burundi. The
multilateralists recommend to the government of Greece to adopt a policy
that would exploit the leverage provided by political-diplomatic-economic
factors while integrating / harmonizing its objectives with those of multilateral
institutions such as the European Union, the WEU and NATO30.
For the multilateralists Greece belongs to the area of stability but it borders with
territories of instability and conflict. According to multilateralists, the biggest error
that Greek politicians could make, would be to engage the country in nationalist
and irredentist problems in its region. Theodore A. Couloumbis underlines
that the dominant multilateralist paradigm relies upon conservation through
a synthesis of adequate military preparation, European integration and prudence31.
On the other hand, there is the revisionist or unilaterlist school of thought
that appeared after 1990, together with the end of the Cold War. Unilateralists
treat themselves and their policy as activist, energetic, counteroffensive, preemptive, ethnocentric and patriotic in orientation. They also claim an exclusive
hold on the values and practices of “realism”32. According to Takis Michas, this
ethnic nationalism is based on the following components:
 a genealogical myth of origin according to which the contemporary
Greeks are descended from the magnificent Hellenes of classical antiquity.
According to this concept – especially in its more folkish and populist
variants – there exists an unbroken cultural continuity “through the
ages” between classical antiquity and modern Greece. A direct cultural
line connects Homeric times with the Greek present;
 the importance of Greek language which is treated as a bridge between
ancient and modern Greece,
 the Orthodox religion as embodied in the institution of the Greek
Orthodox Church. National identity became identical with the ethnic
identity in which religion, and in particular the Eastern Orthodox one,
became a basic element. The Orthodox Church has been an instrument
of the state in promoting the cultural homogenization of the country, as
was the case also in other Balkan and Eastern European states33.
For unilateralists Greek state faces dangers from all directions and any
appeasements only can deteriorate this situation. According to them, the threat
from Turkey is clearly territorial, the dangers from the North (especially from
30
31
32
33

T. A. Couloumbis, Greek Foreign…, op. cit., s. 54.
Ibidem, s. 56.
Ibidem, s. 57.
T. Michas, Unholly Alliance. Greece and Milosevic’s Serbia, Texas 2002, s. 10.
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the Republic of Macedonia, called FYROM34) are irredentist, while the challenge
from the West is cultural, threating Greece with the loss of linguistic, traditional
and religious identity. The unilateralists demand revival and awakening of
modern Greeks from the sleep of consumerism, hedonism, cynicism and
corruption. They call for a heroic mobilization of the disoriented masses in
order to give battle and save a small nation. They perceive the global system as
anarchic, dangerous, conflictful, amoral as well as unjust: an arena in which the
strong survive and the weak disappear. Some of them recommend what they call
the “Israelization” of Greece. They strongly admire Israel for its military bravery,
its special relationship with the United States of America, its ability to employ
forces pre-emptively, and to negotiate mainly from a position of strength35.
The unilateralists frequently argue that membership of Greece in the
European Union has been overestimated, fearing that it creates illusions of
security among nations and cultivates pressures for unilateral disarmament.
The unilateralists heavily criticize the common foreign and security policy of
the European Union. Consequently, they counselled policy-makers to reinforce
military capabilities, employ the craft of frequent and shifting alliances, as well
as take advantage of tactical opportunities to reverse past losses36.
East – West. Realism – Transnationalism
There have been in Greece, even in nineteenth century, two basic ideological
and political currents which had an important influence in the vision the Greeks
have of the place of their country in the world. The first current linked with
the Enlightenment maintains that Greece belongs to Western Europe. It treats
modern Greeks as the legitimate descendants of the ancient Hellenes and
as the heirs to the classical Greek culture, rejecting Byzantium as a medieval
period. The second current considers Greece as Eastern country. The roots of
neohellenism should thus be found in Byzantium and consequently Greece has
to resist Western influence37.
The above-mentioned conflict was supposed to come to an end when Greece
joined the European Communities in 1981. However, there is always a strong
group of intellectuals, known as the neo-Orthodox, who still express this antiWestern orientation, favouring a non-Western Greece with a romantic vision:

34
35
36
37

The Former Yugoslav Republic of Macedonia.
T. A. Couloumbis, Greek Foreign…, op. cit., s. 57–58.
Ibidem, s. 54.
S. Constantinides, Greek Foreign…, op. cit., s. 8.
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“organic communities”, “anti-rationalism”, a return to the roots and to the lost
paradise of traditional values38.
Furthermore, there are two major school of thought regarding the study
of international relations in Greece: realist and transnationalist. According
to Stephanos Constantinides, even if we consider that the two major school
mentioned – realism and transnationalism – are not well assimilated within the
Greek realities and that Greek scholars cannot always articulate their theoretical
discourse, we should not deny some influence from these schools in the study of
international relations and Greek foreign policy. It should be noted that treating
the realists as “anti-Europeanists” and “nationalist”, for example, would be to forget
that nationalism in Greece in Enlightenment was the consequence of European
and Western influence. On the other hand, describing the transnationalists as
opponents of the nation-state and the fervent supporters of Europe would be to
link them with the ideology of a multinational state developed strangely enough
by those who opposed the West and Europe and regarded Byzantium and even
the Ottoman Empire as a model for Hellenism39.
As a result, there must be an awareness of the manipulation of these
concepts. We must remember that reality is always more complex than such
constructs may propose.
***
Undoubtedly, presentation of all concepts above leads to the following
conclusion. There are two main opposite orientations in Greece after 1990: the
first one associated with the Europeanism, the West, open and modern Greece
as a member of European and transatlantic structures, and the second one which
seeks to preserve Greece as a uniform state, closed for other, especially western
nations, slightly xenophobic with strong demagogic Orthodox Church trying
to determine true Greekness. This situation could be found in many states.
Nevertheless, this division is based not only on political conditions, but also
historical and geographical ones in Greece.
Analysis of Greece’s foreign policy after 1990 shows a permanent connections
of the above-mentioned orientations and concepts by the governments in Athens,
responsible for the formulation and implementation of foreign policy. Generally,
with the exception of a short interval of unilateralist and nationalist thinking in
period 1990-1995, Greek governments have kept themselves mainly in a steady
course of multilateralism, what can be described as a dominant paradigm of
38
39

Ibidem, s. 9.
Ibidem, s. 11.
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Greek foreign policy40. Following the death of Andreas Papandreou and the rise
to power of Constantinos Simitis in 1996, the main orientation in Greek foreign
policy swung in the direction of multilateralism paradigm. Greece improves
relations with its neighbours and promote its stabilizing role in the region. Prime
Minister Simitis made then a significant policy shift over Turkey by making
Greece the main protagonist in supporting Ankara’s European orientation.
Earlier, the return of the right-wing New Democracy to power with Mitsotakis
in 1990 and also the collapse of the international system because of the end of
Cold War, changed the theoretical orientation of Greek foreign policy and based
it on nationalism and realism. It was caused mainly by the disputes over the
Macedonian issue. The return to unilateralist and nationalist policy took place
again in 2009 after the outbreak of economic crisis and dependency of Greece
from the European Union assistance and financial international institutions.
On the other hand, according to Stephanos Constantinides, to say that the
Greek foreign policy was first under the influence of national populism until
1996, and Europeanism thereafter is a kind of Manichean thinking, because,
according to him, neither before 1996 the so called nationalist populism was
the single concept that guided the Greek foreign policy, nor the so called
Europeanism displaced, after 1996, the national populism41.
To sum up, it seems that it is evident that there is a dialectical relationship
between theoretical concepts and the praxis of Greek foreign policy. The
theoretical and ideological visions in many cases proved their influence in the
implementation of foreign policy in Greece. In some cases, on the other hand, it
is not really sure if these theoretical and ideological visions influenced praxis or
if this praxis influenced more theoretical and ideological orientations.

T. A. Couloumbis, Greek Foreign…, op. cit., s. 56.
 S. Constantinides, Globalization and Greek Foreign Policy, Etudes Helleniques / Hellenic Studies, t. 16, nr 1, 2008, s. 60–61.
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Streszczenie
Nurty ideologiczne i koncepcje w greckiej polityce zagranicznej po 1990 roku
Artykuł jest poświęcony nurtom ideologicznym i koncepcjom w greckiej
polityce zagranicznej po 1990 roku. Autor przyjmuje cztery podziały koncepcji polityki zagranicznej, ujęte w kategoriach dwóch biegunów ideologicznych.
Pierwsza część artykułu dotyczy europeizacji i narodowego populizmu w polityce zagranicznej Grecji. Przedmiotem kolejnej części jest przedstawienie nurtu
multilateralizmu i unilateralizmu. Autor przedstawia także „wschodnią” i „zachodnią” szkołę ideologiczno-polityczną odnoszą się jednocześnie do nurtu realizmu i transnacjonalizmu. Autor, prezentując wnioski, próbuje ukazać rolę
przedstawionych powyżej nurtów ideologicznych w procesie formułowania i realizowania polityki zagranicznej w Grecji.

Summary
Theoretical orientations in Greek foreign policy after 1990
The article concerns theoretical orientations in Greek foreign policy after
1990. The author presents four basic divisions of foreign policy concepts that
are expressed as two opposite ideological poles. The first part of article deals
with the Europeanization and nationalist populism in foreign policy of Greece.
The subject of another part is presentation of the multilateralist and unilateralist
school of thought. Finally, the author presents Western and Eastern current
in Greek foreign policy in reference to realist and transnationalist school of
thought. Origins. By presenting conclusions, the author tries to indicate the role
of the above-mentioned theoretical orientations in the process of creating and
conducting of foreign policy in Greece.
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MIĘDZYNARODOWE
STOSUNKI GOSPODARCZE

Zbigniew Piskorz

Wyznaczniki intencji przedsiębiorczych
– przegląd badań
Wprowadzenie
Przedsiębiorczość jest powszechnie uznawana za podstawowy czynnik rozwoju ekonomicznego. Promocja przedsiębiorczości może więc mieć kluczowe
znaczenie dla powodzenia dzisiejszych społeczeństw, stojących przed ogromnymi gospodarczymi i społecznymi wyzwaniami. Przyczyniło się to do intensyfikacji
badań nad różnymi aspektami przedsiębiorczości. Większość dotychczasowych
badań skoncentrowana była na analizie ekonomicznej strony przedsiębiorczości.
Od początku XXI wieku daje się zaobserwować wzrost badań nad psychologicznymi uwarunkowaniami działalności przedsiębiorczej. Psychologiczne badania
nad przedsiębiorczością skoncentrowane były najczęściej na analizie różnic indywidualnych między przedsiębiorcami i nieprzedsiębiorcami1.
Równoległe do badań nad osobowościowymi wyznacznikami skuteczności
przedsiębiorczej realizowane są badania nad motywami wyboru kariery przedsiębiorczej. Pierwszym punktem wieloetapowego procesu przedsiębiorczego jest
założenie firmy. Założenie nowej firmy wymaga czasu, znacznego zaangażowania procesów poznawczych i realizacji wielu zaplanowanych działań. Aktywność
przedsiębiorcza jest świadomą i ukierunkowaną działalnością intencjonalną. Intencja jest swoistym motywatorem i regulatorem zachowań. W przekonaniu wielu
badaczy intencjonalność jest jedną z podstawowych właściwości jednostki2.
 Z. Piskorz, Psychologia przedsiębiorczości – sylwetka psychologiczna przedsiębiorcy, [w:] M. J. Wolański (red.), Studia z Nauk Społecznych. Zeszyty Naukowe DWSPiT, 2009, nr 1, s. 21–40.
2
 A. Bandura, Entrepreneurship: A process perspective, [w:] J. Baum, M. Frese, R. Baron (red.), The
psychology of entrepreneurship, (s. 19–40), London: Lawrence Erlbaum, 2007.
1
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Intencja przedsiębiorcza definiowana jest jako uświadomiony zamiar założenia firmy. Utworzenie własnej firmy jest bezpośrednim efektem intencji i motywowanych przez nią świadomie podejmowanych działań. Choć rozwój przedsiębiorczości uwarunkowany jest przez czynniki ekonomiczne, prawne i polityczne,
to jednak założenie firmy jest zawsze decyzją konkretnej osoby. Poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedni ludzie są gotowi wybrać karierę przedsiębiorcy a inni nie, to jeden z celów realizowanych w badaniach psychologicznych.
Wyróżnia się dwie kategorie wyznaczników intencji przedsiębiorczych. Pierwsza
z nich obejmuje właściwości jednostki, takie jak: cechy osobowości, przekonania,
postawy, procesy poznawcze oraz doświadczenie zawodowe, życiowe i rodzinne
oraz edukacyjne. Druga kategoria obejmuje wyznaczniki sytuacyjne, takie jak:
infrastruktura, polityka, wsparcie prawne i finansowe.
W dalszej części tekstu omówione zostaną zidentyfikowane w badaniach
predykatory intencji przedsiębiorczych związane z właściwościami jednostki.
Ten kierunek badań realizowany jest z rożnych perspektyw badawczych. Cześć
badaczy koncentruje się na identyfikacji i analizie genezy motywów podejmowania samodzielnej aktywności. Inni dążą do identyfikacji profilu właściwości
osób ujawniających intencje przedsiębiorcze. W badaniach tych porównuje się
właściwości osób z intencjami przedsiębiorczymi i tych bez intencji. Odrębną
grupę badań stanowią badania wykorzystujące zaproponowany przez I. Ajzena3
model planowanego działania. Rezultaty wybranych badań realizowanych w poszczególnych podejściach badawczych zostaną omówione w dalszych częściach
tekstu.
Motywy podejmowania przedsiębiorczej aktywności
Pierwszym ze wspomnianych nurtów są badania, w których podjęto próbę
ustalenia, jakimi motywami kierują się przedsiębiorcy zakładający firmę.
W tabeli 1 przedstawione zostały rezultaty kilku z tych badań zrealizowanych
w różnych krajach. W każdym z badanych państw przedsiębiorcy wskazywali jako
ważne motywy założenia firmy potrzebę niezależności oraz zrealizowanie z sukcesem swoich pomysłów oraz możliwość zarobienia większych pieniędzy. Ważnym powodem okazały się także brak lub ryzyko utraty pracy, wskazali je przedsiębiorcy w czterech z pięciu krajów. Badania motywów założenia własnej firmy
wydają się wskazywać na pewien spójny, czy wręcz uniwersalny zestaw powodów
leżących u podłoża zakładania firmy. Widoczna w tabeli 1 zgodność ujawnianych
motywów wśród przedsiębiorców znajduje potwierdzenie w rezultatach analiz
 I. Ajzen, Attitudies, personality, and behavior. Milton Keyness: Open University Press, 2009,
s. 117–140.

3
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czynnikowych4 przeprowadzanych na zbiorach wszystkich podawanych motywów założenia firmy5. Ujawnione w tych analizach kategorie motywów to:
 pragnienie osiągnięć,
 pragnienie niezależności i sprawowania kontroli,
 osobisty rozwój,
 zysk ekonomiczny,
 poprawa społecznego statusu,
 wprowadzenie na rynek nowego produktu/usługi,
 wkład w dobrobyt społeczeństwa,
 następstwo modeli ról (np. rodziców, krewnych).
Tab. 1. Motywy podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej
w różnych państwach
Lp.

Irlandia (1987)1

Polska (2008)2

USA (1995)3

Czechy (2001)4

Szwecja (2000)5

1.

Potrzeba
niezależności

Pieniądze

Rozpoznanie
potrzeb rynku

Potrzeba
niezależności

Potrzeba
niezależności

2.

Osiągnięcia
i sukces

Brak pracy

Potrzeba
niezależności

Pieniądze

Brak lub ryzyko
utraty pracy

3.

Niezadowolenie
z pracy

Potrzeba
niezależności

Pieniądze

Hobby
i samorealizacja

Urzeczywistnienie
własnych idei

4.

Pieniądze

Realizacja
marzeń

Wykorzystanie
wiedzy
i doświadczenia

Osiągnięcia
i sukces

Pieniądze

5.

Dostrzeżona
okazja rynkowa

Poprawa pozycji
społecznej

Chęć pokazania,
że się potrafi

Brak pracy

Dostrzeżona
okazja rynkowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury.

Przedstawione kategorie motywów odnoszą się do różnych właściwości jednostek. Potrzeba niezależności oraz dążenia do osobistego rozwoju to ważne
cechy ludzkiej osobowości. Jednostki zakładając własne firmy zwiększają szanse ich zaspokojenia. Kolejne kategorie motywów dotyczą w większym stopniu
przekonań jednostki związanych z materialną (finansową) stroną życia. Pojawiają się również motywy uwikłane w kontekst funkcjonowania społecznego.

 Analiza czynnikowa jest metodą statystyczną umożliwiającą zredukowanie licznego zbioru do
kilku wyraźnie różniących się kategorii.
5
 T. Zaleśkiewicz, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy. Ujęcie ekonomiczne i psychologiczne, [w:] T. Tyszka,
Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk, 2004, 303–333.
4
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Rezultaty tego nurtu badań wskazują trzy źródła intencji przedsiębiorczych:
względnie stałe cechy osobowości, bardziej zmienne przekonania jednostki oraz
proces socjalizacji jednostki. Wskazane predykatory intencji mogą się wzajemnie uzupełniać i wzmacniać. Jednostka o dużej potrzebie niezależności, przekonana, że należy wykorzystywać okazje do zarabiania pieniędzy oraz mająca
w rodzinie przedsiębiorcę będzie silnie motywowana do wchodzenia w rolę zawodową przedsiębiorcy.
Kierunki kształcenia a intencje przedsiębiorcze
W kolejnym z omawianych kierunków badań przedmiotem eksploracji był
związek zainteresowania karierą przedsiębiorcy z kierunkiem studiów. Badacze realizujący badania w tym nurcie starają się zidentyfikować, które z kierunków studiów są istotnymi predykatorami intencji przedsiębiorczych. W tabeli 2
przedstawiono częstość wyboru kariery przedsiębiorcy przez amerykańskich
i brytyjskich studentów różnych rodzajów studiów.
Tab. 2. Procentowa częstość wyboru kariery przedsiębiorcy przez amerykańskich
i angielskich studentów różnych kierunków studiów

Studia

Wybór kariery
przedsiębiorcy
%

Przedsiębiorczość

67,0

Pielęgniarskie i pomoc społeczna

65,5

Nauki społeczne

64,3

Nauki ścisłe

60,9

Pedagogiczne

60,7

Humanistyczne

56,7

Biznesowe

53,5

Techniczne

45,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury6,7.

 N. Levenburg, P. Lane, T. Schwarz, Interdisciplinary dimensions in entrepreneurship, ,,Journal of
Education for Business”, 2006, nr 81, s. 275–281.
7
 R. Henderson, M. Robertson, Who wants to be an entrepreneur? Young adult attitudes to entrepreneurship as a career, ,,Career Development International”, 1999, nr 5, s. 279–287.
6
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Analiza przedstawionych w tabeli danych procentowych wskazuje, że możemy mówić o trzech kategoriach studiów:
 pierwsza kategoria to studia, na których studenci relatywnie często ujawniają intencje przedsiębiorcze – przedsiębiorczość, pielęgniarstwo i opieka społeczna oraz nauki społeczne,
 druga kategoria studiów to te, na których studenci rzadziej deklarują wybór kariery przedsiębiorcy – nauki ścisłe, nauki pedagogiczne,
 trzecia kategoria studiów to te, których studenci najrzadziej ujawniają
intencje przedsiębiorcze – kierunki biznesowe (ekonomia, zarządzanie)
i studia inżynierskie.
Najczęstsze deklarowanie zamiaru założenia własnej firmy przez studentów studiujących „przedsiębiorczość” nie dziwi. Zaskakuje jednak częstość tych
intencji. Jedna trzecia studentów tego kierunku nie zamierza prowadzić własnej
działalności, a studia tego kierunku właśnie do tego przygotowują. W przypadku pozostałych dwóch kierunków, relatywnie często ujawniane intencje wynikać mogą z tego, że założenie własnej firmy stwarza lepsze możliwość zarabiania. W starzejących się społeczeństwach wzrasta zapotrzebowanie na usługi
opiekuńcze.
Najrzadziej ujawniane intencje przedsiębiorcze przez studentów studiów
technicznych wynikać mogą z faktu, że mają oni możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy bez zakładania swojej firmy. Podobnie rzecz się ma ze studentami
kierunków ekonomia i zarządzanie, oni również mają większe szanse niż inni zatrudnienia się etacie np. w dużych korporacjach.
W badaniach własnych zgromadzono dane o częstości wyboru kariery
przedsiębiorcy w różnych grupach mieszkańców Polski8. Dane procentowe zawiera tabela 3.
Przedstawione w tabeli wartości liczbowe są zdecydowanie mniej zróżnicowane niż te przedstawione w tabeli 2. Polscy studenci studiujący na politechnikach także relatywnie najrzadziej deklarują wybór kariery przedsiębiorcy.
Różnice między nimi a studentami z innych uczelni są zdecydowanie mniejsze
niż ma to miejsce w przypadku studentów amerykańskich. Największe różnice
ujawniły się między studentkami i studentami. Mężczyźni częściej deklarowali
intencje założenia własnej firmy w przyszłości.

 Z. Piskorz, Postawy młodzieży wobec przedsiębiorczości. Raport z badań (maszynopis), Wrocław,
2006.

8

83

Zbigniew Piskorz

Tab. 3. Częstość wyboru kariery przedsiębiorczej wśród różnych grup polskich
badanych
Grupa

Wybór
kariery przedsiębiorczej
%

Studenci Akademii Ekonomicznej

63

Studenci Uniwersytetu

62

Studenci Politechniki

57

Uczniowie liceum

64

Uczniowie gimnazjum

63

Kobiety

58

Mężczyźni

66

Źródło: opracowanie własne.

Zebrane w badaniach dane wydają się wskazywać, że kierunki studiów są
słabymi predykatorami intencji przedsiębiorczych. Tylko w przypadku studiów
technicznych miej niż połowa studentów amerykańskich ujawnia zamiar założenia swojej firmy. O zamiarze założenia własnej firmy w większym stopniu decyduje sytuacja na rynku pracy niż kierunek studiów.
Cechy osobowości a intencje przedsiębiorcze
Poszukiwanie związku cech osobowości z natężeniem ujawnianych intencji
przedsiębiorczych to kolejny intensywnie rozwijający się kierunek badań. Duża
liczba badań empirycznych umożliwiła przeprowadzenie złożonych analiz ilościowych z wykorzystaniem metody metaanalizy9.
W pierwszej części przedstawione zostaną rezultaty metaanalizy dotyczące
cech tzw. „wielkiej piątki” − powszechnie akceptowanej koncepcji podstawowych wymiarów osobowości10. Konfiguracja tych pięciu czynników jest postawą
naszej indywidualności. Wymiar „otwartość na nowe doświadczenia–zamkniętość” odzwierciedla różnice w poszukiwaniu nowych sytuacji i doświadczeń;
wymiar „stabilność emocjonalna–neurotyzm” odnosi się do różnic w odporności na stres i w natężeniu reakcji emocjonalnych; wymiar „sumienność–niesumienność” opisuje różnice między ludźmi w funkcjonowaniu w sytuacjach
 Procedura metaanalizy umożliwia: 1) określenie, czy wśród rezultatów badań empirycznych
występuje stały i istotny trend określający kierunek i siłę związku między analizowanymi
zmiennymi, 2) zidentyfikowanie moderatorów ujawnionych związków.
10
 R. McCrae, P. Costa, Osobowość dorosłego człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.
19
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zadaniowych; wymiar „ekstrawersja–introwersja” dotyczy społecznego funkcjonowania, a w szczególności intensywności interakcji społecznych; ostatni
wymiar „ugodowość–nieustępliwość” związany jest z jakością ustosunkowań
do innych ludzi: od współczucia do postaw antagonistycznych. Umieszczone
w tabeli 4 współczynniki metaanalizy jednoznacznie wskazują, że cztery z pięciu czynników „wielkiej piątki” są istotnymi predykatorami intencji przedsiębiorczych.
Tab. 4. Wymiary „wielkiej piątki” a siła intencji przedsiębiorczych
– rezultaty metaanalizy
Intencje przedsiębiorcze
Cechy osobowości

Współczynnik
metaanalizy

Otwartość na doświadczenia

24

Stabilność emocjonalna

22

Sumienność

19

Ekstrawersja

16

Ugodowość

04

Źródło: H. Zhao, S. Seibert, G. Lumpkin, The Relationship of Personality to Entrepreneurial Intentions
and Performance: A Meta-Analytical Review, ,,Journal of Management”, 2010, nr 36, s.381–404.

Najsilniej z intencjami przedsiębiorczymi powiązane są cecha „otwartość
i poszukiwanie nowości” oraz cecha ,,odporność na stres”. Związek sumienności i ekstrawersji z intencjami jest również pozytywny, chociaż nieco słabszy
niż w przypadku dwóch pierwszych cech.
Dbałość o jak najlepsze relacje z innymi nie jest dobrym predykatorem
zamiaru założenia w przyszłości firmy.
Poszukiwanie „profilu osobowościowego” osób zamierzających założyć własną firmę rozszerzono na proksymalne cechy osobowości, wpływające na zachowanie w bardziej bezpośredni sposób niż ma to miejsce przy cechach „wielkiej
piątki”. Rezultaty metaanalizy obejmujące ponad pięćdziesiąt odrębnych badań,
w których uczestniczyło ponad czternaście tysięcy osób przedstawiono w tabeli 5.
Sześć cech osobowości w sposób bezpośrednio wpływających na nasze preferencje i zachowania okazało się być dobrymi predykatorami intencji przedsiębiorczymi. Jednostki zamierzające założyć własną firmę to:
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 osoby skłonne do podejmowania ryzyka i angażowania się w działania
w niepewnych warunkach,
 osoby przekonane, że potrafią skutecznie radzić sobie z problemami życiowymi i zawodowymi,
 osoby ceniące i poszukujące niezależności,
 osoby mające łatwość generowania nowych i wartościowych pomysłów,
 osoby, które wyznaczając sobie cele uwzględniają własne kompetencje
i wytrwale dążą do realizacji celów długoterminowych,
 osoby wewnątrzsterowne, a więc przekonane, że to one sprawują kontrolę nad swoim zachowaniem i osiąganymi wynikami11.
Tab. 5. Cechy osobowości a intencje przedsiębiorcze – rezultaty metaanalizy
Intencje przedsiębiorcze
Cechy osobowości

Współczynnik
metaanalizy

Skłonność do podejmowania ryzyka

40

Ogólne poczucie skuteczności

38

Potrzeba autonomii

31

Kreatywność

24

Potrzeba osiągnięć

22

Poczucie kontroli

19

Źródło: Rauch, A., Frese, M., Let’s put the person back into entrepreneurship research: A meta-analysis personality traits, business creation, and success, ,,European Journal of Work and Organizational Psychology”, 2007, nr 16, s. 353–385.

Przedstawiony powyżej zbiór dziesięciu cech osobowości jest dobrym predykatorem zamiarów założenia w przyszłości swojej firmy. Trafność i użyteczność przedstawionych rezultatów metaanaliz potwierdzają dane wskazujące, że
te same cechy są również wyznacznikami sukcesów realnych przedsiębiorców12.
Obok badań nad związkiem cech osobowości w podejmowaniu decyzji
o założeniu firmy, badana jest rola innych stabilnych właściwości – tzn. przekonań jednostek na temat otoczenia i samego siebie. W tym nurcie badań uważa
 Obszerniejszą charakterystykę prezentowanych cech osobowości zwiera artykuł: Z. Piskorz,
Psychologia przedsiębiorczości – sylwetka psychologiczna przedsiębiorcy, [w:] M. J. Wolański
(red.), Studia z Nauk Społecznych. Zeszyty Naukowe DWSPiT, 2009, nr 1, s. 21–40.
12
Ibidem.
11
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się, że to, jak jednostka myśli o sobie i o otoczeniu, będzie wpływało na ocenę
możliwości założenia własnej firmy. M. Łaguna13 w swoich badaniach z udziałem specyficznej grupy – osób bezrobotnych – starała się zbadać związek wybranych typów przekonań z intencjami przedsiębiorczymi. Badaczka eksplorowała
rolę następujących trzech rodzajów przekonań:
 optymizm – przekonanie wyrażające uogólnione oczekiwanie pozytywnych zdarzeń; optymistyczne myślenie o przyszłości podnosi motywację
i skuteczność działania;
 nadzieja na sukces – definiowana jest jako pozytywny stan motywacyjny
oparty na dwóch rodzajach przekonań jednostki: o posiadaniu silnej woli
czy możliwości inicjowania i podtrzymywania dążenia do celu szczególnie w warunkach pojawiających się utrudnień i przeszkód;
 o umiejętności znajdowania rozwiązań – ten typ nadziei dotyczy spostrzegania siebie jako osoby mającej łatwość znajdowania skutecznych
sposobów osiągania celów.
Tab. 6. Optymizm i nadzieja w grupie osób z intencjami i bez intencji
przedsiębiorczych
Brak intencji
przedsiębiorczych

Intencje
przedsiębiorcze

x̄

SD

x̄

SD

Poziom
istotności
p≤

Optymizm

15,6

3,4

17,5

3,6

0,001

Nadzieja na sukces
– globalna

47,8

7,5

51,8

6,7

0,001

Nadzieja na sukces
– umiejętność znajdowania
rozwiązań

26,0

3,7

27,4

3,7

0,001

Nadzieja na sukces
– siła woli

21,9

4,6

24,5

3,9

0,001

Przekonania

Źródło: M. Łaguna, Nadzieja i optymizm a intencja założenia własnej firmy, „Przegląd Psychologiczny”, 2006, nr 49, 419–443.

W toku badań wyodrębniono dwie grupy bezrobotnych – zamierzających
w przyszłości prowadzić samodzielną działalność gospodarczą i tych, którzy nie
mieli takich intencji. W tabeli 6 przedstawiono dane liczbowe charakteryzują M. Łaguna, Nadzieja i optymizm a intencja założenia własnej firmy, „Przegląd Psychologiczny”,
2006, nr 49, 419–443.

13
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ce nasilenie badanych przekonań w obu grupach badawczych. Porównanie obu
grup wykazało, że różnią się one w sposób statystycznie istotny. Badani ujawniający intencje przedsiębiorcze charakteryzowali się wyższym optymizmem
i dwoma aspektami nadziei na sukces. Bezrobotnych widzący siebie w przyszłości w roli przedsiębiorcy cechuje przekonanie, że posiadają umiejętności znajdowania trafnych rozwiązań. Są również przekonani, że cechują się silną wolą
umożliwiającą radzenie sobie z przeszkodami na drodze do osiągnięcia celu.
Omówione trzy rodzaje stabilnych przekonań jednostki o otoczeniu i świecie są
dobrymi predykatorami intencji przedsiębiorczej.
W analizach ilościowych wykorzystujących technikę metaanalizy uwzględniano rezultaty z wielu badań realizowanych z udziałem zróżnicowanych grup osób
badanych pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Wyłaniający się z tych
analiz profil stabilnych cech osobowości i przekonań pozwala odróżnić jednostki
o orientacji przedsiębiorczej od jednostek niezamierzających podejmować decyzji
o założeniu firmy. W pełni uzasadniony wydaje się być pogląd o uniwersalności
osobowościowych predykatorów intencji przedsiębiorczych. Wyrazistym wsparciem tego poglądu mogą być badania nad autocharakterystykami studentów ujawniających intencje przedsiębiorcze. W tabeli 7 przedstawiono średnie wskaźniki
liczbowe autocharakterystyki (w skali 1–5) potencjalnych przedsiębiorców wywodzących się z dwóch grup – studentów amerykańskich i hinduskich.
Tabela 7. Autocharakterystyka studentów amerykańskich i hinduskich
ujawniających intencje przedsiębiorcze
Charakterystyka

USA

Indie

Jestem ryzykantem

3,78

3,81

Mam pomysły na nowy produkt lub usługę

3,46

3,47

Lubię się bawić myślami o nowych produktach

3,75

3,75

Lubię pomarzyć o nowych usługach

3,89

4,20

Mam wiele pomysłów na nowy biznes

3,67

3,30

Jestem czujny wobec pomysłów o nowych
biznesowych przedsięwzięciach

3,51

3,62

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury14, 15.

 N. Levenburg, T. Schwartz, Entrepreneurial Orientation among the Youth of India: The Impact of
Culture, Education and Environment, ,,The Journal of Entrepreneurship”, 2008, nr 17, s. 15–35.
15
 N. Levenburg, P. Lane, T. Schwarz, Interdisciplinary dimensions in entrepreneurship, ,,Journal of
Education for Business”, 2006, nr 81, str 275–281.
14
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Tylko w przypadku jednego stwierdzenia ujawniła się istotna statystycznie
różnica. Studenci hinduscy oceniają siebie jako „lubiących marzyć o nowych
usługach” w wyższym stopniu niż ten aspekt oceniają u siebie studenci amerykańscy. W pozostałych stwierdzeń obie grupy studentów nie różniły się. Studenci z USA i Indii deklarujący wybór kariery przedsiębiorcy w bardzo podobny
sposób charakteryzują siebie.
Uniwersalny charakter wyodrębnionych predykatorów osobowościowych
intencji przedsiębiorczych wykorzystywany jest do konstruowania narzędzi służących do diagnozy poziomu orientacji przedsiębiorczej16. W badaniach własnych podjęto próbę opracowania takiego narzędzia diagnostycznego do oceny
przedsiębiorczego potencjału młodzieży. Przygotowany kwestionariusz składał
się z ośmiu podskal mierzących cechy i stabilne przekonania mające związek
z intencjami przedsiębiorczymi17:
 poczucie wewnętrzniej kontroli – przekonanie o sprawowaniu kontroli
nad własnymi działaniami i ich rezultatami,
 poczucie skuteczności – przekonanie o własnej skuteczności w rozwiązywaniu różnorodnych problemów,
 skłonność do podejmowania ryzyka – akceptacja i angażowanie się w sytuacje obarczone np. ryzykiem finansowym,
 motywacja osiągnięć – realizm w wyznaczaniu celów, wytrwałość w dążeniu do realizacji celów odległych w czasie,
 otwartość/innowacyjność – poszukiwanie nowości oraz łatwość tworzenia nowych i wartościowych pomysłów,
 ciekawość biznesowa – ukierunkowanie zainteresowań i uwagi na rzeczywistość biznesową, zainteresowanie nowymi produktami i usługami,
 postawa wobec pieniędzy – przekonanie, że należy wykorzystywać okazje do zarabiania pieniędzy,
 optymizm – przekonanie wyrażające uogólnione oczekiwanie pozytywnych zdarzeń.
W badaniach walidacyjnych kwestionariusza uczestniczyło 450 uczniów
ostatnich klas gimnazjum i liceum. Wyodrębnione grupy uczniów z intencjami
i bez intencji przedsiębiorczych porównano, biorąc pod uwagę każdą z wyżej
przedstawionych cech. Uczniowie zamierzający w przyszłości prowadzić własną
 R. Athayde, Measuring Enterprise Potential in Young People, ,,Entrepreneurship Theory and
Practice”, 2009, nr 3, s. 481–500.
17
 Z. Piskorz, J. Podgórska, Pomiar potencjału przedsiębiorczego młodzieży, referat, XXXIV Zjazd
Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice, 2011.
16
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firmę charakteryzowali się wyższym natężeniem każdej z ośmiu analizowanych
cech. Indywidualny potencjał przedsiębiorczy jest sumą rezultatów w każdej
z ośmiu podskal.
Wyk. 1. Natężenie indywidualnego potencjału przedsiębiorczego chłopców
i dziewcząt z intencjami i bez intencji przedsiębiorczych

Na wykresie 1 przedstawiono dane liczbowe o natężeniu indywidualnego
potencjału przedsiębiorczego w grupie dziewcząt i chłopców. Zarówno chłopcy,
jak i dziewczęta zamierzający w przyszłości założyć własna firmę charakteryzowali się zdecydowanie wyższym potencjałem przedsiębiorczym niż ich rówieśnicy niemający takich zamiarów.
Zebrany materiał empiryczny wskazuje na niższy potencjał przedsiębiorczy
w grupie dziewcząt w porównaniu do grupy chłopców. Różnica ta nie jest jednak
istotna statystycznie. Różnica między chłopcami dziewczętami występuje w częstości deklarowanych intencji złożenia firmy. Chłopcy częściej deklarują wybór
kariery przedsiębiorcy.
Wielu badaczy pracuje nad stworzeniem metod do diagnozy potencjału
przedsiębiorczego. Dysponowanie takim narzędziem pomiarowym umożliwiłoby bardziej trafne adresowanie na przykład szkoleń z zakresu przedsiębiorczości
do osób potrafiących praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę.
90
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Model planowanego działania Ajzena – badania nad intencjami
przedsiębiorczymi
Przedstawione dotychczas badania koncentrowały się przede wszystkim
na właściwościach jednostki (motywy, cechy osobowości), ignorując znaczenie
czynników społecznych dla rozwóju intencji przedsiębiorczych. Zaproponowana
przez I. Ajzena „teoria planowanego działania” uwzględnia rolę obu wspomnianych kategorii czynników18. Według I. Ajzena, każda ukierunkowana i złożona
aktywność zawsze poprzedzana jest intencją behawioralną. Intencja ta, to uświadomiony zamiar podjęcia określonej aktywności. Powstanie intencji współwyznaczane jest przez trzy kategorie czynników (patrz rysunek 1).
Pierwszy z tych czynników „postawa wobec przedsiębiorczości” wiąże się
z stosunkiem jednostki do określonego działania. Z punktu widzenia mechanizmu powstania zamiaru istotne jest, aby ten stosunek był pozytywny, czyli żeby
jednostka była przeświadczona o atrakcyjności tego typu aktywności.
Rys 1. Model planowanego działania Ajzena

Źródło: I. Ajzen, Attitudies, personality, and behavior. Milton Keyness: Open University Press,
2009, s. 117–140.

Drugi czynnik, „spostrzegana wykonalność” oznacza przeświadczenie jednostki o łatwości lub trudności zrealizowania określonego działania.
W świetle badań ten czynnik wydaje się szczególnie istotny. Jednostki przekonane, że poradzą sobie z prowadzeniem własnej firmy łatwiej formułują intencje przedsiębiorce.
 I. Ajzen, Attitudies, personality, and behavior, Milton Keyness: Open University Press, 2009,
s. 117–140.

18
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Trzeci z czynników, „subiektywna norma społeczna” to wiedza jednostki
o tym, jak ważni ludzie z jej otoczenia ustosunkowują się do zakładania własnej firmy i jaki jest ich stosunek do przedsiębiorczości. Jeśli uważają ten rodzaj aktywności za wartościowy, to zwiększają się szanse powstania intencji przedsiębiorczych.
Model „planowanego działania” stanowi bazę teoretyczną wielu badań nad
wyznacznikami intencji przedsiębiorczych, pozwala bowiem zrozumieć i przewidzieć proces kształtowania się zamiaru założenia własnej firmy. Prezentację
danych empirycznych zaczniemy od przedstawienia syntetycznych wyników
obszernych badań przeprowadzonych w dwunastu zróżnicowanych pod względem kulturowym krajach. R. Engle ze współpracownikami postanowili ocenić
moc predykcyjną „teorii planowanego działania”19.
Przedstawione w tabeli 8 współczynniki regresji wielokrotnej dowodzą, że
w każdym z tych krajów w oparciu o trzy komponenty modelu Ajzena można przewidzieć intencje przedsiębiorcze. Uzyskane rezultaty stanowią więc silny argument za użytecznością omawianego modelu dla badań nad procesem
kształtowania się zamiarów założenia własnej firmy. Rzeczą bardzo istotną jest
również to, że model ten ma charakter uniwersalny i może być wykorzystywany do badań porównawczych prowadzonych w różnych kontekstach kulturowych i społecznych.

USA

0,54

0,65

Niemcy

Szwecja

Hiszpania

0,36 0,55 0,65 0,43 0,55

Ghana

Rosja

Współczynnik regresji
0,51 0,59 0,64 0,32 0,64
wielokrotnej

Francja

Finlandia

Egipt

Costa Rico

Chiny

Kraj

Bangladesz

Tab. 8. Zdolność modelu Ajzena do predykcji intencji przedsiębiorczych w grupach
osób pochodzących z dwunastu krajów

Źródło: R. Engle el at., Entrepreneurial intent: A Twelve-country evaluation of Ajzen’s model planned behavior, ,,International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”, 2010, nr 16,
s. 35–57.

M. Łaguna I J. Moriano przeprowadzili transkulturowe porównanie czynników wpływających na kształtowanie się intencji przedsiębiorczych polskich
i hiszpańskich studentów. Statystyki opisowe charakteryzujące cztery kompoR. Engle el at., Entrepreneurial intent: A Twelve-country evaluation of Ajzen’s model planned behavior, ,,International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”, 2010, nr 16, s. 35–57.

19 
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nenty modelu Ajzena w obu grupach osób badanych umieszczono w tabeli 9.
Analiza zebranych danych potwierdziła wartość predykcyjną wykorzystanego
modelu. Komponenty modelu pozwalają trafnie przewidzieć intencje przedsiębiorcze w obu krajach.
Analiza przedstawionych w tabeli 9 danych liczbowych wskazuje, że studenci polscy i hiszpańscy różnią się między sobą w zakresie każdego z czterech
analizowanych elementów. Studenci polscy mają bardziej pozytywną postawę
wobec przedsiębiorczości, są bardziej przekonani, że poradzą sobie z prowadzeniem własnej firmy. Normy społeczne są również w warunkach polskich bardziej sprzyjające i aprobujące dla zachowań przedsiębiorczych. W sumie prowadzi to do silniejszych intencji przedsiębiorczych polskich studentów. Wynik ten
jest zgodny z danymi dotyczącymi poziomu samodzielnej działalności gospodarczej w obu krajach. Jest ona istotnie wyższa w Polsce20.
Tab. 9. Poziom komponent „modelu planowanego działania” Ajzena u studentów
polskich i hiszpańskich
Studenci polscy
Komponenty modelu

Studenci
hiszpańscy

Poziom
istotności

x̄

SD

x̄

SD

Intencje przedsiębiorcze

4,55

1,3

3,23

1,5

0,01

Postawa wobec przedsiębiorczości

4,31

1,1

3,93

1,2

0,01

Spostrzegana wykonalność

4,73

0,8

4,46

1,0

0,01

Normy społeczne

4,49

1,4

4,22

1,4

0,05

Źródło: M. Łaguna, J. A. Moriano, Przedsiębiorczość studentów polskich i hiszpańskich w świetle
teorii planowanego zachowania, „Studia psychologiczne”, 2008, nr 46, s. 33.

Ta sama para badaczy wraz ze współpracownikami zrealizowali obszerne badania transkulturowe nad wyznacznikami procesu kształtowania intencji przedsiębiorczych21. Analiza umieszczonych w tabeli 10 statystyk opisowych
komponentów modelu Ajzena wskazuje na znaczne różnice pomiędzy studentami z siedmiu badanych krajów. W badaniu wykorzystano pomiar kwestionariuszowy z siedmiostopniową skalą odpowiedzi. Najwyższe natężenie intencji
przedsiębiorczych charakteryzuje studentów z Chin i z Indii. Wynik ten jest
Z. Acs, P. Arenius, M. Minniti, Global Entrepreneurship Monitor 2004.
 J. Moriano, M. Gorgievski, M. Laguna, U. Stephan, K. Zarafshani, A cross cultural approach to understanding entrepreneurial intention, ,,Journal of Career Development”, 2012, nr 39, s. 162–185.
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spójny z rezultatami innych badań22, w których stwierdzono, że aż 81% studentów z Indii deklaruje wybór kariery przedsiębiorcy. Na podobny wybór wskazuje zaś tylko 53% studentów amerykańskich. Warto zaznaczyć, że i w tych badaniach polscy badani znaleźli się w pierwszej trójce pod względem natężenia intencji przedsiębiorczych oraz pozostałych elementów testowanego modelu.
M. van Gelderen ze współpracownikami podjął próbę analizy związku
dwóch podstawowych komponent modelu Ajzena (postawy wobec działania
i spostrzeganej wykonalności) z cechami osobowości i przekonaniami jednostki.
W oparciu o analizę literatury uznali oni, że właściwościami powiązanymi z pozytywną postawą wobec przedsiębiorczości są: potrzeba autonomii, przekonanie
o instrumentalnym i symbolicznym znaczeniu bogactwa, dążenie do zmierzenia się z wyzwaniami. W badaniach uwzględnili też dwa czynniki negatywnie
powiązane z intencjami: potrzebę bezpieczeństwa finansowego oraz unikanie
przez jednostkę przeciążenia pracą.
Tab. 10. Wyznaczniki intencji przedsiębiorczych studentów z siedmiu krajów

Kraj

Intencje
Postawa wobec
przedsiębiorcze przedsiębiorczości

Spostrzegana
wykonalność

Normy
społeczne

x̄

SD

x̄

SD

x̄

SD

x̄

SD

Holandia

3,56

1,49

2,87

0,62

1,29

0,91

4,92

1,01

Niemcy

2,99

1,48

2,71

0,87

2,93

1,02

4,60

1,08

Hiszpania

2,99

1,48

2,74

0,87

2,93

1,02

4,60

1,08

Polska

4,46

1,42

3,01

0,85

3,06

1,04

4,98

0,95

Chiny

5,08

1,56

3,94

1,08

2,83

1,11

4,62

1,20

Indie

5,05

1,58

3,68

0,71

2,98

1,17

5,65

0,98

Iran

4,34

1,53

2,55

0,87

1,69

1,08

5,00

1,02

Źródło: J. Moriano, M. Gorgievski, M. Laguna, U. Stephan, K. Zarafshani, A cross cultural approach
to understanding entrepreneurial intention, ,,Journal of Career Development”, 2012, nr 39, 162–185.

Drugi z wyznaczników intencji, „spostrzegana wykonalność i przeświadczenie o sprawowanej kontroli nad sytuacją” zdaniem badaczy uwarunkowany
jest przez trzy właściwości jednostki:

 N. Levenburg, T. Schwartz, Entrepreneurial Orientation among the Youth of India: The Impact of
Culture, Education and Environment, ,,The Journal of Entrepreneurship”, 2008, nr 17, 15–35.
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 kreatywność, czyli łatwość generowania nowych i wartościowych pomysłów,
 poczucie skuteczności, czyli przeświadczenie jednostki, że radzi sobie
z rozwiązywaniem problemów życiowych i zawodowych,
 czujność przedsiębiorcza – przejawiająca się ukierunkowaniem uwagi na
dostrzeganie okazji zarabiania pieniędzy23.
Dane w tabeli 11 potwierdziły, że dwa kluczowe komponenty „modelu planowego działania” są silnie powiązane z cechami i przekonaniami jednostki.
Mają one wpływ na to, jak spostrzega i ocenia ona swoje szanse na sukces przedsiębiorczy. Cechy osobowości i stabilne przekonania jednostki wpływają na postawy wobec przedsiębiorczości oraz przekonanie, że poradzi sobie z tym typem
aktywności. Dla jednostki mającej silną potrzebę bezpieczeństwa finansowego
i chcącej unikać ciężkiej pracy rola przedsiębiorcy nie będzie atrakcyjna. Rola
ta będzie zaś atrakcyjna dla osób ceniących sobie niezależność i niebojących się
ciężkiej pracy i podejmowania ryzyka finansowego. Przekonanie, że jednostka
poradzi sobie z założeniem i prowadzeniem firmy współwyznaczane jest przez
jej poziom kreatywności, poczucie własnej skuteczności oraz stopień ukierunkowania uwagi na dostrzeganie okazji na zarabianie pieniędzy.
Tab. 11. Właściwości jednostki a natężenie intencji przedsiębiorczych

Spostrzegana
wykonalność

Postawa wobec
przedsiębiorczości

Właściwości

Intencje przedsiębiorcze

Autonomia

0,22

Znaczenie bogactwa

0,18

Wyzwanie

0,18

Bezpieczeństwo finansowe

-0,43

Unikanie przeciążenia pracą

-0,29

Kreatywność

0,53

Poczucie skuteczności

0,33

Czujność przedsiębiorcza

0,43

Normy społeczne

0,32

Źródło: M. van Gelderen, M. Brand, Mirjam van Praag i in., Explaining entrepreneurial intentions by
means of the theory of planned behavior, ,,Career Development International”, 2008, nr 13, s. 538–559.
 Szczegółowy opis tej właściwości zawiera tekst – Z. Piskorz, Identyfikacja okazji przedsiębiorczych – modele i badania, [w:] M. J. Wolański (red.), Studia z Nauk Społecznych. Zeszyty Naukowe DWSPiT, 2009, nr 4, s. 25–43.
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Na inne czynniki wpływające na pozytywność postaw wobec przedsiębiorczości i poziom spostrzeganej wykonalności zwrócił uwagę N. Krueger24.
W przeprowadzonych badaniach analizował on rolę wcześniejszych doświadczeń przedsiębiorczych jednostki w kształtowaniu się zamiaru założenia własnej
firmy. Przedmiotem analizy uczyniono dwa aspekty doświadczeń – ilościowy
i jakościowy. Aspekt ilościowy (szerokość doświadczeń) dotyczył liczby przedsiębiorców, z którymi badani się kontaktowali oraz ich doświadczenia w obserwowaniu procesu zakładania i prowadzenia firmy przez innych. Aspekt jakościowy odnosił się do pozytywności tych doświadczeń – czy badany miał okazję
obserwować sukcesy, czy porażki, bankructwa przedsiębiorców. Kruger oczekiwał, że szerokość i pozytywność doświadczeń będzie pozytywnie powiązana
z postawą wobec przedsiębiorczości i ze spostrzeganą wykonalnością. Uzyskane rezultaty tylko częściowo potwierdziły oczekiwania badacza. Okazało się, że
szerokość doświadczeń przedsiębiorczych ma pozytywny związek tylko ze spostrzeganą wykonalnością. Stopień pozytywności doświadczeń przekłada się zaś
tylko na spostrzeganą atrakcyjność roli przedsiębiorcy. Pogłębiona analiza wskazała, że moderująco na kierunek zależności pomiędzy analizowanymi czynnikami wpływa trzeci element modelu Ajzena – „norma społeczna”. W sytuacji
bardzo pozytywnej normy społecznej wobec przedsiębiorczości, szerokość doświadczeń ma pozytywny związek z postawą wobec przedsiębiorczości oraz ze
spostrzeganą wykonalnością, czyli przekonaniem jednostki, że poradzi sobie
z kierowaniem własną firmą.
Spójny i uniwersalny model zaproponowany przez Ajzena wskazuje trzy
podstawowe kategorie wyznaczników intencji przedsiębiorczych. Pozwala również na integrację wyników uzyskanych w odmiennych nurtach badań nad intencjami. Umożliwia również określenie nowych kierunków poszukiwania
czynników mających wpływ na kształtowanie się zamiarów zakładania własnych
firm. Takim ważnym kierunkiem eksploracji badawczej jest kontekst społeczny,
w którym funkcjonują jednostki.
Kapitał społeczny jako wyznacznik intencji przedsiębiorczych
Zamiar założenia własnej firmy jest formułowany zawsze przez konkretną
jednostkę, która funkcjonuje w określonym kontekście społecznym. W tej części
skoncentrujemy się na analizie roli czynników społecznych w kształtowaniu się
intencji przedsiębiorczych.

 N. Krueger, The Impact of Prior Entrepreneurial Exposure on Perceptions of new Venture Feasibility and Desirability, Entrepreneurship Theory and Practice, 1993, 5–21.
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F Linani i F. J. Santos25 postanowili przeanalizować związki kapitału społecznego z powstawaniem intencji przedsiębiorczych. Skoncentrowali się na
związku czterech elementów kapitału społecznego (patrz rysunek 2) z dwoma
komponentami „modelu planowanego zachowania” – pozytywną postawą wobec przedsiębiorczości i percepcją wykonalności.
Linie na rysunku 2 ilustrują potwierdzone w badaniach pozytywne związki
między różnymi elementami kapitału społecznego a komponentami będącymi
bezpośrednimi wyznacznikami intencji przedsiębiorczych.
Rys. 2. Związek intencji społecznych z kapitałem społecznym – rezultaty badań

Źródło: F. Linan, F. J. Santos, Does Social Capital Affect Entrepreneurial Intentions?, ,,International
Advances in Economic Research”, 2007, nr 13, s. 443–453.

Okazało się, że posiadanie w rodzinie przedsiębiorcy oraz pozytywny stosunek bliskiego otoczenia ma wpływ na ukształtowanie się pozytywnej postawy wobec przedsiębiorczości. Z postawą tą pozytywnie powiązane są jeszcze
kolejne dwa elementy – znajomość z przedsiębiorcą spoza rodziny i aprobata
najbliższych dla założenia firmy. Te dwa elementy oraz kontakt ze środowiskiem przedsiębiorców mają także pozytywny związek z percepcją wykonalności czy przeświadczeniem jednostki, że podoła wymaganiom związanym
 F. Linan, F. J. Santos, Does Social Capital Affect Entrepreneurial Intentions?, ,,International Advances in Economic Research”, 2007, nr 13, s. 443–453.

25

97

Zbigniew Piskorz

z założeniem i prowadzeniem firmy. Rezultaty badań wskazują, że elementy
kapitału społecznego różnią się kierunkiem wpływu na proces kształtowania
się intencji przedsiębiorczych. Związek tradycji przedsiębiorczych w rodzinie
z zamiarem zakładania firmy został potwierdzony w badaniach z udziałem ponad 40 000 osób pochodzących z 15 krajów26. Wykazano w nich, że w różnych
kulturach narodowych mamy do czynienia z transmisją intencji przedsiębiorczej: rodzice–dzieci lub dziadkowie–wnukowie.
Innym kierunkiem badań nad wpływem kontekstu społecznego na kształtowanie się intencji przedsiębiorczych są badania nad znaczeniem modeli ról
zawodowych dla zachowań przedsiębiorczych. Zespół holenderskich badaczy27
starał się odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania:
1. Kto może być modelem roli przedsiębiorczej?
2. Jak (jaką pełni funkcję) model roli przyczynia się do założenia firmy?
W badaniach uczestniczyło 348 holenderskich przedsiębiorców. Zdecydowana większość (81%) badanych przedsiębiorców miało modela roli przedsiębiorcy. Okazało się, że modelem roli w 84% przypadków były osoby, z którymi
przedsiębiorca był w osobistym i bezpośrednim kontakcie. W 40% przypadków
byli to członkowie najbliższej rodziny.
W literaturze przedmiotu wskazuje się na cztery kluczowe funkcje pełnione
przez modele ról:
 inspirowanie i motywowanie,
 wzrost poczucia własnej skuteczności,
 uczenie przez przykład,
 uczenie przez wsparcie.
Zebrane w badaniu informacje dowodzą, że w okresie przed założeniem
firmy szczególne znaczenie mają dwie z tych funkcji: inspirowanie i uczenie
się poprzez przykłady. Przedstawione rezultaty świadczą, że modele ról przedsiębiorczych mają istotne znaczenie dla kształtowania się intencji przedsiębiorczych. Przedstawione rezultaty badań wskazują istotną rolę czynników społecznych, takich jak sieć kontaktów interpersonalnych i rodzaj osobistych doświadczeń społecznych w formułowaniu zamiarów założenia w przyszłości własnej firmy.
 S. Laspita, N. Breugst, S. Heblich, H. Patzelt, Intergenerational transmission of entrepreneurial
intentions, Journal of Business Venturing, 2012, nr 27, s. 414–435.
27
 N. Bosma, J. Hessels, V. Schutjens, M. van Praag, Entrepreneurship and Role Models, ,,Journal of
Economic Psycholgy”, 2012, nr 33, s. 410–424.
26
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Podsumowanie
Dotychczasowe badania nad intencjami przedsiębiorczymi pozwoliły zidentyfikować szereg determinant powiązanych z właściwościami jednostki.
Ważnym wyznacznikiem zachowań przedsiębiorczych są cechy osobowości.
Profil cech osobowościowych osób mających zamiar w przyszłości założyć firmę
wydaje się mieć charakter uniwersalny, potwierdzony został bowiem w różnorodnych warunkach kulturowych. Wiedza o charakterystyce osobowościowej jednostek z intencjami przedsiębiorczymi ma duże znaczenie praktyczne.
Wielu badaczy w oparciu o tę wiedzę podejmuje próby opracowania metod
umożliwiających diagnozę potencjału przedsiębiorczego jednostki. Diagnoza
taka ułatwiałaby pracę doradcom zawodowym – mogliby bardziej precyzyjnie
adresować szkolenia polecane swoim klientom.
Wskazane przez I. Ajzena i potwierdzone w badaniach, trzy rodzaje wyznaczników intencji przedsiębiorczych pozwalają na integrację wiedzy o stabilnych właściwościach jednostki z jego doświadczeniami społecznymi. Ta
zintegrowana wiedza powinna być wykorzystana w programach szkoleń mających rozwijać zachowania przedsiębiorcze. Szkolenia takie nie powinny
ograniczać się do prawnych i ekonomicznych aspektów związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy. Ważnym ich elementem powinno być również
rozwijanie pozytywnych postaw wobec przedsiębiorczości oraz kształtowanie
przekonań uczestników, że skutecznie poradzą sobie w działalności przedsiębiorczej.

Streszczenie
Wyznaczniki intencji przedsiębiorczych – przegląd badań
Zrozumienie i zdolność przewidywania formułowania intencji przedsiębiorczych staje się centralnym problemem. Dlatego w artykule przedstawiono
syntezę badań nad determinantami zamiaru rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zidentyfikowanych zostało kilka kategorii tych determinant. Wyniki badań
wskazują, że cechy indywidualne (osobowość, postawy, przekonania) wpływają
na proces tworzenia intencji. Kapitał społeczny i modele roli są również istotnymi predykatorami intencji przedsiębiorczych. W artykule przedstawiono także
badania nad intencjami założenia własnej firmy, opierające się na „teorii planowanych działań” I. Ajzena. Rezultaty badań potwierdziły użyteczność modelu
Ajzena w wyjaśnianiu intencji przedsiębiorczych.
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Summary
Determinants of entrepreneurial intentions – a review of research
The ability to understand and to predict the formulation of entrepreneurial
intentions becomes a central issue. Therefore, the article presents a synthesis of
research on the determinants of intention to start a business. Several categories
of these determinants were identified. Identified several categories of these determinants. Results of research show that individual characteristics (personality, attitudes, beliefs) influence on the intention formation process. Social capital
and role models is also important predictors of the entrepreneurial intention.
The paper presents also a study of the entrepreneurial intention based on the
“Theory of Planned of Behavior” I. Ajzen. The research’s findings confirmed the
use of the Ajzen’s model in explaining the entrepreneurial intention.
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Wybrane aspekty zarządzania projektem
eksploracyjnym w Polsce, Niemczech i Hiszpanii
W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania geologicznymi poszukiwaniami surowców mineralnych zarówno w Polsce, jak i w Europie. Kurcząca się baza zasobowa wymusza rozwój technologii umożliwiających
eksploatację surowców w coraz trudniejszych warunkach geologicznych. Ponadto wzrost cen surowców na giełdach światowych powoduje, że złoża, które
do tej pory nie były atrakcyjne ekonomicznie zaczynają być na nowo analizowane. W wielu krajach europejskich, np. w Niemczech, Czechach czy w Hiszpanii, zostały wdrożone przez organy rządowe dokumenty opisujące politykę
surowcową w danym państwie.
W Polsce do tej pory nie udało się opracować tego typu strategii, a „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, przyjęta w 2009 roku, dotyczy jedynie
surowców energetycznych i jest na tyle niejednoznaczna, że praktycznie uniemożliwia zagranicznym koncernom surowcowym długoterminowe inwestowanie w naszym kraju. Z tego też m.in. względu istotne inwestycje eksploracyjne
realizują w Polsce spółki, w których kontrolę posiada Skarb Państwa oraz w niewielkim stopniu firmy prywatne.
Prace poszukiwań geologicznych prowadzone są zwykle w formie projektu.
W niniejszym artykule pokazano wybrane aspekty zarządzania projektem eksploracyjnym w wybranych krajach: w Polsce, Niemczech oraz Hiszpanii.
Mianem projektu można określić przedsięwzięcie realizowane w ramach
określonej organizacji, które jest przedsięwzięciem nowym, nietypowym, odmiennym od działań rutynowych, takim, z jakim dana organizacja nie miała nigdy wcześniej do czynienia. Stwierdzenie, że projekt jest realizowany w ramach
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organizacji nie oznacza, że nie mogą w nim uczestniczyć osoby spoza niej lub
inne organizacje1.
Istnieje w literaturze wiele rodzajów projektów oraz cech, które je charakteryzują. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione cechy projektu eksploracyjnego na tle ogólnych parametrów projektu.
Celem zarządzania projektami (project management) jest planowanie,
organizowanie i kontrolowanie wszystkich działań, tak aby projekt został z powodzeniem zrealizowany mimo pojawiających się trudności i ryzyka. Proces ten
zaczyna się zanim jeszcze zostaną zaangażowane jakiekolwiek zasoby, i jest kontynuowany dopóty, dopóki wszystkie prace nie zostaną wykonane. Celem jest, aby
ostateczny wynik usatysfakcjonował zarówno wykonawcę projektu, jak i klienta2.
Geologiczne projekty eksploracyjne istnieją praktycznie od zawsze. Wraz
z rozwojem cywilizacyjnym ludzkości pojawiła się potrzeba ułatwiania życia
codziennego, zwłaszcza zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka. W początkowym okresie poszukiwania dotyczyły metali szlachetnych (głównie srebra
i złota), kamieni szlachetnych oraz innych metali. Wykonywano je za pomocą
prostych metod i urządzeń. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, który wiązał się
też z szerszym zastosowaniem surowców, zaczęto stosować bardziej zaawansowane urządzenia i maszyny oraz metody poszukiwań.
Poszukiwania geologiczne są zwykle realizowane w formie projektu. Proces
eksploracji posiada cechy typowe dla projektów, niezależnie od tego, czy prowadzony jest w Polsce, Niemczech czy w Hiszpanii. Poza tym, że jest przedsięwzięciem nowym i nietypowym, charakteryzuje się poniższymi parametrami3:
 W trakcie jego realizacji ma zostać osiągnięty konkretny cel, uzyskany
jasno określony rezultat. W przypadku projektu eksploracyjnego celem
jest uzyskanie możliwie kompleksowej informacji geologicznej dotyczącej występowania interesujących nas złóż na określonym terenie.
 Ma określony termin rozpoczęcia i zakończenia, a także określone fazy;
jest zatem przedsięwzięciem ograniczonym w czasie. Pierwszy z etapów eksploracji przedstawiony jest w dalszej części artykułu na schemacie nr 1 – definiowanie projektu. Projekt eksploracyjny kończy się
analizą otrzymanych wyników. Zwykle w oparciu o wyniki podejmowana jest decyzja o zakończeniu projektu i rozpoczęciu kolejnego projektu eksploatacyjnego (jeżeli dane są kompletne i jest to uzasadnione
ekonomicznie).
1
2
3

M. Pawlak, Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2007, s. 17.
D. Lock, Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003, s. 15.
Na podstawie: M. Pawlak, op. cit., s. 17–18.
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 W trakcie jego realizacji wykorzystywane są różne zasoby: ludzkie, finansowe, materiały, urządzenia, pomieszczenia, informacje itp., i zasoby te są z zasady ograniczone. W trakcie eksploracji geologicznej
występują następujące zasoby: ludzkie (m.in. geolodzy, geofizycy, analitycy, wiertnicy, urzędnicy urzędów górniczych), rzeczowe (m.in.
urządzenia i maszyny do pomiarów geofizycznych, wieże wiertnicze,
magazyn rdzeni wiertniczych, komputery, laboratoria, biuro), finansowe (m.in. inwestycje właściciela, dotacje rządowe), informacyjne
(m.in. informacje geologiczne archiwalne, dane statystyczne, mapy
geologiczne).
 Projekt jest oddzielony organizacyjnie od innych działań realizowanych
w ramach danej organizacji. W przypadku złożonych projektów eksploracyjnych może on być prowadzony przez oddzielny podmiot prawny,
powołany w celu realizacji poszukiwań geologicznych. Dla poszukiwań
o mniejszej skali wystarczy do jego realizacji interdyscyplinarny zespół
projektowy złożony z pracowników danej organizacji przy wsparciu konsultantów zewnętrznych, bądź wyodrębniona w tym celu komórka organizacyjna.
 Ma on specyficzną dla projektów strukturę organizacyjną. W projekcie eksploracyjnym jest osoba kierująca projektem i odpowiedzialna za
jego realizację oraz osoby wspierające, realizujące poszczególne funkcje
w projekcie.
 W projekcie uczestniczy wiele osób, względnie jednostek organizacyjnych. W projekcie eksploracyjnym uczestniczą zazwyczaj geolodzy, geofizycy, wiertnicy, analitycy. W przypadku skomplikowanych działań,
mogą być one realizowane przez jednostki organizacyjne – instytuty naukowe, uczelnie czy firmy konsultingowe.
 Często jest to przedsięwzięcie obszerne i skomplikowane. Z pewnością poszukiwania geologiczne są tego przykładem – w trakcie realizacji projektu
stosowane są nowoczesne metody fizyczne (geofizyczne), fizykochemiczne
i chemiczne. Wiercenia odbywają się na coraz większych głębokościach, co
wymusza dostosowanie sprzętu przez producentów do trudnych warunków pracy (wysokie temperatury, niebezpieczeństwo występowania substancji wybuchowych oraz nieznane struktury geologiczne).
 Zadania realizowane w ramach projektu charakteryzują się dużą innowacyjnością. Jak opisano w poprzednim punkcie, realizacja poszukiwań
geologicznych na coraz większych głębokościach wymusza ciągły postęp
techniczny, prowadzący do dostosowania maszyn i urządzeń oraz metod
badawczych do trudnych warunków poszukiwań.
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 Realizacja projektu jest zazwyczaj związana z niepewnością z punktu
widzenia rzeczowego rozwiązania problemu i ryzykiem. Na ogół niepewność ta maleje sukcesywnie w miarę postępu prac. Celem projektu
eksploracyjnego jest uzyskanie kompleksowej informacji geologicznej
odnośnie występujących na danym obszarze interesujących nas surowców. Przesłankami do poszukiwań są najczęściej informacje archiwalne, przypuszczenia wynikające z budowy geologicznej bądź z informacji
występujących w sąsiedztwie naszego obszaru. Nie są to dane pewne.
Eksploracja pozwala nam tę pewność zyskać. Inwestowanie w projekty
eksploracyjne na etapie poszukiwania złoża jest obarczone wysokim ryzykiem – np. wg Metals Economics Group4 jedynie dla 6% nowo odkrytych złóż miedzi w ciągu ostatnich 10 lat wydobycie okazało się racjonalnie uzasadnione. W przypadku odkrycia złoża spełniającego kryteria
opłacalności ekonomicznej, wzrost wartości zainwestowanego kapitału
jest bardzo wysoki i następuje średnio w okresie do 6 lat od momentu
udokumentowania złoża. Wykres nr 1 obrazuje wydatki na cały projekt
górniczy, w tym część poszukiwawczą, obarczoną wysokim ryzykiem.
Wyk. nr 1. Cykl życia projektu górniczego

Źródło: http://www.worldofwallstreet.us/2011/04/brent-cooks-life-cycle-of-a-juniormining-explorer.html
 Źródło: dostępny w Internecie: http://www.metalseconomics.com/pdf/WET2011(English).pdf

4
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 W projekcie eksploracyjnym można zidentyfikować wiele ryzyk wynikających, bądź z innej struktury i występowania złoża niż przewidywano,
bądź ze specyfiki prawa (uzyskiwanie zgód i pozwoleń) czy awarii sprzętu.
 Charakter projektu zmienia się w poszczególnych fazach jego realizacji
i można wskazać linie oddzielające poszczególne fazy. Na zakończenie
poprzedniej fazy ma zazwyczaj wpływ zatwierdzenie i przyjęcie jej wyników, a na początku następnej podejmowane są uzgodnienia i decyzje
określające dalsze działania. W trakcie eksploracji występuje wiele faz.
Najważniejsze opisuje schemat nr 1. Każda z nich może zawierać podfazy, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, bądź stopnia złożoności danej fazy eksploracji geologicznej.
 Projekty często są związane ze znacznymi inwestycjami. Nakłady na projekty eksploracyjne wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset milionów
złotych. Na przykład według Ministerstwa Środowiska do końca 2020 r.
planowane jest wykonanie około 270 odwiertów poszukiwaczych gazu
łupkowego. Koszt jednego odwiertu to szacunkowo 10–15 mln dolarów5.
 Koszty mogą rosnąć wykładniczo, jeżeli zagrożony jest termin zakończenia projektu eksploracyjnego, który musi być dotrzymany. Oznacza to
konieczność dobrej kontroli kosztów już od początku prac i podejmowania na tej podstawie przedsięwzięć korygujących. W projekcie eksploracyjnym istnieją ryzyka, m.in. opisane powyżej, które mogą spowodować
wydłużanie terminów realizacji. Przekroczenie terminów projektu następuje najczęściej na skutek występowania nieprzewidywalnych warunków
geologicznych, powodujących czasowe wstrzymanie prac z powodu zagrożenia wybuchem, bądź awarii sprzętu. Wydłużenie terminu realizacji
może też być spowodowane, szczególnie w warunkach polskich, długimi
procedurami uzyskiwania zezwoleń.
 Projekty są z zasady interdyscyplinarne. Przekraczają granice pojedynczych działów organizacji, w której projekt jest realizowany, i wymagają zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin, co stwarza dodatkowe problemy z organizowaniem współpracy, a także komunikowania się.
Projektem interdyscyplinarnym jest również projekt eksploracyjny geologiczny, co m.in. wynika z rodzajów zaangażowanych zasobów, w tym
różnych kompetencji osób biorących udział w projekcie (np. geolodzy,
geofizycy, chemicy, ekonomiści).

5

 ostępny w Internecie: http://www.lupkipolskie.pl/aktualnosci/newsy-z-polski/01-2013/lupkiD
moga-byc-bardziej-oplacalne-niz-gaz-z-importu
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 P
 rojekty są realizowane w ramach istniejących organizacji i z wykorzystaniem ich zasobów, co często prowadzi do konfliktów między kierownikiem projektu a istniejącą hierarchią liniową. Problem ten istnieje w projektach eksploracyjnych realizowanych wewnątrz organizacji w formie
projektu (ze strukturą projektową) lub w ramach powołanej do tego celu
komórki organizacyjnej. Może być on częściowo wyeliminowany, jeśli
organizacja wprowadzi stosowne procedury postępowania w projekcie.
Fazy realizacji projektów eksploracyjnych są takie same, niezależnie, czy są
one prowadzone w Polsce, Niemczech czy w Hiszpanii. Cykl życia projektu pokazuje schemat nr 16.
Schemat nr 1. Fazy postępowania w procesie zarządzania geologicznym projektem
eksploracyjnym

DEFINIOWANIE PROJEKTU
(cel poszukiwań)

PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE
WYKONAWSTWA PROJEKTU

WYKONAWSTWO PROJEKTU
(realizacja poszukiwań geologicznych)

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
(analiza wyników – czy cel został zrealizowany? co dalej?)
Źródło: opracowane na podstawie: M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami,
PWE, Warszawa 2003, str. 30.

 M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003, s. 30–32.
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Pierwszy etap zarządzania projektem eksploracyjnym, tj. definiowanie projektu, wymaga wiele pracy ze strony osoby kierującej projektem i odpowiedzialnej za jego realizację. Niezależnie od tego, w którym z wymienionych krajów realizowany jest projekt, kierownik musi w tej fazie:
1) określić cel eksploracji, tj.: którego/których z surowców poszukujemy
i jaka jego/ich ilość jest ekonomicznie uzasadniona, np. w celu późniejszej eksploatacji. Cel ten wynika zawsze ze strategii firmy dotyczącej polityki zasobowej i specjalizacji surowcowej;
2) wybrać potencjalne obszary występowania danego surowca w odpowiedniej ilości (opcje);
3) na podstawie analizy opcji (m.in. w oparciu o geologiczne informacje
archiwalne, ocenę ryzyka, analizę prawną) wybrać konkretny obszar poszukiwań;
4) opracować harmonogram rzeczowo-finansowy – określić zasoby niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu oraz czas trwania projektu, w tym
poszczególnych jego faz; wysokość nakładów jest częściowo determinowana wymaganiami prawnymi odnoszącymi się do poszczególnych
działań w projekcie eksploracyjnym. W tym zakresie występują różnice
w analizowanych krajach, dotyczące np. budowy placu wiertniczego i gospodarki odpadami po procesie wiercenia – w Niemczech plac pod urządzenia wiertnicze musi być asfaltowany, podczas gdy w Polsce i Hiszpanii nie ma tego wymogu. Bardziej rygorystyczne w Niemczech i Hiszpanii
niż w Polsce są wymogi dotyczące budowy zbiorników na wodę, płuczkę,
itd. i ich wywóz na odpowiednie składowiska;
5) uzyskać zgodę sponsora na finansowanie projektu (zatwierdzenie projektu);
6) wystąpić do stosownego urzędu o wydanie formalnej zgody na poszukiwania na danym terenie.
Różnice w realizacji ostatniego z punktów dla poszczególnych krajów wynikają z odmiennego prawodawstwa w tych krajach. Najbardziej skomplikowane
i czasochłonne procedury uzyskania zezwolenia na poszukiwania metali nieżelaznych spośród trzech wymienionych krajów, są w Polsce.
Projekty eksploracyjne realizowane są w Polsce zgodnie z ustawą Prawo
geologiczne i górnicze (z dnia 9 czerwca 2011 roku, art. 6), która weszła w życie
z dniem 1 stycznia 2012 r.
Zgodnie z ustawą zezwolenia na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin udziela minister środowiska. Aby je otrzymać, należy złożyć stosowny
wniosek. We wniosku, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej określa się:
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1) stan prawny nieruchomości w granicach, w których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków;
2) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni) w granicach,
w których ma być wykonywana zamierzona działalność lub prawo,
o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
3) czas, na jaki ma być udzielona koncesja, wraz ze wskazaniem terminu
rozpoczęcia działalności;
4) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
5) obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody
oraz ochrony zabytków;
6) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom planowanej działalności
na środowisko.
Ponadto do wniosku o zezwolenie na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż
kopalin dołącza się m.in. wyciągi z odpowiednich rejestrów, a także informacje
o przeznaczeniu nieruchomości w granicach, których mają być wykonywane prace geologiczne (w szczególności miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map
górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju. W przypadku
gdy dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia. We wniosku o zezwolenie na poszukiwanie złoża należy określić cel, zakres i rodzaj prac geologicznych
oraz informację o pracach, które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym także o technologiach ich przeprowadzenia. Decyzja w sprawie
udzielenia zezwolenia bądź uzupełnienia wniosku zapada w okresie 6 miesięcy.
W przypadku zamiaru wykonywania robót geologicznych do wniosku dołącza się 2 egzemplarze projektu robót geologicznych, w których określa się
w szczególności (art. 79):
1) cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia;
2) rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych;
3) harmonogram robót geologicznych;
4) przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne;
5) przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym
wód podziemnych, sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych,
rekultywacji gruntów, a także czynności mające na celu zapobieżenie
szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.
108

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 6

Projekt robót zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych. Organ
administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych w przypadku, gdy projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska lub projekt robót geologicznych nie odpowiada wymogom prawa.
Podmiot, który otrzyma koncesję na poszukiwanie złoża albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, ma obowiązek (art. 82):
1) bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych oraz ich wyników;
2) przekazywania właściwemu organowi administracji geologicznej informacji geologicznych;
3) przekazywania właściwemu organowi administracji geologicznej próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych wraz z wynikami ich badań, w przypadku:
a) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin,
b) wykonywania otworów wiertniczych.
Obowiązkowi przekazywania próbek mogą podlegać próbki uzyskane
w wyniku robót geologicznych.
Na etapie wykonywania projektu prac geologicznych dla wybranego obszaru
niezbędne jest określenie właścicieli działek i budynków oraz wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niezbędne jest też wykonanie inwentaryzacji obiektów i obszarów wpisanych na listę Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. O pozwolenie wodno-prawne należy ubiegać się jedynie w przypadku szczególnego wykorzystania zasobów
wodnych. Wszelkie pozwolenia dotyczące tymczasowego wykorzystania gruntów powinny być konsultowane z ich właścicielami. W przypadku konieczności
wycinki lasu, musi być ona uzgodniona z administracją leśną.
Prostsze procedury występują w Niemczech. Zasady wykonywania działalności w zakresie poszukiwania złóż kopalin reguluje ustawa z dnia 13 sierpnia 1980 roku – Bundesberggesetz [Federalne prawo górnicze], zwana dalej jako
BBergG. Zgodnie z § 6 BBergG działalność polegająca na poszukiwaniu złóż kopalin wymaga zezwolenia [Erlaubnis].
W zależności od tego, na obszarze którego z landów znajduje się interesujący nas teren, decyzję o wydaniu zezwolenia na poszukiwania geologiczne wydaje właściwy dla tego landu wyższy urząd górniczy. W tym celu sporządza się
wniosek wraz z załącznikami, stosownie do § 6 und 7 BBergG. Powinien on zawierać następujące dane:
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 dokładny opis bogactw naturalnych występujących na danym obszarze,
zgodnie z § 11 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 3 BBergG,
 przedstawienie firmy, jej zarządu,
 uzasadnienie gospodarcze powodu wystąpienia z wnioskiem do Urzędu
Górniczego,
 zobowiązanie do przekazania Urzędowi wyników prac poszukiwawczych,
 informacje dotyczące możliwości technicznych realizacji przedsięwzięcia,
 planowany okres prac poszukiwawczych.
Do wniosku muszą być dołączone oryginalne dokumenty lub potwierdzone kopie następujących załączników: wypis z rejestru handlowego (najpóźniej
sprzed 3 miesięcy) firmy realizującej projekt, przedstawienie dotychczasowego
stanu wiedzy geologicznej, koncepcja poszukiwań, mapa obszaru poszukiwań
oraz plan sytuacyjny.
Procedura udzielenia zezwolenia poprzedzona jest uzyskaniem opinii innych
podmiotów, w tym urzędów gmin mających swoje siedziby na wnioskowanym
obszarze koncesyjnym. Generalnie nie ma problemu z uzyskaniem zezwolenia,
chyba że potencjalna działalność górnicza naruszałaby istotny interes społeczny
(§ 11 nr 10 BBergG). Pozwolenie uzyskuje się w okresie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Po otrzymaniu zezwolenia przez Urząd Górniczy należy przedłożyć plan
poszukiwań, opisujący poszczególne działania w projekcie, stosowane technologie i ich wpływ na środowisko oraz zgody właścicieli działek na prowadzenie
działań na ich terenie, wraz z wnioskiem o zezwolenie wodno-prawne.
W trakcie poszukiwań do Urzędu Górniczego przekazywana jest dokumentacja z zakończenia kolejnych etapów poszukiwań, a po ich zakończeniu
– raport końcowy. Nie ma obowiązku przekazywania próbek z rdzeni uzyskiwanych w trakcie wierceń, jak jest to w Polsce. Rdzenie są własnością firmy
realizującej projekt.
Zasady poszukiwań geologicznych w Hiszpanii opisuje Ustawa Górnicza [Ley
de Minas] nr 22/1973 z dnia 21 lipca 1973 roku z późniejszymi zmianami, np.
w grudniu 2010 roku, kiedy m.in. dostosowano jej zapisy do Narodowego Programu Poszukiwań Górniczych [Programa Nacional de Investigación Minera]. Aby
prowadzić prace poszukiwawcze na terenie Hiszpanii, niezbędne jest uzyskanie
zezwoleń: zezwolenia na eksplorację [permiso de exploración] i zezwolenia na badania [permiso de investigación]. Firma zainteresowana poszukiwaniami składa
wniosek, w którym uzasadnia, że posiada kompetencje i środki niezbędne, aby
przeprowadzić eksplorację określonego terenu w wyznaczonym terminie.
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Szczegóły uzyskania zezwolenia eksploracyjnego opisują art. 40–42, rozdz. 2,
tytuł V Ustawy Górniczej. Jest to pierwszy tytuł prawny przed uzyskaniem zezwolenia badawczego i koncesji eksploatacyjnej. Wg ustawy zezwolenie dostaje
się na rok (z możliwością przedłużenia) na wykonanie studiów i badań w określonych strefach, niezmieniających istotności konfiguracji terenów i zgodnie
z wymogami prawa. Wydaje je Ministerstwo Przemysłu.
Wymogi odnośnie uzyskania zezwolenia badawczego określają kolejne artykuły (od 43 do 59) rozdziału 3 Ustawy Górniczej. Zezwolenie badawcze jest
wydawane przez Ministerstwo Przemysłu, za pośrednictwem urzędów znajdujących się w prowincjach, na terenie których planuje się przeprowadzenie prac
poszukiwawczych. Zezwolenie wydaje się na 3 lata, z możliwością przedłużenia. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera, zgodnie z przepisami, projekt badań, który opisuje program działań, budżet inwestycji i sposób jego sfinansowania wraz z gwarancjami jego wykonalności. Urząd prowincji wstępnie bada
wniosek, głównie co do zgodności z ustawą i akceptuje go bądź nie lub zgłasza
swoje uwagi. W przypadku braku akceptacji wnioskujący może odwołać się
w ciągu miesiąca do Górniczej Dyrekcji Generalnej [Dirreción General de Mines], która w ciągu kolejnych 2 miesięcy podejmuje decyzję, informując o tym
wstępnie także Instytut Geologiczny i Górniczy Hiszpanii [Instituto Geológico
y Minero de España].
Podobnie jak w Niemczech, gdzie istotną rolę w uzyskaniu zezwolenia na
poszukiwania ma miejscowy urząd, położony na terenie landu, gdzie planuje
się przeprowadzenie prac, w Hiszpanii odgrywają ją urzędy prowincji. W Polsce
decyzja jest podejmowana centralnie przez Ministerstwo Środowiska.
Z uwagi na specyfikę prawa w poszczególnych krajach oraz eliminację
ryzyk związanych z eksploatacją złóż, zwykle podmiot zagraniczny, który chce
realizować eksplorację poszukuje na danym obszarze partnera lokalnego, posiadającego kompetencje związane ze specyfiką prawa górniczego oraz doświadczenie w kontaktach z urzędami.
Duże firmy górnicze realizując poszukiwania zagranicą, tworzą tam swoje spółki JV z partnerem zagranicznym lub całkowicie kontrolowane, angażując podmioty lokalne w charakterze konsultantów. Tego typu sytuacje mamy
w Niemczech – projekty eksploracyjne realizuje za pomocą swoich spółek córek
firma Skandinavian Highlands Holding A/S: (Harz Minerals GmbH) oraz Brilon Minerals GmbH czy KGHM Polska Miedź SA: (KGHM Kupfer AG). Podobnie jest w Hiszpanii, gdzie np. swoją spółkę zależną MATSA posiada kanadyjska
spółka Iberian Minerals Corp.
Etap ten kończy uzyskanie od urzędu do tego uprawnionego stosownego
pozwolenia na realizację poszukiwań na wybranym obszarze.
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Kolejny etap procesu zarządzania projektem eksploracyjnym, tj. planowanie i organizowanie wykonawstwa projektu, obejmuje następujące działania:
1) powołanie i zorganizowanie formy, w jakiej będzie prowadzony projekt.
Jak wcześniej wspomniano, może on być realizowany w następującej postaci:
a) zespołu projektowego w ramach danej organizacji przy wsparciu
konsultantów zewnętrznych – skład zespołu ma charakter interdyscyplinarny, i zwykle
b) oddzielnego podmiotu – JV z partnerem zewnętrznym, podmiot zależny, mający siedzibę w kraju, gdzie prowadzone są poszukiwania;
c) w ramach komórki organizacyjnej;
2) wybór podmiotów mających realizować wybrane zadania w projekcie;
3) określenie sposobu komunikowania się w projekcie;
4) określenie sposobu kontroli realizacji projektu;
5) ewentualne zebranie dodatkowych informacji.
Ten etap projektu eksploracyjnego jest realizowany w podobny sposób
w Polsce, Niemczech czy Hiszpanii. Podmioty, które będą realizować poszczególne działania w projekcie powinny posiadać stosowane uprawnienia do ich
wykonywania w danym kraju.
Kolejny etap, tj. wykonawstwo projektu, ma charakter operacyjny. Rola osoby kierującej projektem sprowadza się najczęściej do:
1) koordynacji działań i zadań wykonywanych w ramach poszukiwań geologicznych,
2) kontroli i raportowania wykonania poszczególnych zadań odpowiednim organom,
3) nadzoru nad postępem prac i prawidłowej realizacji działań, zwłaszcza
pozyskiwania materiału badawczego (próbek skał z wierceń, rdzeni, wyników pomiarów geofizycznych itp.),
4) bieżące udzielanie wyjaśnień dotyczących wykonawstwa projektu zainteresowanym stronom (komunikowanie się ze społecznością lokalną,
urzędami, itp.).
Wymienione powyżej czynności są realizowane we wszystkich krajach.
Różnice dotyczą m.in. zakresu informacji, jakie należy przekazywać urzędom,
które wydały zezwolenie. W Polsce wykonuje się kwartalne raporty dla Ministra
Środowiska oraz raport końcowy po zakończeniu prac. Natomiast w Niemczech
i Hiszpanii przekazuje się do lokalnego urzędu raporty po zakończeniu prac zawartych w planie ruchu poszukiwań/projekcie badań.
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Ostatni etap zarządzania projektem eksploracyjnym, tj. zakończenie projektu, obejmuje podsumowanie wszystkich prac, zarówno w ujęciu rzeczowym, jak
i finansowym. Przekazuje się stosownym organom wymagane raporty końcowe.
Dokonuje się analizy uzyskanych informacji geologicznych. Następnie porównuje się uzyskane wyniki z wartościami oczekiwanymi, w celu rekomendacji kolejnych działań. Prace wykonywane w ramach tego etapu nie różnią się istotnie
w wymienionych krajach.
Ostatnim z działań tego etapu jest rozwiązanie zespołu projektowego.
W niniejszym artykule opisano cechy geologicznego projektu eksploracyjnego oraz dokonano analizy zarządzania projektem w trzech krajach: Polsce,
Niemczech i Hiszpanii. Porównano jedynie wybrane aspekty związane z fazami
realizacji projektu. Na podstawie przedstawionej analizy widać, że etapy projektu są realizowane w podobny sposób w trzech wymienionych krajach. Różnice
wynikają głównie z przepisów prawnych, np. w zakresie uzyskiwania zezwolenia
na poszukiwania, i na te kwestie zwrócono uwagę.
Prawidłowe zarządzanie projektem eksploracyjnym wymaga znacznego
zaangażowania i kompetencji. Projekty eksploracyjne są interdyscyplinarne
i pochłaniają znaczne nakłady. Dotyczą one badania nieznanych terenów i odkrywania nowych możliwości. Obecne wysokie zainteresowanie projektami
eksploracyjnymi powinno utrzymywać się w najbliższych latach. Wskazują na
to korzystne ceny surowców na giełdach światowych oraz utrzymujący się wysoki popyt na surowce mineralne. Postęp w tym zakresie będzie dotyczył rozwoju technologii eksploracji, ale i wzrostu efektywności w zarządzaniu przedmiotowym projektem.

Streszczenie
Wybrane aspekty zarządzania projektem eksploracyjnym w Polsce, Niemczech
i Hiszpanii
Prowadzenie geologicznych prac poszukiwawczych odbywa się w formie
zarządzania projektem, z uwagi na występowanie w trakcie realizacji tych prac
typowych cech zarządzania projektem, co zostało wskazane w niniejszym artykule. Prawidłowe zarządzanie projektem eksploracyjnym wymaga znacznego zaangażowania i kompetencji. Projekty eksploracyjne są interdyscyplinarne i wymagają znacznych nakładów. Dotyczą one badania nieznanych terenów
i odkrywania nowych możliwości.
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W niniejszym artykule przedstawiono też wybrane aspekty zarządzania
projektem w trzech krajach: w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Skoncentrowano się na działaniach, jakie są wykonywane w poszczególnych etapach realizacji projektu poszukiwawczego. Przedstawiona analiza pokazuje, że zarządzanie
projektem jest realizowane w podobny sposób w trzech wymienionych krajach.
Różnice wynikają głównie z przepisów prawnych, np. w zakresie uzyskiwania
zezwolenia na poszukiwania, i na te kwestie zwrócono uwagę.

Summary
Selected aspects of managing the exploration project in Poland, Germany and Spain

Conducting the geological exploration works is being done in the form of
managing the project, since there appear the typical features, during the project
realization, which are typical for managing the project and which was indicated
in the article. The appropriate project management requires the engagement
and competence. The exploration projects are interdisciplinary and demand
sufficient investment. They are referred to unknown areas and discovering new
possibilities.
In this article, the selected aspects of managing the project in three countries
were presented: in Poland, Germany and Spain. The author concentrated on the
activities which are performed at particular stages of carrying the exploration
project. The analysis shows that the management over the project is being carried
out similarly in the three indicated countries. The differences result mainly from
the legal aspects e.g. in the field of obtaining the permits to carry out the exploration
works and these aspects were focused at.
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,,Narażenie na znaczne niedogodności”
jako przesłanka odstąpienia od konsumenckiej
umowy sprzedaży
Wzrastająca z roku na rok liczba zawieranych umów sprzedaży konsumenckiej oraz ich znaczenie w życiu każdego człowieka, jak i państwa, skłania do ciągłej
analizy istniejących regulacji prawnych – orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości, dyrektyw europejskich – aby mieć głębokie przekonanie, że istniejące regulacje prawne w sposób optymalny zabezpieczają interes indywidualnego konsumenta przy jednoczesnym poszanowaniu praw przedsiębiorcy.
Bezpośrednią inspiracją do uchwalenia obecnie obowiązującej Ustawy
z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176), zwanej w dalszej części u.s.k., była Dyrektywa nr 1999/44/EC Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz związanych z tym gwarancji (Dz. Urz. WE nr L.171
z 9 lipca 1999 r.), zwana dalej dyrektywą wsk.
W zakresie sprzedaży konsumenckiej jest to podstawowy akt prawny, który obok przepisów Kodeksu cywilnego stanowi podstawę prawną do formułowania zarówno praw, jak i obowiązków stron konsumenckiej umowy sprzedaży.
Pojęcie konsumenta
W art. 22 Kodeksu cywilnego rozstrzygnięto, iż konsumentem jest osoba
fizyczna, która dokonuje czynności prawnej bezpośrednio niezwiązanej z jej
działalnością gospodarczą. To jednoznaczne w swej treści – ale również i szersze od dotychczasowego – pojęcie konsumenta nawiązuje do definicji pojęcia
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konsumenta obowiązującej w państwach unijnych. W związku z tym straciło
swoje znaczenie przedmiotowe ujęcie pojęcia konsumenta wyrażone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 1995 roku w sprawie szczegółowych
warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych
z udziałem konsumentów (Dz. U. nr 64). Konsumentem była wówczas każda
osoba nabywająca rzeczy do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą1.
Przyjęty w ustawie znacznie szerszy zakres pojęciowy słowa „konsument”
nie oznacza, że pojęcie to jest wolne od wątpliwości. Dziś coraz częściej zastanawiamy się, czy pojęcie konsumenta występuje tylko w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym, czy też odnosi się do sfery usług publicznych. Choć tematyka ta nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, to jednak wydaje się, że
należy opowiadać się za szerszym jej ujęciem i odniesieniem nie tylko do obrotu gospodarczego, ale również do sfery usług publicznych. Ustawodawca mówi
bowiem o ,,czynności prawnej”, a nie tylko o zawieranych umowach sprzedaży.
Niektóre organy i instytucje, choć nie rozstrzygają bezpośrednio wspomnianego
dylematu prawnego, to jednak w swojej codziennej realizacji zadań działaniem
potwierdzają – choćby pośrednio – konsumencki charakter prowadzonej działalności. Powołują rzeczników mieszkańców, rzeczników pacjentów, rzeczników
ubezpieczonych, arbitrów bankowych itp. Koresponduje to ze stanowiskiem wyrażonym w Rezolucji Rady z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie strategii polityki
konsumenckiej UE ( 2007–2013), Dz. Urz. C – 162 z dnia 14 lipca 2007 r.
Jak czytamy w tym akcie, uwzględnienie interesów konsumentów zgodnie
z rezolucją w innych dziedzinach polityki, w tym usługach użyteczności publicznej, jest wspólnym zadaniem dla wszystkich instytucji UE i państw członkowskich.
Zagadnienie zakresu przedmiotowego pojęcia konsumenta, choć niezwykle
interesujące, jest bardzo szerokie i nie jest wolne od rozbieżnych ocen. Z tego
powodu nie poświęca się mu w tej publikacji więcej miejsca. Szczegółowa analiza wychodziłoby poza ramy niniejszego artykułu.
Przesłanki odstąpienia od umowy
W cytowanej ustawie o sprzedaży konsumenckiej odstąpienie od umowy
sprzedaży zostało inaczej uregulowane niż w przepisach o rękojmi (560 i nast.
k.c.). Kupujący nie uzyskał prawa swobodnego wyboru odstąpienia od umowy
jako jednego z przysługujących mu uprawnień w przypadku stwierdzonej niezgodności produktu z umową. Ustawodawca dokonał hierarchizacji uprawnień
kupującego, kierunkując w ten sposób zachowanie konsumenta. Wymienione
 Pod red. T. Kierzyka – Odpowiedzialność za jakość w wybranych umowach, Wrocław, Kolonia
Limited, 2006, s. 118.
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w ustawie uprawnienia przysługują kupującemu, jeśli zakupiony produkt jest
niezgodny z umową oraz gdy niezgodność owa istniała w momencie wydania
rzeczy – art. 4 ust. 1 u.s.k.
Kluczowe dla kupującego jest to, aby stwierdzona niezgodność istniała
w momencie wydania rzeczy. Ustawodawca kwestię tę rozstrzygnął w ten sposób, że przyjął, iż niezgodność istnieje w momencie wydania rzeczy, jeśli uwidoczni się ona w ciągu 6 miesięcy od jej wydania, albo gdy kupujący wykaże, że
w pozostałym okresie, czyli od 6 miesięcy do lat 2, rzecz była niezgodna z umową już w chwili jej wydania. Wykazanie dopiero owej niezgodności otwiera drogę do kierowania roszczenia odstąpienia od umowy.
Uprawnienia kupującego zostały w ustawie określone sekwencyjnie.
W pierwszej kolejności, gdy produkt jest niezgodny z umową, kupujący
uprawniony jest tylko i wyłącznie do domagania się, aby rzecz niezgodna z umową została doprowadzona do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na rzecz inną – art. 8 ust. 1 u.s.k.
Wybór żądania należy do kupującego. W przypadku wyboru naprawy bądź
wymiany sprzedający nie posiada uprawnienia do jego blokowania, szczególnie przez narzucenie innego sposobu doprowadzenia rzeczy do stanu zgodnego
z umową. Innymi słowy, jeśli sprzedawca nie kwestionuje samego faktu niezgodności z umową rzeczy sprzedanej, to nie posiada instrumentów prawnych, aby
doprowadzić rzecz do zgodności z umową wedle własnego uznania. Sprzedawca związany jest z konkretnym żądaniem kupującego i ma obowiązek postąpić
zgodnie z jego żądaniem.
W wyjątkowych sytuacjach w bardzo wąskim zakresie sprzedawca posiada prawo zablokowania żądania konsumenta, mianowicie gdy żądanie naprawy albo wymiany będzie niemożliwe do spełnienia albo będzie powodować
nadmierne koszty, względnie gdy sprzedawca nie zdoła doprowadzić do stanu
zgodności z umową w odpowiednim czasie. Zablokowanie żądania konsumenta
nie będzie jednak połączone z wyborem innego sposobu usunięcia niezgodności z umową. Możliwość wyboru pozostanie w gestii konsumenta. Zastosowana
konstrukcja prawna oczywiście nie pozbawia sprzedawcy możliwości zaproponowania kupującemu zawarcia kompromisu, ugody, w celu znalezienia wyjścia
z zaistniałej sytuacji. Konsument musi jednak wyrazić na to zgodę.
Odstąpienie od umowy jest jednym z uprawnień kupującego. Pojawia się
dopiero, gdy zachodzi któraś z następujących sytuacji:
 naprawa albo wymiana okaże się niemożliwa,
 naprawa albo wymiana wymagać będzie nadmiernych kosztów,
 sprzedawca nie uczyni zadość żądaniu w odpowiednim czasie,
 naprawa albo wymiana naraziłaby kupującego na znaczne niedogodności.
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Dodatkowym warunkiem odstąpienia od umowy jest to, aby ujawniona
niezgodność produktu z umową miała charakter istotny.
Trzy pierwsze przesłanki, czyli niemożliwość naprawy albo wymiany, nadmierność kosztów oraz uchybienie terminowi, są przesłankami leżącymi po
stronie sprzedającego. To postawa, czy inaczej mówiąc decyzja sprzedawcy będzie warunkować to, czy jest on w stanie spełnić oczekiwanie kupującego, czy
też nie. To sprzedający będzie określał, czy w danym przypadku zachodzi nieproporcjonalność jego świadczenia wyrażająca się nadmiernością kosztów oraz
czy występuje możliwość naprawy albo wymiany. Konsument artykułujący naprawę albo wymianę będzie w pewnym sensie zdany na decyzję sprzedawcy
w tym względzie. Oczywiście będzie mu przysługiwało prawo kwestionowania
decyzji sprzedawcy, jeśli bezpodstawnie będzie on uchylał się od wymiany albo
naprawy. Ocena postawy sprzedawcy musi być zobiektywizowana. Nie można
poprzestać na subiektywnej ocenie sprzedawcy.
Nieproporcjonalność naprawy zachodzi, jeśli nakłada ona na sprzedawcę
koszty, które w porównaniu z alternatywnym sposobem naprawienia szkody są
nadmiernie wysokie, biorąc pod uwagę:
 wartość, jaką miałyby towary, gdyby nie występował brak zgodności,
 rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności,
 to, czy alternatywny sposób naprawienia szkody może zostać dokonany
bez istotnych niedogodności dla konsumenta.
Sprzedawca głównie stwierdza, czy nie zachodzi przypadek nieproporcjonalności jego świadczenia, a rozważając daną sytuację ocenia również, czy alternatywny sposób naprawienia szkody może zostać dokonany bez istotnych niedogodności dla konsumenta. Niedogodności związane z naprawą bądź wymianą
nie mogą jednak stanowić samodzielnej przesłanki do blokowania żądania kupującego. Jest to przesłanka bardzo ważna, ale niejedyna i niesamodzielna.
Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy oceny niedogodności dokonuje kupujący. W przypadku gdy naprawa albo wymiana narażałoby kupującego na znaczne
niedogodności, kupujący uzyskuje prawo do odstąpienia od umowy albo żądania obniżenia ceny. Uprawnienie do odstąpienia od umowy musi jednak wystąpić w połączeniu z elementem istotności niezgodności. Dopiero wystąpienie tych
dwóch elementów daje konsumentowi podstawę do uzyskania uprawnienia do
odstąpienia od umowy. Tej drogi rozwiązania sporu nie może wybrać sprzedający, chyba że w ramach propozycji ugody. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której sprzedawca chce odstąpić od umowy z powodu znacznych niedogodności dla
konsumenta, wynikających jego zdaniem z innego sposobu usuwania niezgodności. Wydaje się, że przepis ma chronić konsumenta i to jego decyzja jest w tym
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względzie niezwykle istotna. Uprawnienia sprzedawcy w takiej sytuacji są zupełnie inne. Gdyby nawet założyć, że sprzedawca miał rację w ocenie, iż wymiana
albo naprawa naraża konsumenta na znaczne niedogodności, a konsument skorzystał z innego uprawnienia, to sprzedawca i tak nie będzie mógł skutecznie zablokować żądania konsumenta i domagać się odstąpienia od umowy.
Pamiętać należy, że wymienione uprawnienia są uprawnieniami kupującego, a sprzedawcę ustawodawca w tym przypadku nie wyposażył w uprawnienia
blokujące. Ustawodawca nie przewidział dla sprzedawcy uprawnienia do wyboru konkretnego sposobu usunięcia niezgodności produktu z umową.
,,Narażenie na znaczne niedogodności” jako przesłanka odstąpienia od umowy sprzedaży
Ustawodawca nie określił, co należy rozumieć pod pojęciem narażenia na
znaczne niedogodności. Pozostawił to ocenie sądów i doktryny – choć dorobek
w tej kwestii jest niezwykle skromny.
Nie określając ustawowo tych pojęć, ustawodawca nie stworzył czystej, klarownej sytuacji interpretacyjnej. W praktyce ta sytuacja spowodowała wiele wątpliwości interpretacyjnych.
Samo określenie ,,narażenie” występuje dosyć często zarówno w języku
potocznym, jak i prawnym. Bardzo często ,,narażenie” określa się jako stan,
w którym wystąpienie określonych skutków jest wysoce prawdopodobne.
Tak zinterpretował to określenie Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku
z dnia 28 maja 2002 roku II (AKa 417/01, OSA 2003/4/42). Przyjął on mianowicie, że narażenie na uszczuplenie podatku oznacza, że zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne. Podobnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku IIAkr 46/94, KZS 1994/5/17. ,,Narażenie” zdaniem
sądu ,,to realność, to wysokie prawdopodobieństwo”.
Znacznie wcześniej w takim samym duchu wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 października 1973 roku (IV KR 256/76, Lex 21578). SN
stwierdził, że istota ,,narażenia” polega na takim działaniu, „które dokonuje
zmiany sytuacji z bezpiecznej na niebezpieczną”.
Wyroki sądów dotyczyły spraw przedmiotowo innych niż tematyka objęta niniejszym artykułem, jednak zaprezentowana interpretacja wydaje się być
przydatna również i na tym polu.
Przyjmując zaprezentowaną linię interpretacyjną należy stwierdzić, że narażenie na znaczne niedogodności zachodzi wtedy, kiedy wystąpienie owych znacznych niedogodności jest realne, inaczej mówiąc – wysoce prawdopodobne.
Nie da się bardzo precyzyjnie określić stopnia ,,wysokości prawdopodobieństwa”. Co to zatem znaczy ,,wysoce prawdopodobne”? Ocena, czy w danej
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sytuacji zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, czy też jeszcze nie jest ono
wysokie, zależeć będzie od zobiektywizowanych, rzeczywistych przesłanek będących podstawą dokonywanej oceny oraz uznaniowości sądu. To sąd musi
dokonać gradacji stopnia prawdopodobieństwa.
Ustawodawca używa w art. 8 u.o.k określenia ,,narazić” na znaczne niedogodności nie dookreślając, o jakie sytuacje konkretnie chodzi. Interpretując ten
przepis powiemy ,,narazić” – to znaczy uczynić wysoce prawdopodobnym wystąpienie znacznych niedogodności. Nie wystarczy zatem, aby wysoce prawdopodobne było wystąpienie zwykłych niedogodności, często związanych z trudami dnia codziennego, z codziennym bytowaniem konsumenta. Nie wystarczy
również, aby wystąpienie znacznych niedogodności było zaledwie lekko bądź
średnio prawdopodobne. Muszą wystąpić i znaczne niedogodności, i wystąpienie ich musi być wysoce prawdopodobne.
Ustawodawca, zawężając uprawnienia konsumenta do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy chce, aby po pierwsze, występujące niedogodności
były znaczne, a po drugie, aby wystąpienie ich było wysoce prawdopodobne. Taki
charakter uprawnień konsumenckich jest bardzo mocno zawężony. Ustawodawca
nie tylko wyłączył możliwość odstąpienia od umowy konsumenckiej w przypadku
niezgodności nieistotnej, ale i bardzo mocno zawęził uprawnienie do odstąpienia
od umowy w przypadku dolegliwości spowodowanej czasowym brakiem zakupionej rzeczy i brakiem możliwości jej użytkowania w związku z ujawnioną niezgodnością z umową, jeżeli nie ma ona charakteru znacznych niedogodności.
Prezentowany stan prawny w zakresie znacznych niedogodności jako
ustawowej przesłanki odstąpienia od umowy stawia konsumenta w nieco innej sytuacji prawnej niż innych kontrahentów umów ocenianych na podstawie
przepisów o rękojmi (560 i następne k.c.). W przepisach dotyczących rękojmi kupujący może od razu zgłosić żądanie odstąpienia od umowy sprzedaży,
jeżeli rzecz jest wadliwa, a wada istniała w chwili jej wydania. Ustawodawca
przewidział co prawda dla sprzedawcy działania blokujące, ale samego faktu
odstąpienia od umowy nie obwarował tak rygorystycznymi przepisami. Kupujący może odstąpić od umowy niezależnie od tego, czy inny sposób załatwienia jego reklamacji naraża go na znaczne niedogodności, czy też nie. Kwestia
ta w rękojmi ogóle nie jest brana pod uwagę.
Inaczej jest w przypadku umowy konsumenckiej. Faktem jest, że ustawodawca mając obowiązek dostosowania prawa polskiego do unijnego musiał
wprowadzić w życie przepisy wspomnianej na wstępie dyrektywy i tym samym
zmienić dla konsumentów stan prawny w relacjach umownych.
Zwracam jednak uwagę, że dyrektywa nie wprowadziła tak rygorystycznej
przesłanki do odstąpienia od umowy.
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Z art. 3 ust. 5 dyrektywy wynika, że konsument może domagać się stosownej obniżki ceny lub unieważnienia umowy, jeżeli:
 nie przysługuje mu ani naprawa, ani zastąpienie, lub
 sprzedawca nie dokonał naprawienia szkody w rozsądnym czasie, lub
 sprzedawca nie dokonał naprawienia szkody bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
Każda naprawa bądź wymiana powinna być dokonana w rozsądnym czasie
i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, z uwzględnieniem charakteru
towarów i celów, dla których konsument ich potrzebuje. Jeśli taka naprawa bądź
wymiana nie może być dokonana bez nadmiernych niedogodności z uwzględnieniem tego, do czego konsument potrzebuje danej rzeczy, to uzyskuje on prawo do
odstąpienia od umowy.
Czym innym jest naprawienie szkody bez nadmiernych niedogodności dla
konsumenta, a czym innym wystąpienie narażenia na znaczne niedogodności.
Ustawodawca polski w omawianej ustawie dokonał gradacji stopnia niedogodności. Używając terminologii ustawodawcy gradacja stopnia niedogodności
będzie oscylowała wokół niedogodności zwykłych, znacznych i wielkich. Dla zaistnienia przesłanki warunkującej możliwość odstąpienia od umowy wymagana jest niedogodność znaczna. Zwykła niedogodność jest niewystarczającą przesłanką do odstąpienia od umowy.
Niedogodność znaczna to niedogodność ,,dość duża”, ,,ważna, „wyróżniająca się czymś”2. Znaczna niedogodność oznacza istotne zakłócenie w codziennym
funkcjonowaniu konsumenta z uwagi na przejściowy brak rzeczy. Owo zakłócenie
może przebiegać na płaszczyźnie czysto osobistej, rodzinnej, jak i środowiskowej.
Czasowe oddanie zakupionej rzeczy w ramach reklamacji musiałoby nie tylko spowodować zmniejszone możliwości normalnego funkcjonowania danej osoby, ale
nade wszystko powodować swoisty dyskomfort bądź uciążliwość w jej funkcjonowaniu, swoiste zniekształcenie normalnego rytmu postępowania. Owe odstępstwo
od normalnego postępowania konsumenta musi wywoływać poczucie uciążliwości – oczywiście poddane kryteriom obiektywnej oceny dokonywanej z punktu widzenia przeciętnego konsumenta oraz doświadczenia życiowego sędziego. Nie da
się uznać za znaczną niedogodność czasowego braku przedmiotu, który z punktu
widzenia codziennego, normalnego funkcjonowania konsumenta pozostaje wręcz
niezauważalny albo braku przedmiotu, który w żaden sposób nie może wywołać poczucia niedogodności. Nieco inaczej znaczną niedogodność ujmują inni
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doktrynerzy. Marlena Pecyna pod pojęciem znacznej niedogodności rozumie
,,wszelkie okoliczności, które powodują ujemne skutki dla nabywcy, przy czym
stopień ich negatywnego oddziaływania na szeroko rozumiany interes konsumenta (tj. z uwzględnieniem aspektu osobistego) winien być uznany za znaczny,
tj. przeważający nad interesem sprzedawcy3.
Julian Jezioro uznaje, że przez „niedogodności po stronie konsumenta”
należy rozumieć ,,wszelkie okoliczności, które powodują negatywne skutki dla
konsumenta i kierować się tu subiektywną oceną sytuacji z punktu widzenia
konsumenta, który nie powinien ponosić dodatkowych kosztów ani tracić czasu”4.
Pogląd Pecyny wydaje się korespondować z prezentowanym powyżej, z tym
jednak zastrzeżeniem, że, jak wydaje się, interes sprzedawcy nie powinien być
żadną linią odniesienia przy ocenie uprawnień konsumenta, chyba że oceniamy
uprawnienie konsumenta w kontekście proporcjonalności działań. W przeciwnym razie dokonywanie porównania ujemnych skutków dla konsumenta w kontekście interesu sprzedawcy i wykazywanie, że skutki dla konsumenta przewyższają ten interes mogłoby nastręczać dodatkowych trudności, związanych choćby
z uwzględnieniem kryteriów, którymi należałoby się kierować, dokonując owego
porównania. Nie do końca można zgodzić się także ze stanowiskiem Juliana Jezioro, który twierdzi, że ,,należy kierować się tu subiektywną oceną sytuacji z punktu widzenia konsumenta, który nie powinien ponosić dodatkowych kosztów ani
tracić czasu”5. Faktycznie konsument nie powinien ponosić dodatkowych kosztów ani tracić czasu, jednakże subiektywna ocena tego przez konsumenta stawia
w bardzo nierównej sytuacji sprzedającego. Subiektywnie, konsument zawsze
może określić, że niezgodność produktu z umową stanowi dla niego niedogodność i trudno byłoby z tym polemizować.
Ustawodawca nie bez powodu wprowadził gradację niedogodności. Zgodnie z zasadą procesową wyrażoną w artykule 6 k.c. na konsumencie spoczywa
ciężar wykazania, iż naprawa lub wymiana powoduje dla niego znaczną niedogodność. Nie wystarczy, jak postuluje Julian Jezioro, samo subiektywne stwierdzenie istnienia znacznych niedogodności. Wystąpienie tej przesłanki musi być
poddane ocenie sądu przy użyciu obiektywnych kryteriów odnoszonych do
przeciętnego konsumenta.

 M. Pecyna, Ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Komentarz, wyd. 2, wyd. Wolters Kluwer Polska
Sp. z o.o., s. 187.
4
 J. Jezioro (red.), Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Komentarz, wyd. C.
H. Beck, 2010, komentarz do art. 8.
5
 J. Jezioro (red.), Ustawa o szczególnych warunkach..., op. cit.
3
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Chroniąc prawa kupującego, nie możemy pomijać interesu sprzedawcy. „Finansowe interesy sprzedawcy są, jak słusznie podkreśla komisja w swych uwagach, w wystarczającym stopniu chronione poprzez fakt, że może on powołać się
na nieproporcjonalny charakter sposobu naprawienia szkody wybranego przez
konsumenta. Artykuł 3 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 1999/44 stanowi, że sposób naprawienia szkody jest nieproporcjonalny, jeśli «nakłada on na sprzedawcę
koszty, które w porównaniu z alternatywnym sposobem naprawienia szkody są
nadmiernie wysokie»”6.
Gdyby odnieść powyższe stwierdzenia do praktyki dnia codziennego, należałoby stwierdzić, że awaria lodówki w domu konsumenta, jedynego łóżka do
spania, jedynego telewizora, jedynych butów zimowych bądź letnich, oprawy
okularów do czytania itd. stanowi zakłócenie w funkcjonowaniu konsumenta,
a niekiedy również jego rodziny. Jest zatem oczywiste, że mamy do czynienia ze
znaczną niedogodnością warunkującą odstąpienie od umowy. Nie można oczekiwać, aby konsument czekając na dokonanie naprawy bądź wymiany w owym
rozsądnym terminie w naszym przykładzie spał na podłodze, nie oglądał telewizji, nie wychodził na dwór z powodu braku butów itd. Nie można oczekiwać,
aby konsument ponosił tak duże ciężary związane z niezawinioną przez niego
sytuacją. Nie można również zmuszać konsumenta to tego, aby dublował zakupione rzeczy, by w razie reklamacji nie dochodziło do znacznych niedogodności.
W sytuacjach odmiennych, np. gdy konsument będzie posiadał w swoim użytkowaniu dwie lub więcej takich samych rzeczy, wystąpienie omawianych znacznych niedogodności będzie problematyczne, a czasami wręcz w ogóle nie będzie
ono występować. Nie każde czasowe pozbawienie władztwa nad rzeczą będące
następstwem przekazania towaru do reklamacji będzie wiązało się ze znaczną
niedogodnością.
Wyrażam pogląd, że sam fakt czasowego braku rzeczy wynikający z ewentualnej reklamacji stanowi niedogodność dla konsumenta, lecz nie przesądza
jeszcze o jej znacznym charakterze.
Znaczny charakter musi wiązać się z oceną dodatkowych elementów wskazujących na rolę i znaczenie reklamowanej rzeczy w normalnym, codziennym
funkcjonowaniu konsumenta. Dopiero gdy przez pryzmat tych elementów oceni
się, że czasowy brak przedmiotu wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie konsumenta, że zakłóca owo funkcjonowanie, że stwarza stan swoistego dyskomfortu
 Zob. Opinia Rzecznika Generalnego Vericy Trstenjak przedstawiona w dniu 15 listopada 2006
roku w sprawie C-404/06 Quelle AG przeciwko Bundesverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände.
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w funkcjonowaniu, da nam to prawo do wyprowadzenia wniosku, że odstąpienie
od umowy jawi się jako jedyny sposób uniknięcia znacznych niedogodności wynikających z zakupu rzeczy niezgodnych z umową.
W projekcie Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej7 w art. 3
ust. 2 zdefiniowano pojęcie uciążliwości. Zapisano, że uciążliwość zapachowa
jest stanem pogarszającym jakość i komfort życia, a także stanem, który pogarsza estetyczne warunki bytowania.
Przytoczona ustawa dotyczy materii zupełnie innej od omawianej.
Zwraca się jednak uwagę, że w projektowanym akcie prawnym tej rangi,
choć w innej materii, uciążliwość definiuje się jako zwykły stan pogarszający jakość i komfort życia oraz pogarszający estetyczne warunki bytowania.
Uciążliwość jako synonim niedogodności może wyznaczać nam pole ewentualnych odniesień. Nie pozbawionych wątpliwości, ale jednak odniesień,
z tą jednak różnicą, że w ustawie konsumenckiej mowa jest o znacznej niedogodności, a nie o zwykłej.
Zawarcie umowy sprzedaży powoduje niebezpieczeństwo wystąpienia pewnych problemów związanych z jakością rzeczy i wynikających z tego perturbacji.
To ryzyko jest niejako wpisane w sam fakt kontraktu. W jakimś stopniu powinno ono obciążać nie tylko sprzedawcę, ale i konsumenta. Analizowane regulacje prawne, w szczególności Ustawa o sprzedaży konsumenckiej tym ryzykiem
obciąża obie strony, oczywiście w zróżnicowany sposób. Nie wydaje się oczywiste, aby sprzedający ponosił większe w tym względzie uciążliwości. Zarówno
w przypadku naprawy, wymiany, jak i odstąpienia od umowy przysługują mu
roszczenia do sprzedawcy rzeczy. Rola sprzedawcy w praktyce sprowadza się do
pośredniczenia w załatwianiu reklamacji. Choć dla konsumenta to sprzedawca
jest stroną ewentualnego sporu, nie zmienia to faktu, że sprzedawca swoje decyzje bardzo często konsultuje ze swoim sprzedawcą albo wręcz uzależnia je od
stanowiska swojego sprzedawcy. W niektórych przypadkach musi wręcz działać
ze swoim sprzedawcą. W przypadku naprawy rzeczy sprzedawca będzie musiał
współdziałać wielokroć z producentem.
Rola konsumenta jest zupełnie inna. Konsument pozbawiony możliwości
normalnego korzystania z zakupionej rzeczy musi przejść ścieżkę reklamacyjną i być czasowo pozbawiony możliwości korzystania z niej. W razie sporu po
upływie 6 miesięcy od wydania rzeczy musi przejąć na siebie ciężar dowodowy
wykazania, że niezgodność istniała w chwili wydania rzeczy. Nie dość zatem, że
nie może korzystać z rzeczy, to jeszcze narażony jest na wielomiesięczne nieraz

 Projekt Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, dostępny na: www. sejm.gov.pl
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prowadzenie sporu sądowego. Nie dość, że sam fakt braku rzeczy jest już przesłanką niedogodności, to jeszcze w razie sporu musi wykazać, że ma ona znaczny, a nie tylko zwykły, charakter.
Na bazie tak prezentowanego wywodu można stwierdzić, że przesłanką odstąpienia od umowy będzie wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia znacznych
niedogodności, tzn. wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia dużych zakłóceń
w codziennych życiu, w funkcjonowaniu konsumenta zarówno na płaszczyźnie
osobistej, rodzinnej, jak i społecznej.
Przesłanki decydujące o zakłóceniu muszą być obiektywizowane, oceniane przez pryzmat przeciętnego konsumenta, z uwzględnieniem tych elementów indywidualnych, które decydują o niedogodności oraz o jej znacznym
charakterze.
Czas niezbędny na usunięcie niezgodności
Nieoznaczenie konkretnego terminu potrzebnego na doprowadzenie do
zgodności produktu z umową, jest, jak się wydaje, pewnym uchybieniem ustawodawcy. Można zrozumieć, że ustawodawca chciał być bardziej elastyczny i w większym zakresie uwzględniać specyfikę sprzedawanych rzeczy i tym samym z większą wyrozumiałością odnosić się do czasu niezbędnego do usunięcia niezgodności.
Intencja szlachetna, ale działająca na niekorzyść konsumentów. Nie istniały żadne
powody formalno-prawne, aby czasu naprawy nie można było zakreślić bardziej
precyzyjnie. Uczyniły tak niektóre kraje unijne, np. Słowenia ustaliła 8-dniowy
termin na usunięcie niezgodności. Polska przyjęła inną koncepcję. Idąc za wskazaniem dyrektywy, przyjęła bardzo elastyczny sposób określania czasu potrzebnego sprzedawcy do doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Elastyczny, ale
jednocześnie bardzo mało precyzyjny. Ustawodawca polski przyjął bowiem koncepcję „odpowiedniego czasu”. To bardzo ogólne określenie sprawia w praktyce niejednokrotnie problemy interpretacyjne. Jak rozumieć ,,odpowiedni czas”
w konkretnej sprawie? Wedle projektodawców ustawy konsumenckiej ,,długość
tego czasu ma odpowiadać konkretnemu celowi nabycia i jego rodzajowi” (musi
uwzględniać interes konsumenta)8.
Sąd Apelacyjny w Katowicach w jednym z wyroków stwierdził, ,,że przy ustalaniu odpowiedniego czasu należy kierować się zasadami dobrej wiary i uczciwego obrotu i uwzględniania interesu obu stron. Należy przy tym uwzględniać
przede wszystkim rodzaj i treść obowiązku dłużnika oraz stopień przygotowania do jego realizacji. Winien to być termin, który obiektywnie daje możliwość
 Patrz: uzasadnienie do projektu Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 30 kwietnia 2002 r., druk sejmowy nr 465.
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realizacji zobowiązania, będzie dostosowany do konkretnych okoliczności danego stosunku obligacyjnego9.
Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ocena, czy w danej sprawie mamy do czynienia z odpowiednim czasem, powinna być dokonywana przez
pryzmat właściwej dla każdej sprawy okoliczności, a zwłaszcza z uwzględnieniem
celu, dla którego towar został nabyty, stopnia złożoności niezgodności oraz znaczenia towaru dla zainteresowanych stron, w szczególności dla konsumenta10.
Przy ocenie musi być uwzględniony interes konsumenta.
Nie można różnych przypadków niezgodności produktu z umową traktować jako porównywalnej płaszczyzny do określenia długości czasu potrzebnego do usunięcia niezgodności. Każdy przypadek należy oceniać indywidualnie,
biorąc pod uwagę przywołane dyrektywy. Każdy przypadek oceniamy zatem pod
kątem znaczenia produktu dla konsumenta, potrzeb, jakie miał zaspakajać, złożoności niezgodności, dobrej wiary, obiektywnych przesłanek niezbędnych do
usunięcia niezgodności. Dopiero ocena stuacji przez pryzmat tych okoliczności
pozwoli dać odpowiedź na pytanie, czy proponowany, albo rzeczywiście absorbowany, czas jest okresem niezbędnym do usunięcia niezgodności, czy też sprzedający wykroczył poza jego granice. Pozostawiony przez ustawodawcę bardzo
duży stopień swobody interpretacyjnej może sprawiać trudności interpretacyjne
w praktyce. Należy pamiętać, że konstrukcja odpowiedniego terminu na usuniecie niezgodności produktu z umową musi być oceniana również przez pryzmat
proporcjonalności. Zbyt krótki termin, nieuwzględniający tych wszystkich przesłanek nie da konsumentowi prawa do kierowania kolejnych żądań, nie będzie
korzystał on z ochrony prawnej. Żądanie konsumenta do usunięcia niezgodności
musi uwzględniać zasadę proporcjonalności. Musi być obiektywnie możliwe do
spełnienia.
Istotność niezgodności jako kolejny element przesłanki odstąpienia
od umowy
Dyrektywa w.s.k. w art. 3 ust. 6 stwierdza, że konsument nie ma prawa do
unieważnienia umowy, jeżeli brak zgodności ma nikłe znaczenie.
Z kolei ustawodawca polski w u.s.k., w art. 8 ust. 4 stwierdził, że konsument od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego
z umową jest nieistotna.
 Patrz: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 stycznia 2000 roku, sygn. Akt IA Ca
817/99, Pr. Gosp. 2001/1/53.
10
 Por. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie
-167/04 oraz wyrok ETS z dnia 5 października 2004 roku w sprawie T–144/02.
19

126

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 6

Istotność niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie została
w ustawie zdefiniowana. Tak jak nie była zdefiniowana na gruncie przepisów
dotyczących rękojmi, tak i ustawa o sprzedaży konsumenckiej również jej nie
zdefiniowała.
Przytaczając poglądy niektórych doktrynerów powiemy, że istotność to niezdatność towaru do zwykłego użytku ze względu na cel określony w umowie 11.
„Inaczej ujmując powiemy, że przy ocenie istotności wady musi być
uwzględniony punkt widzenia kupującego, a nie kategorie niezdatności do zwykłego użytku czy bezwartościowości rzeczy”12.
Również na gruncie przepisów dotyczących rękojmi Sąd Najwyższy w jednym z wyroków stwierdził, że „Ocena, czy naprawa rzeczy w rozumieniu art.
581 k.c. jest istotna, czy też drobna, zależy od nakładu pracy niezbędnego do
usunięcia wady, a ponadto – od rodzaju wady, zwłaszcza od wpływu tej wady na
użyteczność całej rzeczy. Naprawa więc może być oceniona jako istotna w razie
nagromadzenia drobnych napraw. Tak również i w wypadku, gdy nakład pracy
niezbędny do usunięcia wady nie jest duży, jednakże bez usunięcia tej wady użyteczność rzeczy jako całości byłaby zmniejszona”13.
E. Łętowska ujmuje istotność wady jako „niezdatność do użytku lub gdy
sprzeciwiała się ona właściwościom określonym w umowie przez strony”14.
Na bazie tych kilku zaprezentowanych poglądów można stwierdzić, że przy
ocenie istotności należy brać pod uwagę ocenę przydatności produktu oraz jego
funkcjonalność i użyteczność ze względu na cel określony w umowie15. Tak
określana istotność pozwoli na pełną realizację uprawnień kupującego przy jednoczesnym zagwarantowaniu nienadużywania prawa sprzedającego.
Ocena istotności jest niesłychanie ważna z punktu widzenia oceny uprawnień kupującego do skutecznego odstąpienia od umowy w przypadku niezgodności towaru z umową.
Brak istotności niezgodności nie pozbawia konsumenta możliwości korzystania z rzeczy zgodnie z celem, dla którego rzecz została zakupiona, choć
zapewne pogarsza parametry funkcjonalne i użytkowe rzeczy. Konsument pozostaje w pewnym dyskomforcie z powodu swoistego przymusu korzystania
 B. Kossakowska-Stochlak, Rękojmia i gwarancja – instrumenty ochrony konsumenta. Materiały
Szkoleniowe, Wyd. Federacja Konsumentów, Warszawa 1998, s. 21.
12
 G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski Sychowicz, T. Wiśniewski,
C. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Wyd. Prawnicze.
Warszawa 1997, s. 46.
13
 Wyrok SN z dnia 9 marca 1973 r., I CR 63/73, niepublikowany.
14
 E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999, s. 315.
15
 T. Kierzyk, Prawo konsumenckie, Seria Wydawnicza PWSZ, Legnica 2002, s. 67.
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z rzeczy i braku możliwości odstąpienia od umowy. Przysługuje mu co prawda
odszkodowanie – obniżenie ceny – jednak jest to rozwiązanie mało dla konsumenta atrakcyjne. Celem obniżenia ceny nie jest rekompensowanie dyskomfortu korzystania z rzeczy o obniżonej wartości czy użyteczności, a jedynie rekompensowanie rzeczywistej utraty wartości rzeczy i zrekompensowanie nakładów
potrzebnych do przywrócenia pełnej zgodności produktu z umową. Konsument
nie uzyska dodatkowych korzyści materialnych ponad te, które są mu potrzebne do przywrócenia zgodności towaru z umową. Jeżeli nie podejmie on działań
przywracających zgodność towaru z umową i otrzymane środki zatrzyma dla
siebie, to i tak będzie to tylko rekompensata za zmniejszenie wartości i użyteczności posiadanej rzeczy, a nie dodatkowe należności. Konsument otrzyma tylko
rekompensatę, a nie otrzyma dodatkowej gratyfikacji.
Tak skonstruowane uprawnienie w pakiecie praw konsumenta wydaje się
problematyczne. Nie wydaje się, żeby należało opowiedzieć się za utrzymaniem
tego uprawnienia w przyszłości. Natomiast wydaje się zasadne, aby konsument
miał możliwość odstąpić od umowy także i wtedy, gdy niezgodność nie ma charakteru istotnego. W obecnym stanie prawnym nie jest to możliwe, nie oznacza
to jednak, żeby takiego postulatu nie artykułować.
Większość państw członkowskich Unii Europejskiej transponowała zastrzeżenie o nikłej istotności warunkującej odstąpienie od umowy do swojego
prawodawstwa wewnętrznego. Tylko w Republice Czeskiej, Estonii, Portugalii i Zjednoczonym Królestwie wykorzystano klauzulę harmonizacji minimalnej i zdecydowano o uprawnieniu konsumenta do unieważnienia umowy nawet w przypadku niezgodności o nikłym znaczeniu16. Tego rodzaju rozwiązanie
nie spotkało się z krytycznym przyjęciem. Uznano, że zasada proporcjonalności
nie została naruszona. Polska nie tylko nie przyjęła terminologii dyrektywy, ale
wprowadziła pojęcie niezgodności nieistotnej. Trudno jednoznacznie określić,
czy niezgodność nikła bądź nieistotna to ta sama niezgodność, względnie, czy
w określeniach tych występują różnice, wprowadzając różne poziomy ochrony.
Wydaje się za zasadne wprowadzenie równości między tymi określeniami i tym
samym niezawężanie ochrony. Jeśli istotność niezgodności rozumiemy jako niezdatność do normalnego użytku ze względy na cel określony w umowie, to tym
samym nieistotność niezgodności będziemy rozumieć jako istnienie możliwości
normalnego użytkowania rzeczy ze względu na cel określony w umowie.
16

 omunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący wykonania Dyrektywy
K
1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych
aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancjami – zawierających
analizę ewentualności wprowadzenia bezpośredniej odpowiedzialności producenta.
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Dopiero powstawanie ewentualnych dysfunkcji w korzystaniu z produktu
będzie miało wpływ na jego normalne użytkowanie i będzie wpływać na powstanie uprawienia do odstąpienia od umowy.
Wnioski
Zaprezentowane w artykule rozważania prowadzą do wniosku, że ustawodawca polski nie skorzystał w pełni z możliwości, jakie dają wymienione dyrektywy i nie stworzył regulacji ochronnych dla konsumentów korzystniejszych od tych zawartych w dyrektywach. Powtórzenie za dyrektywą, iż
przesłanką odstąpienia od umowy jest narażenie na znaczne niedogodności
stawia konsumenta w trudnej sytuacji, albowiem nie dość, że musi w sporze
z przedsiębiorcą wykazać, że inny sposób doprowadzenia do zgodności produktu z umową naraża go na niedogodności, to na dodatek musi wykazać, że
mają one znaczny charakter.
Wydaje się, że ów znaczny charakter winien być pominięty przez ustawodawcę. Jeśli przepisy dyrektywy bądź zapowiadana unifikacja regulacji europejskich nie będą stały na przeszkodzie, wnioskiem de lege ferenda jest, aby
ustawodawca złagodził warunki odstąpienia od umowy, rezygnując ze znacznego charakteru niedogodności.
Kolejnym wnioskiem de lege ferenda jest, aby ustawodawca polski pozostawiając odpowiedni czas na załatwienie reklamacji, określił mimo wszystko jego
ramy. Przekroczenie owego czasu oznaczałoby z mocy prawa wyjście poza granice odpowiedniego czasu i upoważniałoby konsumenta do podjęcia dalszych
kroków prawnych. Postuluję, aby sprzedawcy przysługiwał odpowiedni czas na
załatwienie reklamacji, jednak nie dłuższy niż 1 miesiąc.
Warto się zastanowić raz jeszcze nad uprawnieniem do obniżenia ceny. Wydaje się, że uprawnienie to jest zasadne w przepisach dotyczących rękojmi. Tam
sytuacja kupującego jest inna, albowiem może on w sposób dowolny z katalogu
praw określonych w art. 560 i następnych k.c. korzystać i wybierać sobie uprawnienia, w dodatku w dowolnej kolejności.
W ustawie u.s.k konsument takiej możliwości nie posiada. Musi on bowiem
w pierwszej kolejności domagać się przywrócenia zgodności produktu z umową
poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Dopiero gdy okaże się to niemożliwe – z powodów wyżej opisanych – konsument uzyskuje prawo do odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny. Konstrukcja zapisów ustawy nie daje jednoznacznych podstaw do przyjęcia, że konsument może w dowolnym momencie
zgłosić żądanie obniżenia ceny. Wręcz przeciwnie – przyjmuje się, że uprawnienie to może wystąpić dopiero, gdy dwa pierwsze uprawnienia nie będą mogły
być zrealizowane.
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Nie wydaje się za szczególnie uzasadnione utrzymywanie takiego stanu
prawnego, tym bardziej że niektóre kraje unijne, jak Grecja, Litwa, Portugalia
czy Słowenia, wprowadziły swobodę wyboru spośród wszystkich sposobów naprawienia szkody17.
Czy takie rozwiązania utrzymają się w tych krajach, to odmienny problem.
Wątpliwość może być uzasadniona, bowiem Komisja Europejska rozważa wprowadzenie jednolitych zasad ochrony we wszystkich krajach unijnych, nie dając
im dużej możliwości zwiększania zakresu ochrony, aby nie stwarzać tak dużych
różnic jakie występują obecnie w ochronie konsumenckiej w poszczególnych
krajach UE.
Artykuł stanowi syntetyczne ujęcie najważniejszych kwestii z problematyki
odstąpienia od konsumenckiej umowy sprzedaży.
Zmiana w 2002 roku regulacji prawnej w tym zakresie zmieniła podejście
do uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy i od samego początku
nastręczała wiele wątpliwości interpretacyjnych. Wzorem zapisów w dyrektywie
nr 1999/44/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz związanych
z tym gwarancji (Dz. Urz. WE nr L.171 z 9 lipca 1999 r.) polski ustawodawca
wprowadził wiele zapisów niedookreślonych, ocennych, wieloznacznych, które
czynią w praktyce poważne problemy interpretacyjne.
Autor artykułu dokonuje analizy bardzo ważnej przesłanki odstąpienia od
umowy, jaką jest przesłanka ,,narażenia na znaczne niedogodności”. Dowodzi,
że narażenie na znaczne niedogodności zachodzi wtedy, kiedy wystąpienie owych
znacznych niedogodności jest realne, inaczej określając – wysoce prawdopodobne.
Wskazuje przy tym, że nie wystarczy, aby wysoce prawdopodobne było wystąpienie zwykłych niedogodności, często związanych z trudami dnia codziennego,
z codziennym bytowaniem konsumenta. Nie wystarczy również, aby wystąpienie znacznych niedogodności było zaledwie lekko bądź średnio prawdopodobne. Muszą wystąpić i znaczne niedogodności, i wystąpienie ich musi być wysoce
prawdopodobne. Autor wyraża pogląd, że sam fakt czasowego braku rzeczy wynikający z ewentualnej reklamacji stanowi niedogodność dla konsumenta, lecz nie
przesądza jeszcze o jego znacznym charakterze. W dalszej kolejności autor analizuje istotność niedogodności jako kolejną ważną przesłankę. Wskazuje, że przy
ocenie istotności należy brać pod uwagę ocenę przydatności produktu oraz jego
funkcjonalność i użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

 Ibidem, s. 9.
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Na bazie przeprowadzonej analizy sformułowano wniosek de lege ferenda, aby ustawodawca złagodził warunki odstąpienia od umowy, rezygnując ze
znacznego charakteru niedogodności, a także aby ustawodawca polski pozostawiając odpowiedni czas na załatwienie reklamacji, określił mimo wszystko
jego ramy.

Streszczenie
,,Narażenie na znaczne niedogodności” jako przesłanka odstąpienia
od konsumenckiej umowy sprzedaży
Artykuł stanowi syntetyczne ujęcie najważniejszych kwestii z zakresu problematyki odstąpienia od konsumenckiej umowy sprzedaży. Autor artykułu
dokonuje analizy bardzo ważnej przesłanki odstąpienia od umowy jaką jest
przesłanka ,,narażenia na znaczne niedogodności”. Wyraża pogląd, że sam fakt
czasowego braku rzeczy wynikający z ewentualnej reklamacji stanowi niedogodność dla konsumenta, lecz nie przesądza jeszcze o jego znacznym charakterze. Na bazie przeprowadzonej analizy formułuje wniosek de lege ferenda, aby
ustawodawca złagodził warunki odstąpienia od umowy, rezygnując ze znacznego charakteru niedogodności, a także aby ustawodawca polski, pozostawiając
odpowiedni czas na załatwienie reklamacji, określił mimo wszystko jego końcowe ramy.

Summary
The exposure to a considerable inconvenience as a prerequisite to the withdrawal
from a consumer’s sales agreement

The article is a concise work which contains the most significant issues
from the field of withdrawing form the consumer’s sales agreement. The author
of the article conducts a detailed analysis of a very crucial prerequisite related
to withdrawing from such an agreement, i.e. “exposure to a considerable
inconvenience”. The author is of the opinion that the period itself, when the
consumer does not have the product he has bought, due to e.g. complaint,
is a great inconvenience however it is not yet a considerable one. Following
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the analysis, the author conducted, he draws de lege ferenda conclusion, for
the legislator to ease the conditions when the withdrawal is possible, without
a considerable inconvenience aspect as well as for the legislator to specify
the maximum time to settle the complaint issue, leaving at the same time the
appropriate time to deal with it.
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Efekty funkcjonowania specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce

1. Pojęcie, cel, uregulowania prawne, kryteria SSE w Polsce
W Polsce działalność specjalnych stref ekonomicznych (SSE) reguluje Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych1 (dalej:
ustawa o SSE). Specjalną strefą ekonomiczną (SSE) jest wyodrębniona zgodnie
z przepisami ustawy, niezamieszkała część terytorium Polski, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych
ustawą o SSE2. Podstawowym celem tworzenia SSE jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego terenu, na którym SSE została ustanowiona. Cel ten może być
w szczególności osiągany poprzez katalog wymieniony w art. 3 ustawy o SSE, tj.3:
 rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej,
 rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej,
 rozwój eksportu,
 zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych
usług,
 zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury
gospodarczej,
 tworzenie nowych miejsc pracy,
 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r.,
nr 42, poz. 274 [t.j.] i Dz. U. z 2008 r., nr 118, poz. 746 ze zm.).
2
 Art. 2 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, op. cit.
3
 Art. 3 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, op. cit.
1
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 zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej.
Specjalne strefy ekonomiczne istnieją w Polsce już blisko 20 lat. Pierwszą
strefę powołano w 1994 roku. Do 1 stycznia 1998 roku utworzono 17 SSE, w tym
dwa parki technologiczne. Nie wszystkie z powołanych stref funkcjonują do
dziś. Częstochowska SSE w ogóle nie podjęła działalności, a Mazowiecka SSE nie
przyciągnęła inwestorów. Decyzją Rady Ministrów nastąpiła likwidacja obu wymienionych stref4. Natomiast w miejsce SSE Tczew i SSE Żarnowiec powołano
jedną – Pomorską SSE5.
Zgodnie z obowiązującą Ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych6
mogą one w Polsce funkcjonować do 31 grudnia 2020 roku (czyli do końca następnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej), a łączny obszar wszystkich
czternastu stref nie może aktualnie przekroczyć 20 tysięcy hektarów7.
W styczniu 2009 roku Rada Ministrów przyjęła dokument Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych. Dokument ten dotyczy sposobu zagospodarowania wolnej puli gruntów, tj. nowych 8 tysięcy hektarów utworzonych
Ustawą z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, 150 hektarów pozostałych ze starej puli 12 tysięcy hektarów oraz
puli gruntów, która powstanie po ewentualnym wyłączeniu mało atrakcyjnych
inwestycyjnie terenów8. Koncepcja zawiera także informację o kryteriach włączania gruntów do SSE. Na terenach włączanych do stref po 1 stycznia 2009 r.
i stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste zarządzającego strefą, Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego czy związku komunalnego wydawane zezwolenia na działalność na terenie strefy mogą dotyczyć inwestycji
spełniającej co najmniej jedno z następujących kryteriów9:
Rozporządzenie Rady Ministrów znoszące te 2 strefy weszło w życie 24 kwietnia 2001 r.
(Dz. U. z 2001 r.  nr 30, poz. 340 i 341).
5 
D. Miłaszewicz, Specjalne Strefy Ekonomiczne jako narzędzie modernizacji gospodarki, [w:]
Wybrane problemy modernizacji gospodarki, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 22, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2011, s. 11.
6 
Art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
op. cit.
7 
Przy czym dopuszcza się korekcyjne powiększenie obszaru strefy na rzecz pełnej realizacji rozpoczętej inwestycji.
8 
Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
2009, s. 12.
9 
Art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
op. cit. oraz Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, op. cit., s. 3–4 i 15–20.
4 
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a) innowacyjności – innowacyjność rozumiana jako zastosowanie nowych
rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu; kryterium
to potwierdza się opinią co najmniej jednej jednostki naukowej z Polski
lub z krajów UE, merytorycznie powiązanej z danym sektorem,
b) sektorów priorytetowych, tj. motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny, maszynowy, biotechnologii, chemii małotonażowej, działalności badawczo-rozwojowej, nowoczesnych usług (informatycznych, rachunkowo-księgowych
i doradztwa podatkowego, w zakresie badań i analiz technicznych, centrów
telefonicznych) oraz przemysł produkujący urządzenia służące do produkcji paliw i energii ze źródeł odnawialnych,
c) wspierania rozwoju klastrów10, parków przemysłowych i technologicznych,
d) stopnia uprzemysłowienia (kryterium zwiększające stopień uprzemysłowienia regionów słabo uprzemysłowionych) – za wskaźnik obrazujący
stopień uprzemysłowienia regionu przyjęto wartość produkcji sprzedanej przemysłu na jednego mieszkańca,
e) stopy bezrobocia w powiecie – inwestycja tworząca określoną liczbę nowych
miejsc pracy lub o określonych minimalnych kosztach kwalifikowanych.
Zgodnie z ustawą o SSE11 część strefy może obejmować grunty stanowiące
własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione powyżej (są to tzw. grunty prywatne). Dla takich terenów określono nieco odmienne
kryteria inwestycji12:
1) w ramach inwestycji prowadzonej na terenie strefy zostanie utworzona
określona liczba nowych miejsc pracy lub zostaną poniesione nakłady
inwestycyjne o określonej wartości, lub
Klaster – przestrzenna i sektorowa koncentracja podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności z udziałem co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, w tym
mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji
o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy. (Koncepcja rozwoju specjalnych stref
ekonomicznych, op. cit., s. 17–18).
11 
Art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, op. cit.
12 
Art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
op. cit. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów,
których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U.
z 2008 r. nr 224, poz. 1477 ze zm.) oraz Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych,
op. cit., s. 20–23.
10 
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2) w wyniku inwestycji będzie prowadzona działalność polegająca na uruchomieniu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów,
procesów lub usług, lub
3) inwestycja będzie dotyczyła usług: badawczo-rozwojowych, informatycznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, centrów telefonicznych, lub
4) realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu
strefy o nie więcej niż 2 hektary.
Ponadto zostały ustalone w formie odrębnych Rozporządzeń Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 roku plany rozwoju poszczególnych 14 specjalnych stref ekonomicznych. W załącznikach tych rozporządzeń zamieszczono strategiczne, długookresowe plany rozwoju SSE wraz z określeniem trzech
etapów13 (zob. tabela 1).
Tab. 1. Strategiczne plany rozwoju specjalnych stref ekonomicznych
na lata 2009–2020
Etap

Okres

Główne cele etapu
Rozwój nowych inwestycji na terenie strefy
Dostosowanie obszarów strefy do potrzeb inwestorów

I

2009–2016

Kontynuacja rozbudowy infrastruktury technicznej i realizacja
nowych inwestycji infrastrukturalnych na terenie
poszczególnych podstref
Rozwój usług na terenie strefy i w jej otoczeniu
Osiągnięcie pełnego zagospodarowania strefy

II

2016–2019

Stworzenie przedsiębiorcom optymalnych warunków prowadzenia
działalności gospodarczej na terenie strefy

III

2019–2020

Przygotowanie warunków do funkcjonowania obszaru przemysłowego
po wygaśnięciu regulacji prawnych obowiązujących w okresie
funkcjonowania strefy

Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu
rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2009 r., nr 158, poz. 1243).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2009 r. nr 158, poz. 1243). Identyczne w treści plany rozwoju SSE podane są w pozostałych 13-tu rozporządzeniach, z wyjątkiem planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

13 
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Porządkując informacje należy stwierdzić, iż w chwili obecnej najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie SSE w Polsce są następujące przepisy:
a) Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych14,
b) 14 rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie każdej ze stref, zawierających między innymi opis granic każdej ze
stref oraz doprecyzowujące okres ich funkcjonowania15,
c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie
pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach
specjalnych stref ekonomicznych, doprecyzowujące szczegóły działalności w SSE, tj. rodzaje działalności, na które wydawane jest zezwolenie,
warunki udzielania przedsiębiorcy pomocy publicznej, warunki uznawania wydatków za wydatki kwalifikowane16,
d) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie SSE
gruntów stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów
innych niż zarządzający specjalną strefą ekonomiczną, Skarb Państwa,
jednostka samorządu terytorialnego oraz związek komunalny17,
e) 14 rozporządzeń Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju każdej ze stref18.
Istnienie i działalność specjalnych stref ekonomicznych podlega, poza lokalnymi regulacjami, także aktom prawa międzynarodowego. Podstawowym
dokumentem określającym funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych
jest porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) z dnia
15 kwietnia 1994 roku, sporządzone w Marakeszu, ratyfikowane również przez
Polskę19. W ramach tej umowy SSE traktowane są jak subsydia i środki wyrównawcze, zatem podlegają notyfikowaniu w WTO, co w konsekwencji pozwala
uniknąć sankcji i powoduje, iż wszystko, co jest produkowane na ich terenie,
jest wytwarzane zgodnie z regulacjami wynikającymi z porozumienia. Pozostałe

Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 274 i Dz. U. z 2008 r. nr 118, poz. 746 ze zm.
Dz. U. z 2008 r. nr 232, poz. od 1549 do 1562 ze zm.
16
Dz. U. z 2008 r. nr 232, poz. 1548 ze zm.
17
Dz. U. z 2008 r. nr 224, poz. 1477 ze zm.
18
 Dz. U. z 2009 r. nr 158, poz. od 1242 do 1254 z późn. zm. i Dz. U. z 2009 r. nr 113, poz. 940 ze zm.
19
 Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzone w Marakeszu
dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. nr 98, poz. 483 i 484 ze zm.).
14
15
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regulacje prawne dotyczące istnienia specjalnych stref ekonomicznych wynikają
z wielostronnych umów międzynarodowych. Zakres umów dwustronnych pomiędzy państwami najczęściej nie reguluje problematyki SSE20.
2. Lokalizacja, obszar i stopień zagospodarowania SSE w Polsce
Na dzień 31 grudnia 2012 roku specjalne strefy ekonomiczne obejmowały tereny zlokalizowane w 146 miastach i 210 gminach o łącznej powierzchni 15 829,33 ha
(zob. tabela 2). Z ogólnej powierzchni stref 20,4% stanowiły grunty, które w momencie ich włączenia były własnością lub w użytkowaniu wieczystym podmiotów
innych niż Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, związki komunalne i spółki zarządzające strefami, czyli tzw. grunty prywatne21.
Tab. 2. Lokalizacja, obszar i stopień zagospodarowania obszaru specjalnych stref
ekonomicznych (uszeregowane wg największego obszaru, stan na 31.12.2012 r.)

Lp.

Strefa,
województwo

Obszar
strefy
(w ha)

1

2

3

Lokalizacja strefy

Stopień
zagospodarowania
obszaru strefy
(w %)

4

5

1.

Wałbrzyska
dolnośląskie,
opolskie,
wielkopolskie,
lubuskie

miasta: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Kalisz, Kłodzko, Kudowa Zdrój, Leszno, Nowa Ruda,
Oleśnica, Oława, Opole, Piława Górna, Świdnica,
Świebodzice, Wałbrzych, Wrocław
gminy: Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Długo2 212,20 łęka, Góra, Jarocin, Jelcz-Laskowice, Kluczbork,
Kłodzko, Kobierzyce, Kościan, Krotoszyn, Namysłów, Nowa Ruda, Nysa, Oława, Praszka, Prudnik,
Rawicz, Skarbimierz, Strzegom, Strzelin, Syców,
Szprotawa, Śrem, Świdnica, Twardogóra, Wiązów,
Wołów, Września, Ząbkowice Śląskie, Żarów

60,32

2.

Katowicka
śląskie,
małopolskie,
opolskie

miasta: Bielsko-Biała, Bieruń, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Ka2 004,83
towice, Kędzierzyn-Koźle, Knurów, Lubliniec,
Orzesze, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sławków,

54,62

 W. Wojtasik, Specjalne strefy ekonomiczne w perspektywie transformacji systemowej i przekształceń regionalnych w Polsce, [w:] M. Kolczyński, W. Wojtasik (red.), Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice 2010, s. 44–45.
21
 Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2012 r.,
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013, s. 5.
20
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1

2

3

Tarnobrzeska
podkarpackie,
mazowieckie,
świętokrzyskie,
lubelskie,
dolnośląskie,
podlaskie

1 632,31

2.

3.

4.

KostrzyńskoSłubicka
lubuskie,
1 454,47
zachodniopomorskie,
wielkopolskie

5.

Pomorska
pomorskie,
kujawsko-pomorskie, 1 323,23
zachodniopomorskie,
wielkopolskie

6.

Łódzka
łódzkie,
wielkopolskie,
mazowieckie

1 276,63

4
Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Zawiercie, Żory, Bytom, Racibórz
gminy: Czechowice-Dziedzice, Czerwionka-Leszczyny, Godów, Gogolin, Kietrz, Koniecpol,
Krapkowice, Myślenice, Pawłowice, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Rudziniec, Siewierz, Strzelce
Opolskie, Ujazd, Głuchołazy, Miedźna, Olesno
miasta: Jasło, Kraśnik, Pionki, Przemyśl, Radom,
Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Tomaszów
Lubelski, Łuków
gminy: Gorzyce, Horodło, Janów Lubelski, Jasło, Jedlicze, Kobierzyce, Łapy, Łuków, Nisko, Nowa Dęba,
Nowe Miasto nad Pilicą, Orły, Ożarów Mazowiecki,
Pilawa, Połaniec, Poniatowa, Przasnysz, Ryki, Rymanów, Siedlce, Staszów, Tomaszów Lubelski, Tuczępy,
Węgrów, Wyszków, Mińsk Mazowiecki
miasta: Białogard, Gorzów Wielkopolski, Gubin,
Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Poznań, Zielona Góra
gminy: Barlinek, Buk, Bytom Odrzański, Chodzież, Czerwieńsk, Dobiegniew, Goleniów, Gryfino, Gubin, Kargowa, Karlino, Kożuchów, Krobia,
Lubsko, Łobez, Międzyrzecz, Nowy Tomyśl, Police, Przemęt, Rzepin, Skwierzyna, Słubice, Stęszew,
Sulęcin, Swarzędz, Wronki, Zielona Góra
miasta: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz,
Kwidzyn, Malbork, Piła, Rypin, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański, Tczew, Toruń
gminy: Barcin, Chojnice, Człuchów, Gniewino, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Łysomice,
Sztum, Świecie, Tczew, Wąbrzeźno
miasta: Bełchatów, Koło, Konstantynów Łódzki,
Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Płock, Pruszków, Raciąż, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa,
Zduńska Wola, Zgierz, Żyrardów
gminy: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Grodzisk
Mazowiecki, Kleszczów, Koluszki, Ksawerów,
Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Opoczno,
Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Sławno, Słupca,
Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz,
Wróblew, Zgierz, Żabia Wola, Żychlin

5

63,43

60,34

76,02

70,78
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1

4

5

miasta: Dębica, Gorlice, Jarosław, Krosno, Leżajsk,
Lubaczów, Lubartów, Lublin, Mielec, Radzyń Podlaski, Rzeszów, Sanok, Szczecin, Zamość
gminy: Dębica, Głogów Małopolski, Jarosław,
Kolbuszowa, Leżajsk, Ostrów, Ropczyce, Trzebownisko, Zagórz

69,16

8.

Legnicka
dolnośląskie

miasta: Chojnów, Głogów, Legnica, Lubin, Złotoryja
gminy: Chojnów, Gromadka, Legnickie Pole,
1 059,26
Miękinia, Polkowice, Prochowice, Przemków,
Środa Śląska

29,63

9.

WarmińskoMazurska
warmińskomazurskie,
mazowieckie

miasta: Bartoszyce, Ciechanów, Elbląg, Iława,
Lidzbark Warmiński, Mława, Mrągowo, Nowe
Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda
914,51 gminy: Barczewo, Bartoszyce, Ciechanów, Dobre
Miasto, Iłowo-Osada, Morąg, Nidzica, Olecko,
Olsztynek, Orzysz, Pasłęk, Piecki, Pisz, Szczytno,
Wielbark

67,78

10.

Słupska
pomorskie,
zachodniopomorskie

miasta: Koszalin, Słupsk, Szczecinek, Wałcz, Ustka
824,35 gminy: Debrzno, Słupsk, Żukowo, Biesiekierz,
Kalisz Pomorski, Karlino, Polanów, Tychowo

27,40

11.

Starachowicka
świętokrzyskie,
mazowieckie,
opolskie, łódzkie,
lubelskie

miasta: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy,
Skarżysko-Kamienna, Starachowice
612,91 gminy: Iłża, Końskie, Mniszków, Morawica, Piekoszów, Sędziszów, Stąporków, Suchedniów, Szydłowiec, Tułowice

64,48

12.

Krakowska
małopolskie,
podkarpackie

miasta: Bochnia, Bukowno, Kraków, Krosno, Limanowa, Nowy Sącz, Oświęcim, Tarnów
558,72 gminy: Andrychów, Bochnia, Boguchwała, Chełmek, Dobczyce, Gdów, Książ Wielki, Niepołomice,
Skawina, Słomniki, Wolbrom, Zabierzów, Zator

64,76

13.

Kamiennogórska
dolnośląskie,
wielkopolskie

miasta: Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lubań, Ostrów Wielkopolski, Piechowice, Zgorzelec
367,14 gminy: Dobroszyce, Gryfów Śląski, Janowice
Wielkie, Kamienna Góra, Lubawka, Nowogrodziec, Prusice, Żmigród

54,63

7.

2

3

Mielecka
podkarpackie,
małopolskie,
1 246,00
lubelskie,
zachodniopomorskie

Suwalska
miasta: Białystok, Ełk, Grajewo, Suwałki
podlaskie,
342,77
14.
warmińsko-mazurskie,
gminy: Gołdap, Małkinia Górna, Suwałki
mazowieckie
Łącznie

15 829,33

74,93
59,94

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2012 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r.,
s. 6–8.
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Największy przyrost powierzchni specjalnych stref ekonomicznych (o ok.
2 800 ha) miał miejsce w 2007 roku, co było wynikiem zwiększenia w roku poprzednim limitu łącznego ich obszaru z 8 tys. do 12 tys. ha. Kolejne zwiększenie maksymalnego obszaru stref (w 2008 roku do 20 tys. ha) nie spowodowało
już jednak skokowego przyrostu ich powierzchni w kolejnym roku. Aktualnie
do wypełnienia granicznego górnego limitu obszaru SSE brakuje jeszcze 4 170
ha. Poniższy rysunek 1 obrazuje łączny obszar specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce w latach 2004–2012.
Rys. 1. Łączny obszar specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w latach 2004–2012
(w ha, stan na 31.12.2012 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r. Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2004–2012.

Ze względu na zmiany łącznego obszaru stref ekonomicznych w Polsce w 2006 i w 2008 roku w całym badanym okresie (lata 2004–2012) nie ma
jednej strefy, która byłaby liderem i zajmowała przez cały ten okres największy obszar. Jednak zdecydowanie pod tym względem wybijają się dwie strefy: katowicka (lata 2004–2006 oraz 2010) i wałbrzyska (w latach 2007–2009
oraz 2011–2012), które wzajemnie zamieniały się pierwszym miejscem w tym
względzie. Drugie miejsce jeśli idzie o wielkość obszaru strefy najczęściej należało do Tarnobrzeskiej SSE (w latach 2004–2007, a w latach 2008–2012 było to
już miejsce trzecie) oraz Katowickiej SSE (2008–2009 i 2011–2012), a w 2010
roku do Wałbrzyskiej SSE.
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Z kolei najmniejszym obszarem charakteryzują się strefy: krakowska
(w 2004 i 2007 roku), słupska (w latach 2005–2006), kamiennogórska (w 2008
roku) oraz suwalska (najmniejsza od 2009 roku do 2012 roku) (zob. tabela 3).
Tab. 3. Obszar poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w latach
2004–2012 (w ha, stan na 31.12.2012 r.)
Obszar strefy (w ha)

Lp.

Specjalna
Strefa Ekonomiczna

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Kamiennogórska

241,2

241,1

240,7

338,7 338,7

368,8

367,1

367,1

367,1

2.

Katowicka

3.

Kostrzyńsko-Słubicka

542,0

804,5

806,9 1005,5 1186,4 1258,3 1267,5 1454,5 1454,5

4.

Krakowska

121,9

262,8

264,5

298,9 416,7

528,8

5.

Legnicka

416,7

416,8

416,8

416,8 457,5

457,5 1041,8 1041,8 1059,3

6.

Łódzka

343,6

383,0

511,6

897,4 908,2 1162,3 1198,7 1276,6 1276,6

7.

Mielecka

707,1

707,1

707,1

925,7 925,7

8.

Pomorska

387,8

382,8

677,0 1054,4 1161,9 1220,1 1240,0 1314,6 1323,2

9.

Słupska

167,9

210,0

219,1

376,5 401,1

401,1

401,1

401,1

824,4

10.

Starachowicka

351,4

329,8

329,7

566,4 580,8

580,5

595,8

612,9

612,9

11.

Suwalska

288,1

288,9

288,9

312,9 342,8

342,8

342,8

342,8

342,8

12.

Tarnobrzeska

13.

Wałbrzyska

616,5

745,9

939,4 1434,6 1544,7 1651,5 1685,1 2073,7 2212,2

14.

Warmińsko-Mazurska

412,5

524,1

524,1

1118,8 1156,2 1189,2 1299,6 1544,2 1544,2 1917,7 1929,2 2004,8
523,4

558,7

558,7

998,5 1135,0 1246,0 1246,0

810,8 1105,2 1049,2 1335,6 1336,4 1336,4 1551,9 1587,8 1632,3
700,2 700,2

782,1

838,9

838,9

914,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r. Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2004–2012.

Do zagospodarowanych gruntów stref zaliczona została powierzchnia zajęta przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie strefy oraz przez przedsiębiorców działających bez zezwolenia (gdyż je wcześniej utracili lub nie mogli go uzyskać z uwagi na przedmiot działalności), a także grunty zajęte pod infrastrukturę22.

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2012 r.,
op. cit., s. 8.

22 
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Łączny obszar gruntów zagospodarowanych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w latach 2006–2012 przedstawia rysunek 2. Tendencja
w zagospodarowywaniu gruntów w badanym okresie jest identyczna jak w przypadku obszaru SSE. Największy przyrost powierzchni obszarów zagospodarowanych w specjalnych strefach ekonomicznych (o blisko 1 500 ha) miał miejsce
w 2007 roku.
Rys. 2. Łączny obszar gruntów zagospodarowanych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w latach 2006–2012 (w ha, stan na 31.12.2012 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r. Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2006–2012.

Stopień zagospodarowania stref obrazuje stosunek powierzchni zagospodarowanej do całej powierzchni strefy na koniec analizowanego okresu. Z racji
tego, że na stopień zagospodarowania obszarów stref mają wpływ zarówno powierzchnia terenów sprzedanych inwestorom w danym roku, jak i powierzchnia
włączonych nowych terenów oraz powierzchnia terenów w danym roku wyłączonych, nie jest to informacja, która w prosty sposób pozwalałaby ocenić rozwój danej strefy w czasie23. Stopień zagospodarowania obszaru poszczególnych
stref przedstawia tabela 4.
 Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2012 r.,
op. cit., s. 8.

23
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Tab. 4. Stopień zagospodarowania gruntów poszczególnych specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce w latach 2006–2012 (w %, stan na 31.12.2012 r.)
Stopień zagospodarowania gruntów (w %)

Lp.

Specjalna Strefa
Ekonomiczna

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Kamiennogórska

61,3

49,3

50,6

51,1

49,8

51,7

54,6

2.

Katowicka

65,0

73,9

63,8

64,4

53,1

54,5

54,6

3.

Kostrzyńsko-Słubicka

69,2

75,2

64,2

62,5

62,1

59,9

60,3

4.

Krakowska

82,8

76,6

71,9

60,5

61,6

60,4

64,8

5.

Legnicka

67,0

77,5

68,8

68,8

27,1

27,1

29,6

6.

Łódzka

77,3

65,6

72,4

63,3

67,2

67,7

70,8

7.

Mielecka

77,5

68,5

77,6

73,9

70,3

68,0

69,2

8.

Pomorska

68,3

68,6

69,2

70,9

76,7

74,3

76,0

9.

Słupska

71,8

48,4

54,2

59,9

60,9

60,6

27,4

10.

Starachowicka

76,1

48,8

62,7

63,0

62,2

62,8

64,5

11.

Suwalska

68,6

73,5

68,0

69,0

68,7

71,2

74,9

12.

Tarnobrzeska

85,6

73,2

76,7

78,7

67,7

64,6

63,4

13.

Wałbrzyska

85,0

65,8

70,1

67,8

67,9

61,0

60,3

14.

Warmińsko-Mazurska

64,4

73,2

74,1

72,8

71,1

71,8

67,8

73,8

68,5

68,8

67,5

62,3

61,0

59,9

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r. Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2006–2012.

Od 2010 roku najwyższym stopniem zagospodarowania gruntów charakteryzuje się Pomorska SSE (ok. 74–77%). W latach wcześniejszych były to strefy:
tarnobrzeska (2006 i 2009 r.), mielecka (2008 r.) oraz legnicka (2007 r.).
Natomiast najwięcej wolnych gruntów w poszczególnych latach występowało w strefach: słupskiej (2007 i 2012 r.), legnickiej (lata 2010–2011) oraz kamiennogórskiej (lata 2006, 2008–2009). W latach 2006–2012 można zauważyć
spadek stopnia zagospodarowania łącznego obszaru gruntów w specjalnych
strefach ekonomicznych z 73,8% w 2006 roku do 59,9% w 2012 roku, co może
być powodowane zwiększaniem ogólnej łącznej powierzchni SSE.
Łączny obszar specjalnych stref ekonomicznych jest obecnie24 zagospodarowany w blisko 60%. Na koniec 2012 roku najbardziej zagospodarowanymi strefami były strefy: pomorska (76,02%), suwalska (74,93%) oraz łódzka (70,78%).
Stan na 31.12.2012 r.

24 
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W najmniejszym stopniu zagospodarowane były obszary strefy: słupskiej
(27,4%) i legnickiej (29,63%). Słabe zagospodarowanie Słupskiej SSE tłumaczyć
można zmianą jej granic w 2012 roku, kiedy to obszar tej strefy powiększył się
o ponad 423 ha, tj. o 106%.
Ponadto, poniżej średniej krajowej w kwestii stopnia zagospodarowania SSE
(tj. 59,94%) na koniec 2012 roku uplasowały się dwie strefy: katowicka (54,62%)
i kamiennogórska (54,63%). W pozostałych 10 strefach stopień zagospodarowania gruntów stref przekroczył pułap średniej dla kraju.
3. Efekty funkcjonowania SSE w Polsce25
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce mierzone są czterema następującymi miernikami:
 liczba udzielonych zezwoleń,
 poniesione nakłady inwestycyjne,
 liczba nowych miejsc pracy,
 liczba utrzymanych miejsc pracy.
Rys. 3. Łączna liczba ważnych zezwoleń narastająco w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce w latach 1999–2012 (stan na 31.12.2012 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r. Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 1999–2012.
 Punkt opracowany został na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa za odpowiednie lata, czyli od 2006 do 2012 r.

25
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Ponadto, korzystając z podstawowych danych, zbieranych i monitorowanych przez Ministerstwo Gospodarki, można również dokonać analizy efektów
funkcjonowania SSE w przeliczeniu na 1 ha terenu stref zajętego przez przedsiębiorców działających na podstawie zezwolenia. Wówczas czynnikami branymi
pod uwagę przy analizie efektów są:
 nakłady inwestycyjne na 1 ha,
 miejsca pracy na 1 ha.
Tab. 5. Liczba ważnych zezwoleń narastająco w poszczególnych specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce w latach 1999–2012 (stan na 31.12.2012 r.)
Lp.

Specjalna
Liczba ważnych zezwoleń narastająco
Strefa
Ekonomiczna 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

11.

Kamiennogórska

6

29

12.

Katowicka

45

111 112 109 106 106 118 143 170 186 192 201 211 227

13.

Kostrzyńsko-Słubicka

11

57

54

59

59

50

70

91

101 110 106 112 124 130

14.

Krakowska

4

19

19

19

22

18

21

30

38

47

54

58

66

77

15

Legnicka

10

35

35

34

37

39

41

49

53

54

53

53

49

56

16.

Łódzka

15

33

34

32

33

47

59

76

91

109 121 142 154 163

17.

Mielecka

34

59

59

61

63

71

73

78

88

106 128 150 162 168

18.

Pomorska

4

72

67

65

57

47

42

51

65

62

68

75

85

91

19.

Słupska

9

18

18

19

19

21

27

35

41

51

47

45

52

50

10. Starachowicka

10

39

34

36

35

39

45

60

67

77

73

70

73

72

11.

Suwalska

50

98

93

91

83

67

62

58

52

52

53

56

60

65

12.

Tarnobrzeska

18

65

61

60

53

70

81

88

102 112 115 121 135 144

13.

Wałbrzyska

23

39

38

31

34

41

59

79

100 131 141 159 174 186

14.

Warmińsko-Mazurska

11

51

51

52

49

39

43

47

52

28

22

20

24

26

39

39

44

55

41

61

46

66

50

71

50

66

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r. Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 1999–2012.
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W zaprezentowanym na poprzedniej stronie układzie zostanie przedstawiona analiza efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w niniejszym artykule.
Prawie trzykrotny wzrost liczby udzielonych zezwoleń26 nastąpił w 2000 r.
– do poziomu 725 z 250 zezwoleń rok wcześniej. W kolejnych latach (2000–2003)
można zaobserwować nieznaczny spadek wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności na obszarze SSE. Od 2004 roku nieprzerwanie notowany jest
systematyczny stopniowy wzrost liczby udzielonych zezwoleń. Na koniec 2012
roku łącznie zostało wydanych 1 545 zezwoleń.
Analizując liczbę udzielonych zezwoleń narastająco w poszczególnych
strefach od 2000 do 2012 roku, można zauważyć, że najwięcej zezwoleń udzielanych było w Katowickiej SSE.
Od początku istnienia w Polsce SSE do końca 2012 roku w tej strefie wydano łącznie 227 ważnych zezwoleń, co stanowi 14,7% wszystkich wydanych
zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w polskich specjalnych
strefach ekonomicznych.
Na drugiej pozycji pod względem tego kryterium znalazła się strefa wałbrzyska (łącznie 186 zezwoleń, czyli 12% wszystkich zezwoleń w polskich SSE),
dalej plasują się strefy: mielecka (168, tj. 10,9% wszystkich ważnych zezwoleń
ukazanych narastająco) i łódzka (163, czyli 10,5%). Łącznie na te cztery strefy
przypada 48% wszystkich ważnych zezwoleń.
Najmniej ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
w polskich SSE (liczonych narastająco od początku istnienia stref) udzielono
w pięciu strefach: krakowskiej (najmniej zezwoleń w 1999 i 2002 roku i w latach 2004–2007), słupskiej (w latach 2000–2003 oraz w 2010 i 2012 roku), kamiennogórskiej (w latach 2008–2009 i w 2012 roku), legnickiej (w 2011 roku)
i w pomorskiej (w 1999 roku). Od początku istnienia SSE do końca 2012 roku
najmniej zezwoleń wydano w strefach: kamiennogórskiej, słupskiej (po 50 zezwoleń) oraz legnickiej (56 zezwoleń).
Analiza danych z tabeli 6 pozwala wyodrębnić te SSE, w których liczba
wydawanych zezwoleń w poszczególnych latach była największa. Przodowały w tym względzie strefy: katowicka (w latach 2006–2007 i w 2012 roku), kostrzyńsko-słubicka (w 2005 i 2011 roku), wałbrzyska (w 2008 i w 2010 roku),
łódzka (w 2011 roku), mielecka (w 2009 roku) i tarnobrzeska (w 2004 roku).
W 2012 roku najwięcej zezwoleń wydano w strefach: katowickiej (26), wałbrzyskiej (22), łódzkiej (16) i mieleckiej (15 zezwoleń).
 Analiza nie uwzględnia zezwoleń cofniętych, wygaszonych, unieważnionych i uchylonych.
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Tab. 6. Liczba ważnych zezwoleń wydanych w bieżącym roku w poszczególnych
specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w latach 2004–2012
(stan na 31.12.2012 r.)
Liczba ważnych zezwoleń wydanych w bieżącym roku

Lp.

Specjalna
Strefa Ekonomiczna

1.

Kamiennogórska

6

10

14

3

6

2

7

6

4

2.

Katowicka

7

24

36

33

24

13

23

18

26

3.

Kostrzyńsko-Słubicka

8

25

26

24

14

8

12

22

8

4.

Krakowska

2

5

12

11

9

12

9

12

13

5.

Legnicka

6

9

15

5

7

2

4

4

8

6.

Łódzka

14

14

23

19

20

20

25

22

16

7.

Mielecka

10

9

10

14

22

23

22

18

15

8.

Pomorska

2

4

16

16

6

8

12

10

12

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9.

Słupska

4

8

9

9

11

5

3

8

6

10.

Starachowicka

9

10

19

10

18

5

5

12

5

11.

Suwalska

2

8

1

2

4

3

4

8

10

12.

Tarnobrzeska

19

18

17

19

21

8

15

18

14

13.

Wałbrzyska

8

22

22

23

37

14

28

21

22

14.

Warmińsko-Mazurska

1

9

10

13

6

8

8

9

8

98

175

205

131

Razem

230 201

177 188 167

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r.
Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2004–2012.

Najmniej ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
w polskich SSE (liczonych w bieżącym roku) udzielono w sześciu strefach: suwalskiej (w latach 2006–2008), kamiennogórskiej (w 2009 i w 2012 roku), legnickiej (w 2009 i w 2011 roku), słupskiej (w 2010 roku), pomorskiej (w 2005
roku) i warmińsko-mazurskiej (w 2004 roku). W 2012 roku najmniej zezwoleń wydano w strefach: kamiennogórskiej (4), starachowickiej (5) oraz słupskiej (6 zezwoleń).
Rozpatrując łączną dla wszystkich specjalnych stref ekonomicznych liczbę wydanych ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
można stwierdzić, że najwięcej udzielono ich w 2006 roku, tj. 230 zezwoleń. Powyżej 200 zezwoleń wydano także w latach 2007–2008. Natomiast najmniej zezwoleń w badanym okresie zostało udzielonych w 2004 roku (jedynie 98). Od 2010 r. można zauważyć tendencję spadkową, jeśli idzie o wydane
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ważne zezwolenia. W 2012 roku udzielono 167 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, co stanowi
blisko 11% ogółu ważnych zezwoleń.
Liczba udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie SSE świadczyć może m.in. o atrakcyjności strefy w oczach inwestorów.
Nie do końca przekłada się jednak na efekt końcowy, czyli rzeczywiście zainwestowane środki. Oprócz analizowanych tutaj wydawanych zezwoleń, trzeba
pamiętać bowiem o pokaźnej liczbie cofniętych zezwoleń (w sytuacji niezrealizowania przez przedsiębiorcę warunków zezwolenia dotyczących terminu zakończenia inwestycji, wielkości nakładów inwestycyjnych lub zatrudnienia, a także
w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności objętej zezwoleniem), jak
również o zezwoleniach wygaszonych (na wniosek przedsiębiorcy, który rezygnuje z działalności w strefie prowadzonej na podstawie zezwolenia), zezwoleniach unieważnionych (w przypadku np. naruszenia przepisów o właściwości,
wydania decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem przepisów
prawa) i zezwoleniach uchylonych (np. w sytuacji ujawnienia istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących w dniu
wydania decyzji, które nie były znane organowi wydającemu decyzję, bądź też
w przypadku wydania decyzji w wyniku przestępstwa)27.
Interesująco prezentują się również zestawienia pokazujące poniesione nakłady inwestycyjne w SSE w Polsce w ciągu ostatnich dwunastu lat.
Każdego roku w analizowanym okresie, tj. w latach 2001–2012, odnotowywano stopniowy wzrost nakładów inwestycyjnych liczonych narastająco łącznie
dla wszystkich SSE w Polsce. Od początku funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych do końca 2012 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia ponieśli łączne nakłady inwestycyjne o wartości
przekraczającej 85,8 mld zł (zob. tabela 7).
W całym badanym okresie najwyższe nakłady inwestycyjne ponosili przedsiębiorcy Katowickiej SSE, osiągając na koniec 2012 roku pułap zainwestowanych
19,6 mld złotych. W latach 2004–2012 na drugim miejscu uplasowała się strefa
wałbrzyska z wynikiem na koniec 2012 roku 14,6 mld złotych poniesionych nakładów inwestycyjnych. W latach 2001–2003 na drugiej pozycji znajdowała się strefa
mielecka. Najniższe nakłady inwestycyjne w badanym okresie ponoszono w strefach: słupskiej (w latach 2003–2005 oraz 2007–2012, z kwotą niespełna 1,2 mld zł
na koniec 2012 roku), kamiennogórskiej (w latach 2001–2002) oraz krakowskiej
(w 2006 roku).
Szerzej zob. – Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2012 r., op. cit., s. 9–10.

27 

149

150

Łódzka

Mielecka

Pomorska

Słupska

Starachowicka

Suwalska

Tarnobrzeska

Wałbrzyska

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.
66,8

987,9

353,6

325,0

114,2

73,1

546,4

1978,4

637,7

102,7

1434,0

499,0

355,5

152,8

81,7

666,4

2093,8

740,5

2011,6

311,0

622,8

6113,1

84,0

2003

9286,8 13086,3 15268,9

45,8

675,9

276,5

289,0

82,1

33,6

396,2

1779,1

576,0

1658,2

233,0

424,5

5648,2

39,3

2002
1000,8

2006
1216,0

2007
1332,9

2008
1436,2

2009
1551,1

2010
1667,2

2011

1856,1

2012

597,2

4596,5

1070,5

478,1

372,5

135,6

1428,8

2363,2

2061,8

2780,5

463,1

1039,3

1573,6

5872,1

2394,2

630,3

593,9

517,3

1730,6

2804,3

3008,5

3125,6

481,8

1500,2

2007,6

7855,2

4129,4

1001,1

740,0

615,8

2648,7

3113,6

3896,0

3625,7

1025,7

2450,4

5459,4

1376,5

1260,2

769,1

5910,1

4177,1

7163,8

4257,6

1564,1

3332,7

6081,4

1474,9

1528,9

963,6

6727,4

4690,3

8184,8

4568,8

1655,7

3786,3

6792,9

1596,7

1621,0

1106,5

7298,9

5097,0

9033,1

4889,0

1773,8

4215,5

7363,0

1581,6

1641,2

1176,3

7313,7

5636,5

9980,2

5483,8

1786,3

4719,0

2442,5

2637,8

3033,4

3328,9

3103,0

9626,7 11219,8 12105,4 13095,0 14599,3

4733,0

1341,4

980,2

728,3

3701,8

3781,9

5801,1

4024,0

1243,1

3125,1

7713,9 10197,2 11760,1 13843,7 16025,3 16869,6 18154,6 19593,2

606,0

2005

19927,2 25707,0 35430,3 46085,2 56705,9 66589,7 73221,6 79670,1 85833,2

120,0

3263,3

708,3

399,9

292,0

108,1

1126,5

2240,5

1191,7

2346,5

395,4

784,3

6631,9

318,8

2004

Poniesione nakłady inwestycyjne narastająco (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r. Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2001–2012.

Razem

14. Warmińsko-Mazurska

Legnicka

05.

1157,5

158,4

Krakowska

3406,1

04.

Katowicka

02.

17,8

392,8

Kamiennogórska

01.

2001

03. Kostrzyńsko-Słubicka

Specjalna Strefa
Ekonomiczna

Lp.

Tab. 7. Poniesione nakłady inwestycyjne narastająco w poszczególnych specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce w latach 2001–2012 (w mln zł, stan na 31.12.2012 r.)
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Pod względem nakładów inwestycyjnych ponoszonych łącznie dla wszystkich specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w bieżącym roku najwyższe
wartości bezwzględne osiągano w latach 2007–2008 (około 10,6 mld zł każdego
roku) oraz w latach 2006 i 2009 – odpowiednio po 9,7 mld zł i 9,9 mld zł (szczegółowe dane prezentuje rysunek 4). Najniższe łączne nakłady poniesione zostały
w 2003 roku i wyniosły niespełna 2,2 mld zł.
Rys. 4. Łączne poniesione nakłady inwestycyjne w bieżącym roku
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w latach 2002–2012
(w mln zł, stan na 31.12.2012 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r. Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2002–2012.

W całym badanym okresie (lata 2001–2012) największy udział w łącznej kwocie inwestycji miała strefa katowicka. W 2002 roku udział Katowickiej
SSE w łącznych poniesionych nakładach inwestycyjnych we wszystkich strefach
w Polsce wyniósł najwięcej, bo 43,2%, i z każdym kolejnym rokiem zmniejszał
się, by w 2012 roku osiągnąć wartość 22,8%.
Drugą w kolejności pod względem największego udziału danej strefy
w łącznych nakładach inwestycyjnych była w latach 2001–2003 strefa mielecka, a od 2004 do chwili obecnej jest to strefa wałbrzyska, z udziałem na koniec
2012 r. wynoszącym 17% całkowitych nakładów inwestycyjnych poniesionych
we wszystkich polskich SSE w tym roku.
Na trzecim miejscu uplasowała się w latach 2001–2006 Legnicka SSE,
w 2007 roku Tarnobrzeska SSE, a od 2008 roku do dziś Łódzka SSE, z udziałem
11,6% na koniec 2012 roku.
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Najmniejszym udziałem w łącznych poniesionych nakładach inwestycyjnych w latach 2001–2002 charakteryzowała się strefa kamiennogórska,
w 2006 roku była to strefa krakowska. Natomiast najdłużej (w latach 2003–2005
i 2007–2012) w analizowanym okresie najniższym wspomnianym miernikiem
charakteryzowała się Słupska SSE, osiągając na koniec 2012 roku 1,4% udziału
w łącznych nakładach inwestycyjnych.
Tab. 8. Udział poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych w łącznych
poniesionych nakładach inwestycyjnych w bieżącym roku w strefach w Polsce
w latach 2001–2012 (w %, stan na 31.12.2012 r.)
Lp.

Udział stref w łącznych nakładach (w %)
Specjalna Strefa
Ekonomiczna 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

11.

Kamiennogórska

12.

Katowicka

13.

Kostrzyńsko-Słubicka

4,2

3,2

4,1

3,9

4,0

4,2

5,3

5,5

5,0

5,2

5,3

5,5

14.

Krakowska

1,7

1,8

2,0

2,0

1,8

1,4

2,2

2,2

2,4

2,3

2,2

2,1

15.

Legnicka

12,5 12,7 13,2 11,8 10,8

8,8

7,9

7,1

6,4

6,2

6,1

6,4

16.

Łódzka

6,2

6,0

8,0

8,5

8,5

10,2 10,8 11,2 11,3 11,6

17.

Mielecka

19,2 15,1 13,7 11,2

9,2

7,9

6,8

6,7

6,3

6,4

6,4

6,6

18.

Pomorska

4,3

4,2

4,4

5,7

5,6

4,9

5,8

6,5

8,9

9,2

9,2

8,5

19.

Słupska

0,4

0,6

0,5

0,5

0,5

1,5

1,3

1,3

1,2

1,3

1,4

1,4

10.

Starachowicka

0,9

0,9

1,0

1,5

1,5

1,7

1,6

1,7

1,9

2,1

2,0

1,9

11.

Suwalska

3,1

2,5

2,3

2,0

1,9

1,8

2,2

2,4

2,1

2,0

2,0

1,8

12.

Tarnobrzeska

3,0

2,7

3,3

3,6

4,2

6,8

9,0

8,4

8,2

8,3

8,5

8,6

13.

Wałbrzyska

7,3

7,6

9,4

16,4 17,9 16,6 17,0 17,0 16,9 16,5 16,4 17,0

14.

Warmińsko-Mazurska

0,5

0,5

0,7

0,6

0,2

0,3

0,6

1,6

2,4

2,8

2,6

2,4

2,2

2,1

2,1

2,2

36,7 43,2 40,0 33,3 30,0 28,8 25,5 24,4 24,1 23,0 22,8 22,8

4,9

4,9

2,3

4,4

4,4

4,3

4,0

4,1

4,2

3,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r. Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2001–2012.

Zróżnicowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce zależy również
od liczby utworzonych miejsc pracy na ich terenach. Systematyczny wzrost wartości inwestycji w SSE zaowocował wzrostem liczby miejsc pracy.
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Tab. 9. Ogółem miejsca pracy w poszczególnych specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce w latach 2005–2012 (stan na 31.12.2012 r.)
Ogółem miejsca pracy

Lp.

Specjalna Strefa
Ekonomiczna

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

11.

Kamiennogórska

2329

3302

5033

4469

4087

4349

4618

4790

12.

Katowicka

21690 32204 35285

42592

40724

43473

48541

49934

13.

Kostrzyńsko-Słubicka

7241

10075 12891

16446

15601

17252

19089

20144

14.

Krakowska

3823

4711

5566

7699

8594

8151

8984

9572

15.

Legnicka

5385

6945

8104

8698

8079

8803

9300

9565

16.

Łódzka

5380

8172

14756

18983

20844

23248

24824

25921

17.

Mielecka

11003 11983 13104

15824

15558

16516

18387

20934

18.

Pomorska

10152 12013 17493

17545

19013

19275

18812

15536

19.

Słupska

1541

1926

2180

2728

2383

2683

3390

3632

10.

Starachowicka

4830

6056

6970

8030

6512

6349

7270

7104

11.

Suwalska

3739

4090

5096

5132

5026

5471

5452

5288

12.

Tarnobrzeska

10306 14755 18799

22538

23335

27832

28710

30023

13.

Wałbrzyska

18789 22980 28673

30924

28473

30057

31276

32392

14.

Warmińsko-Mazurska

5960

8933

9799

10558

12135

12616

Razem

7206

8415

112168 146418 182365 210541 208028 224017 240788 247451

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r.
Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2005–2012.

Inwestorzy prowadzący działalność na terenie stref na koniec 2012 roku
zatrudniali ogółem blisko 247,5 tys. pracowników, z czego 75,3% stanowiły
osoby zatrudnione w nowych miejscach pracy, tj. utworzonych w wyniku realizacji nowych inwestycji po uzyskaniu zezwolenia przez przedsiębiorców28
(zob. tabela 10).
W całym analizowanym okresie (lata 2005–2012) strefą dominującą pod
względem wielkości zatrudnienia ogółem, podobnie jak w przypadku inwestycji,
Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2012 r.,
op. cit., s. 12.

28 
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była strefa katowicka, która na koniec 2012 roku zatrudniała blisko 50 tys. osób,
co stanowi ponad 20% udziału w zatrudnieniu ogółem na terenie SSE w Polsce.
Na drugiej pozycji ponownie uplasowała się strefa wałbrzyska z udziałem przekraczającym 13%. Na trzecim miejscu w 2005 roku znalazła się strefa mielecka,
a od 2006 roku do 20012 roku na pozycji tej zastąpiła ją strefa tarnobrzeska, której udział w zatrudnieniu wyniósł ostatnio ponad 12%.
Najmniej miejsc pracy ogółem w całym badanym okresie utworzyły przedsiębiorstwa działające na terenie strefy słupskiej – 3 632 pracowników na koniec
2012 roku, czyli niespełna 1,5% udziału w zatrudnieniu ogółem na terenie SSE.
Rys. 5. Nowe miejsca pracy w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce ogółem w latach 2005–2012 (stan na 31.12.2012 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r. Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2005–2012.

Analizując przyrost nowych miejsc pracy na terenie SSE (rysunek 5), można dostrzec negatywny efekt kryzysu gospodarczego. Po dobrej koniunkturze
(tj. wzroście zatrudnienia) w latach 2005–2008, w kolejnym, czyli 2009 roku odnotowano spadek liczby nowych miejsc pracy o blisko 5 600 w stosunku do roku
poprzedniego. Jednakże od 2010 roku ponownie zaobserwować można tendencję wzrostową, choć z coraz niższą dynamiką tworzenia nowych miejsc pracy
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce.
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Tab. 10. Nowe miejsca pracy w poszczególnych specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce w latach 2005–2012 (stan na 31.12.2012 r.)
Nowe miejsca pracy

Lp.

Specjalna Strefa
Ekonomiczna

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

11.

Kamiennogórska

2256

3229

4768

4204

3816

4076

4413

4545

12.

Katowicka

21195

26889

30522

34611 31683 34292

37680

38037

13.

Kostrzyńsko-Słubicka

2593

4954

7532

11157 10316 11943

12369

13443

14.

Krakowska

2342

3230

3733

5744

6138

5636

6229

6398

15.

Legnicka

5169

6729

7823

8417

7812

8549

9046

9311

16.

Łódzka

4542

6777

10111

13062 14642 16717

18091

19085

17.

Mielecka

10036

11220

12222

12321 11953 12689

14565

17153

18.

Pomorska

6501

6210

10913

12213 13859 14288

15110

11985

19.

Słupska

1208

1753

1987

1975

1654

1960

2586

2800

10.

Starachowicka

2986

4026

4904

4555

3091

2946

4087

3889

11.

Suwalska

3739

4090

4963

4999

4893

5070

5264

5093

12.

Tarnobrzeska

6093

10421

15697

16039 16675 20083

20847

20635

13.

Wałbrzyska

11304

15055

20164

21638 18929 22512

24520

25689

14.

Warmińsko-Mazurska

2329

3685

4582

5100

7239

8224

4980

5595

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r. Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2005–2012.

Wyżej wspomniane specjalne strefy ekonomiczne wyróżniały się także pod
względem liczby nowych miejsc pracy.
Niekwestionowanym liderem w tym kryterium w latach 2005–2012 była
Katowicka SSE, która stworzyła w 2012 roku ponad 38 tys. nowych miejsc pracy, co stanowi 20,4% udziału w nowym zatrudnieniu na terenie SSE w tym roku.
Drugą lokatę objęła ponownie Wałbrzyska SSE z udziałem wynoszącym 13,8%.
Na trzecim miejscu w latach 2005–2006 uplasowała się również Mielecka SSE,
zastąpiona od 2007 roku przez Tarnobrzeską SSE, której udział w tworzeniu nowych miejsc pracy na terenie stref wyniósł ostatnio 11,1%. Łącznie na te trzy
strefy przypadło w 2012 roku 45,3% nowych etatów.
Najmniej nowych miejsc pracy w całym badanym okresie utworzyły przedsiębiorstwa działające na terenie strefy słupskiej – 2 800 pracowników w 2012 r.,
czyli zaledwie 1,5% udziału w nowym zatrudnieniu SSE.
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Rys. 6. Utrzymane miejsca pracy w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
ogółem w latach 2005–2012 (stan na 31.12.2012 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r.
Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2005–2012.

W przypadku utrzymanych miejsc pracy na terenie SSE (rysunek 6) w całym analizowanym okresie występowała tendencja wzrostowa, jednakże z różną dynamiką zmian. Najwyższą dynamikę można zaobserwować w latach
2005–2009. Najniższe, lecz w dalszym ciągu dodatnie przyrosty występowały
w 2010 roku (w stosunku do 2009 roku – przyrost liczby utrzymanych miejsc
pracy o 74) oraz w 2011 roku (w stosunku do 2010 roku – przyrost o 1 081 utrzymanych miejsc pracy).
Od 2012 roku (w stosunku do 2011 roku) ponownie widać wyższą dynamikę zmian dla tego kryterium – przyrost liczby utrzymanych miejsc pracy o 2 422,
czyli wzrost o 4,1% w stosunku do roku poprzedniego.
Pod względem utrzymanych miejsc pracy w poszczególnych specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce w latach 2005–2012 (tabela 11) najlepsze wyniki osiągnęły strefy: wałbrzyska (pierwsze miejsce w latach 2005–2009 jeśli
idzie o największą liczbę utrzymanych miejsc pracy w danym roku), katowicka
(pierwsze miejsce w latach 2010–2012), a także tarnobrzeska (miejsce drugie
w latach 2010–2012 oraz trzecie w roku 2005 i w latach 2008–2009).
Dla tego kryterium najgorzej sytuacja wyglądała (praktycznie przez wszystkie
analizowane lata, za wyjątkiem 2010 roku) w Suwalskiej SSE, gdzie w 2012 roku
udało się utrzymać 195 miejsc pracy (jest to najlepszy wynik tej strefy w całym badanym okresie).
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Tab. 11. Utrzymane miejsca pracy w poszczególnych specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce w latach 2005–2012
(stan na 31.12.2012 r.)
Utrzymane miejsca pracy

Lp.

Specjalna Strefa
Ekonomiczna

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

11.

Kamiennogórska

73

73

265

265

271

273

205

245

12.

Katowicka

495

5315

4763

7981

9041

9181

10861 11897

13.

Kostrzyńsko-Słubicka

4648

5121

5359

5289

5285

5309

6720

6701

14.

Krakowska

1481

1481

1833

1955

2456

2515

2755

3174

15.

Legnicka

216

216

281

281

267

254

254

254

16.

Łódzka

838

1395

4645

5921

6202

6531

6733

6836

17.

Mielecka

967

763

882

3503

3605

3827

3822

3781

18.

Pomorska

3651

5803

6580

5332

5154

4987

3702

3551

19.

Słupska

333

173

193

753

729

723

804

832

10.

Starachowicka

1844

2030

2066

3475

3421

3403

3183

3215

11.

Suwalska

0

0

133

133

133

401

188

195

12.

Tarnobrzeska

4213

4334

3102

6499

6660

7749

7863

9388

13.

Wałbrzyska

7485

7925

8509

9286

9544

7545

6756

6703

14.

Warmińsko-Mazurska

3631

3521

3833

3833

4819

4963

4896

4392

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r.
Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2005–2012.

Przy analizie efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych
w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanego terenu przyjmuje się, że zagospodarowanym terenem są jedynie grunty zajęte przez przedsiębiorców działających
na podstawie posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej.
Brane są wówczas pod uwagę dwa mierniki – nakłady inwestycyjne oraz
miejsca pracy.
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Rys. 7. Nakłady inwestycyjne na 1 ha zagospodarowanego terenu w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce ogółem w latach 2004–2012
(w mln zł, stan na 31.12.2012 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r.
Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2004–2012.

W 2012 roku na 1 ha terenu zagospodarowanego przez inwestorów posiadających zezwolenie na działalność w SSE przypadło średnio ponad 12,2 mln zł
nakładów inwestycyjnych. W analizowanym okresie w latach 2004–2005 średnie
nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanego terenu SSE
były tej samej wielkości (5,6 mln zł), natomiast od 2005 roku występowała tendencja wzrostowa – każdego roku (do 2012 włącznie) następował wzrost nakładów ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na
podstawie posiadanych zezwoleń.
Biorąc pod uwagę nakłady inwestycyjne na 1 ha zagospodarowanego terenu, wynik zdecydowanie wyższy niż średnia krajowa dla wszystkich stref w 2012
roku osiągnęły strefy: legnicka (22,8 mln zł/1 ha) i katowicka (21,7 mln zł/1 ha).
Powyżej średniej w 2012 roku uplasowały się również strefy: mielecka (trzecie
miejsce z wynikiem 13,1 mln zł/1 ha), łódzka (12,6 mln zł/1 ha), kamiennogórska i wałbrzyska (po 12,4 mln zł/1 ha).
Najsłabszy wynik uzyskała w 2012 roku strefa krakowska (6,4 mln zł/1 ha).
W całym badanym okresie najwyższe nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na
1 ha obszaru SSE zagospodarowanego przez przedsiębiorców posiadających
zezwolenie ponoszone były naprzemiennie w strefach: katowickiej i legnickiej. Najniższe nakłady inwestycyjne na 1 ha występowały w strefach: krakowskiej (w latach 2011–2012), warmińsko-mazurskiej (w latach 2010–2011),
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słupskiej (w latach 2004–2005 i 2008–2009), pomorskiej (w 2007 roku) oraz
w kostrzyńsko-słubickiej (w 2006 roku).
Tab. 12. Nakłady inwestycyjne na 1 ha zagospodarowanego terenu
w poszczególnych specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w latach 2004–2012
(w mln zł, stan na 31.12.2012 r.)

Lp.

Specjalna Strefa
Ekonomiczna

Nakłady inwestycyjne na 1 ha zagospodarowanego terenu
(w mln zł)
2004

2005 2006

2007

2008

2009

2010 2011 2012

11.

Kamiennogórska

3,1

5,1

6,8

8,1

8,6

9,5

9,8

10,1

12,4

12.

Katowicka

10,4

10,8

15,7

14,5

16,9

18,2

19,3

20,2

21,7

13.

Kostrzyńsko-Słubicka

4,2

2,3

3,3

4,9

6,2

6,8

7,8

7,6

8,5

14.

Krakowska

9,8

2,3

3,7

4,8

4,7

6,3

6,3

6,7

6,4

15.

Legnicka

9,9

15,9

15,0

16,5

16,5

18,7

19,2

23,7

22,8

16.

Łódzka

5,7

7,6

8,2

7,2

8,8

10,1

10,7

11,8

12,6

17.

Mielecka

4,0

4,4

12,5

13,0

10,8

11,1

11,3

11,9

13,1

18.

Pomorska

4,1

5,6

4,1

4,0

5,0

7,3

8,4

8,8

9,0

19.

Słupska

1,3

1,1

3,9

4,1

4,3

4,6

6,3

7,0

7,1

10.

Starachowicka

1,6

1,5

3,8

4,2

3,9

5,4

7,1

6,9

7,3

11.

Suwalska

2,1

2,4

6,4

8,6

11,6

11,7

11,3

11,7

11,4

12.

Tarnobrzeska

2,1

2,8

4,0

6,0

6,5

7,9

8,8

10,0

9,9

13.

Wałbrzyska

7,2

7,7

7,4

8,5

9,3

10,6

12,1

11,7

12,4

14.

Warmińsko-Mazurska

1,6

1,9

5,1

5,0

5,2

5,5

6,0

6,7

7,5

5,6

5,6

7,1

7,8

8,5

10,0

10,9

11,5

12,2

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r. Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2004–2012.
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Rys. 8. Miejsca pracy na 1 ha zagospodarowanego terenu w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce ogółem w latach 2004–2012 (stan na 31.12.2012 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r. Dokument ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2004–2012.

W 2012 roku na 1 ha terenu zagospodarowanego przez inwestorów posiadających zezwolenie na działalność w SSE przypadło średnio 35 miejsc pracy.
W latach 2004–2005 średnia liczba miejsc pracy w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanego terenu SSE była zbliżonej wielkości (odpowiednio 22 i 24
miejsca pracy) i jednocześnie najniższa. Od 2006 roku do końca analizowanego
okresu średnia liczba miejsc pracy na 1 ha zagospodarowanego obszaru strefy
osiągała wartość powyżej 30 miejsc pracy, a maksymalnie 35 miejsc (w latach
2011–2012).
W odniesieniu do wielkości zatrudnienia na 1 ha zagospodarowanego obszaru SSE najlepszy rezultat, tak jak w przypadku inwestycji, osiągnęła w 2012
roku strefa katowicka (55 miejsc pracy/1 ha). Drugie miejsce zajęła strefa mielecka (49 etatów/1 ha), zaś trzecie miejsce przypadło dwóm strefom, tj. legnickiej oraz tarnobrzeskiej (po 40 etatów/1 ha). Powyżej średniej krajowej dla
wszystkich stref w 2012 roku uplasowały się również strefy: suwalska (38 miejsc
pracy/1 ha) i kostrzyńsko-słubicka (36 etatów/1 ha). Najsłabszy wynik uzyskała
w 2012 roku strefa pomorska (19 miejsc pracy/1 ha).
W całym badanym okresie najwięcej miejsc pracy w przeliczeniu na 1 ha
obszaru SSE zagospodarowanego przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie, występowało w strefach: katowickiej (w latach 2008–2012), mieleckiej (w latach 2006–2007), pomorskiej (w 2005 roku) i krakowskiej (w 2004 roku).
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Tab. 13. Miejsca pracy na 1 ha zagospodarowanego terenu w poszczególnych
specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w latach 2004–2012 (stan na 31.12.2012 r.)
Miejsca pracy na 1 ha zagospodarowanego terenu

Lp.

Specjalna Strefa
Ekonomiczna

2004

11.

Kamiennogórska

19

20

22

34

29

27

27

28

32

12.

Katowicka

27

30

49

43

52

46

50

54

55

13.

Kostrzyńsko-Słubicka

9

16

22

26

31

32

35

34

36

14.

Krakowska

32

19

37

26

30

35

34

37

34

15.

Legnicka

24

31

33

37

36

35

37

45

40

16.

Łódzka

15

20

22

27

29

29

30

32

33

17.

Mielecka

21

20

53

55

45

41

40

43

49

18.

Pomorska

30

40

29

26

26

24

24

23

19

19.

Słupska

12

13

15

15

16

14

18

22

22

10.

Starachowicka

12

19

39

39

31

28

29

31

32

11.

Suwalska

17

19

41

44

44

43

46

40

38

12.

Tarnobrzeska

23

27

24

27

32

34

40

42

40

13.

Wałbrzyska

24

32

29

31

30

27

30

28

28

14.

Warmińsko-Mazurska

22

19

23

21

19

21

21

24

30

22

24

31

32

32

31

34

35

35

Razem

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013 r. Dokument
ten obejmuje dane za odpowiednie lata, czyli 2004–2012.

Najmniej etatów na 1 ha zagospodarowanego terenu znajdowało się w strefach: słupskiej (w latach 2005–2011), pomorskiej (w 2012 roku) oraz w kostrzyńsko-słubickiej (w 2004 roku).
4. Wnioski
Specjalna strefa ekonomiczna to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, gdzie przedsiębiorcy realizujący swoje inwestycje mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach.
W Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych, tj.: kamiennogórska,
katowicka, kostrzyńsko-słubicka, krakowska, legnicka, łódzka, mielecka, pomorska, słupska, starachowicka, suwalska, tarnobrzeska, wałbrzyska oraz warmińsko-mazurska.
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Na mocy Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych łączny obszar stref nie może przekroczyć 20 tys. ha. Na koniec 2012
roku powierzchnia wszystkich stref nieznacznie przekroczyła 15,8 tys. ha. Według aktualnie obowiązujących przepisów SSE będą funkcjonować w Polsce do
końca 2020 roku.
Wyniki działalności specjalnych stref ekonomicznych potwierdzają atrakcyjność tego instrumentu wsparcia. Za ich wysoką efektywnością przemawiają
m.in. następujące argumenty29:
a) strefy stymulują rozwój lokalnych rynków, tworząc sieci kooperacyjne
z firmami w otoczeniu – najczęściej są to małe, krajowe przedsiębiorstwa, dla których możliwość kooperacji jest szansą na rozwój i dostęp do
najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych,
b) większość bezpośrednich inwestycji produkcyjnych realizowanych przez
duże koncerny (polskie i zagraniczne) lokuje się w SSE,
c) fiskalna forma pomocy jest dogodna i bezpieczna dla budżetu państwa,
ponieważ udzielanie jej jest rozłożone w czasie, a ponadto następuje dopiero po uruchomieniu działalności oraz osiągnięciu dochodu.
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych można mierzyć za
pomocą: liczby udzielonych zezwoleń, poniesionych nakładów inwestycyjnych,
liczby nowych czy utrzymanych miejsc pracy. Ponadto, można także badać efekty funkcjonowania SSE w przeliczeniu na 1 ha terenu stref zajętego przez przedsiębiorców działających na podstawie zezwolenia (wówczas czynnikami branymi pod uwagę są: nakłady inwestycyjne na 1 ha oraz miejsca pracy na 1 ha).
Znaczny wpływ na efekty funkcjonowania SSE ma ich łączny obszar oraz
stopień zagospodarowania. Największym obszarem wyróżniają się strefy: katowicka, wałbrzyska, a także tarnobrzeska. Najmniejszym obszarem cechują się
strefy: suwalska oraz słupska.
Najwyższym stopniem zagospodarowania gruntów charakteryzują się: Pomorska, Tarnobrzeska, Mielecka oraz Warmińsko-Mazurska SSE. Natomiast
najwięcej wolnych gruntów występuje w strefach: słupskiej, legnickiej oraz kamiennogórskiej.
Analizując liczbę udzielonych zezwoleń, można zauważyć, że najwięcej (narastająco) wydano ich w Katowickiej SSE. Z kolei najmniej ważnych zezwoleń na
prowadzenie działalności gospodarczej udzielono w strefach: krakowskiej, słupskiej i kamiennogórskiej.

Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, op. cit., s. 12.

29 
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Ryc. 1. Mapa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (stan na 31.12.2012 r.)

Źródło: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia
2012 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2013, s. 48.

W analizowanym okresie strefą dominującą pod względem nakładów inwestycyjnych oraz wielkości zatrudnienia ogółem była strefa katowicka. Na drugiej
pozycji uplasowała się strefa wałbrzyska. Najgorsze wyniki pod względem tych
dwóch mierników prezentowała strefa słupska.
Najwyższe nakłady inwestycyjne na 1 ha obszaru SSE zagospodarowanego przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie ponoszone były (w całym
badanym okresie) naprzemiennie w strefach: katowickiej i legnickiej. Najniższe
nakłady inwestycyjne na 1 ha występowały w strefach: słupskiej, warmińskomazurskiej i krakowskiej.
W całym badanym okresie najwięcej miejsc pracy w przeliczeniu na 1 ha
obszaru SSE zagospodarowanego przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie występowało w strefach: katowickiej, mieleckiej i suwalskiej. Najmniej etatów na 1 ha zagospodarowanego terenu znajdowało się w strefie słupskiej.
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Zatem, po dokonanej analizie można stwierdzić, iż pod względem badanych w niniejszej pracy czynników/mierników efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce najefektywniej funkcjonują strefy:
katowicka i wałbrzyska, a także (w dalszej kolejności) strefa tarnobrzeska
i strefa mielecka. Natomiast zdecydowanie najsłabsze efekty funkcjonowania
zanotowano w Słupskiej SSE.

Streszczenie
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest wskazanie dotychczasowych efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce
w zakresie: stopnia zagospodarowana każdej ze stref, liczby udzielonych zezwoleń, poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz liczby nowych i utrzymanych
miejsc pracy.
Ponadto przeanalizowane zostały efekty funkcjonowania SSE w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanego obszaru stref (teren zajęty przez przedsiębiorców działających na podstawie zezwolenia) dla miejsc pracy i nakładów inwestycyjnych. Analiza dotyczy w najkrótszym okresie lat 2006–2012. W punktach,
gdzie autorka uzyskała szerszy zakres danych okres analizy został odpowiednio
wydłużony, maksymalnie do lat 1999–2012.

Summary
Effects of establishing special economic zones in Poland
This article presents special economic zones (SEZs) in Poland. The main
objective of this paper is to identify the effects of establishing special economic
zones in Poland by such factors as: the degree of occupied each zone, the number of SEZ permits, the total value of SEZ investments, the number of new jobs
and the number of retained jobs. The study also presents the effects of the operation of SEZs by such factors as: the total value of SEZ investments and the number of new jobs per 1 ha of zone area occupied by entrepreneurs with permits.
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W metodologiczno-dyskusyjnym sposobie
zajmowania się kryzysem
Dotychczasowe wypowiedzi o kryzysie pochodzą głównie od ekonomistów. Oznacza to, że są wytworem ich sposobu myślenia – podkreślmy. W istocie należą więc do ekonomii, oczywiście w granicach, w jakich to jest konieczne, by ekonomista wypowiadał się o kryzysie. Niewątpliwie też przesądzają, że
kryzys nazywamy gospodarczym, utrzymując, że inne kryzysy mogą się wywodzić od gospodarczego. Toteż gospodarczy, choć dokładnie nie przeprowadzano
klasyfikacji, znajduje się na czołowym miejscu. A szkoda, że jej nie mamy, bo
musiałaby ona zdradzić, ile kwestii należałoby przynajmniej ustalić, by była
możliwa i wykonalna. Zresztą to, czy mamy jeden kryzys uniwersalny, czy kilka
kryzysów, jest pytaniem – jak się zdaje – wyjściowym, a zatem mogłoby znacząco skomplikować przekonanie, że należy zaczynać od ekonomistów. Odłóżmy to
do następnego artykułu.
Idąc zaś dalej, dobrze by było wyraźnie i ściśle odróżnić efekty badawcze
ekonomistów raz, w zakresie samego kryzysu, dwa, struktury poznawczej jego
skutków, rozumiejąc, że ta struktura musiałaby być poprzedzona odpowiednią
metodologią jej rekonstruowania. Natomiast ważne by było przede wszystkim
poznanie ich podejść badawczych, w szczególności, jak i przy jakich założeniach
te podejścia rekonstruują. Zwłaszcza, że podejścia badawcze, ich znajomość oraz
towarzyszące im sposoby myślenia złożyłyby się na możliwość uzasadnionego
wypowiadania się, jak oni sądzą o kryzysie.
Pomijam tu uwagi o tym, że to „jak” jest niezwykle ważne i chyba w tym
miejscu ważniejsze od „co”. I – na razie – nie będę wchodził w rozważania, jak
zaangażowania epistemologii na podbudowie ekonomii albo odwrotnie, mogłyby służyć w zapatrywaniach na poznanie kryzysu. Sądzę, że w tym przypadku
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służyłyby zapewne budowaniu jego koncepcji, a w ramach tej koncepcji – odsyłaniu ekonomistów do metodologów w pozyskiwaniu wspólnych zagadnień czy
też do innych specjalistów, jak i metodologów do ekonomii, która przecież ma
własną dobrze rozwiniętą metodologię. Przez to odsyłanie, pozyskałoby się bowiem drogę łączącą te dwie dziedziny, a w sprawach kryzysu, na tej właśnie drodze, mogą się dziać1 wyjątkowo pożądane inspiracje.
Rozumiem, że są to trudne, choć w nauce znane i przyjmowane postulaty.
Na pewno nie da się, powiedziawszy po prostu, uniknąć pytania, czy ekonomiści, w sytuacji kryzysu, czy choćby poszukiwania jego genezy, mogą postawić
przed ekonomią pytanie o to, czy ona na gruncie obecnego jej ukształtowania jest w stanie, przy odpowiednich założeniach – oczywiście – być podstawą
odpowiedzi, co ostatecznie i jak generuje kryzys. A idąc krok dalej, co trzeba
w nauce twórczo zmienić, aby to pytanie, o najszerszej przecież podstawie,
dało oczekiwany rezultat, jeśli go oczekujemy, co także może być kolejnym
pytaniem. Podobnych pytań może być znacznie więcej.
Sądzę tak, ponieważ w dziedzinie ekonomii, ekonomiści nie zaproponowali
osobnej dla poznania kryzysu metodologii badań ani nie rozwinęli swojej metodologii do granic obejmujących metodologię badawczego zajmowania się kryzysem, względnie weryfikacją dotychczasowego stanu wiedzy jako zdolnej, ograniczonej, a może zgoła nadającej się już do jej zawieszenia w sprawach poznania kryzysu. I jakby w to miejsce, z nieodzownej potrzeby rodzą się pytania,
również powyższe, z których można by tworzyć (dla zapełnienia tego miejsca)
osobną kategorię poznawczą. Czy ona mogłaby być odpowiednim substytutem
wspomnianej metodologii jest ważną kwestią, której należałoby poświęcić osobny wywód, zwłaszcza co do budowania dystansu względem ekonomii wywiedzionego z kryzysu. Potrzeba jego tworzenia, na gruncie kryzysu, choćby tylko
traktowanego jako punktu wyjścia, jest wyjątkowo ważna i doniosła badawczo.
Myślę tak, gdyż nie da się poznawczo wiele osiągnąć, jeśli nie zastosujemy w tym
przypadku wertykalnego odniesienia kryzysu do ekonomii. Tymczasem on zdaje się być widziany horyzontalnie,2 czyli w ekonomii i jednakowo z ekonomią.
Tak czy inaczej sądząc, nie da się – myślę – obejść bez adekwatnej metodologii kryzysu, zdolnej w sterowaniu jego badaniem, a w ślad za tym sterowaniem,

 R. Frydman, M. D. Goldberg, Ekonomia wiedzy niedoskonałej, przeł. M. Krawczyk, Warszawa
2009, passim.
2
 Zagadnienia te w ujęciu filozoficznym rozwinął J. Tischner, Etyka a historia. Wykłady, Kraków
2008, s. 19, 231 i nast., E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu i jej konsekwencje,
„Państwo i Prawo” 2005, z. 4, s. 7–10, J. Maliszewska-Nienartowicz, Zasady ogólne prawa jako
źródło europejskiego wspólnotowego, „Państwo i Prawo” 2005, z. 4, s. 28 i nast.
1
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bez budowania sposobów myślenia, nowoczesnego myślenia o kryzysie łącznie
z myślą ekonomiczną. A zatem dałoby to dalszą okazję do wyjścia poza, z jednej
strony, zakres ekonomii, a z drugiej strony, do zapoczątkowania z tego wyjścia,
myślenia właśnie wertykalnego względem ekonomii, które musiałoby już być myśleniem nowoczesnym, cokolwiek by to miało znaczyć.
Czy możliwe jest pominięcie założeń przytoczonych w powyższym wywodzie, łącznie z postawionymi w nim pytaniami? Odpowiem, że nie. Wówczas
samo podejście badawcze musiałoby być „płaskie”, niezdolne, by widzieć go
w różnorodności. A w praktyce byłoby tak jak teraz. Mówi się, że kryzys jest i że
będzie jeszcze trwał.
A zatem oświadczamy o nim, zwyczajnie konstatujemy, a więc zachowujemy się tak jak w podejściu horyzontalnym. Ono z kolei nie zapowiada, bo nie
może zapowiedzieć, zmiany orientacji na sam kryzys i na wychodzenie z kryzysu. Przy spełnianiu się widzenia horyzontalnego, wychodzenie byłoby możliwe
wówczas, gdyby kryzys, z jemu tylko znanych powodów, utracił swój dystans,
a więc zrównał się z aktualnie „panującą” ekonomią. Inaczej rzecz się ma przy
podejściu wertykalnym. Wtedy, mając na względzie powyższy dystans owo wyjście z kryzysu wymaga zmian w ekonomii, ale odpowiednich do tego dystansu,
i dopiero po tych zmianach, zmian w zarządzaniu gospodarczym, choćby takich,
że ma być np. biedniej. Oczywiście, jest problemem, jak do tego dystansu ma się
mieć wspomniane zarządzanie. To, w jakim stopniu ono, pod wpływem kryzysu,
a dokładniej jego pozycji, musi się zmienić, jest osobnym zagadnieniem. Nie do
mnie – jako specjalisty – należy krytyka, ale zarządzanie, które przecież ma swoją typologię, w wypowiedziach , a także w publikacjach, miesza się z kryzysem.
A, jak wiemy, błędy kategorialnego przesunięcia nie mogą sprzyjać dobremu poziomowi rozważań.
Gdyby przyjąć proponowane tu kwestie, wtedy – jak sądzę – badawczo
otwiera się pole do dystansu, a sam kryzys za pośrednictwem tego pola przestanie być, tak jak teraz, wielką niewiadomą, w szczególności co do swojej genezy.
Bo przecież nie może być obojętne, czy i jak oraz na ile zmieniają się, w trakcie
powstawania kryzysu, względem siebie, te dwie najważniejsze kategorie, gdy zajmujemy się kryzysem gospodarczym, a mianowicie: kryzys i ekonomia, a nadto,
co jest szczególne w budowaniu się tego pola, cała przestrzeń między tymi kategoriami, wytwarzająca się odpowiednio do powstawania kryzysu.
Otóż opracowanie narzędzi badawczych do intelektualnego opanowania
zagadnień związanych tak z powstawaniem tego pola, jak i nim samym, czy
wreszcie, praktycznym jego uchwyceniem dałoby przynajmniej dobre punkty
widzenia na początki kryzysu. A to tworzy się w czasie, gdy te dwie kategorie
zaczynają wyznaczać swoje pozycje, kształtując zapewne wspomnianą genezę.
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Jednak, aby mógł się w tym wszystkim, co tu zauważono, wywiązać program
badawczy, o który musi chodzić, nieodzowne staje się wtedy odpowiednie zintelektualizowanie ekonomii, nie mówiąc o intelektualizowaniu powyższego dystansu zarazem w odchodzeniu od podejścia horyzontalnego. My nie mamy,
otwarcie mówiąc, narzędzi do tego intelektualizowania na czas kryzysu, czy
w związku z kryzysem. Nie mamy w tym przypadku jeszcze pojęć odpowiednio
adekwatnych, a bez nich wykształcenie tych narzędzi jest przecież niemożliwe.
Staramy się natomiast o zbudowanie mechanizmu funkcjonowania recesji pod
kątem „zwalczania” kryzysu. Właśnie, czy intelektualizować wchodząc w głębokie warstwy owego dystansu i odpowiednio do tego wchodzenia projektować
odpowiednią siatkę pojęciową nieodzowną w tym intelektualizowaniu, czy też
zawrzeć wszystko w poszukiwaniu mechanizmu technicyzującego w gruncie
rzeczy ekonomię, sprawiającego przekonanie, że to pierwsze jest oderwane od
praktyki, a to drugie związane z praktyką dla potrzeb „wyjścia” z kryzysu.
Takie myślenie o praktyce jest stare, mylne zresztą i powinno być od
razu zarzucone. Co więcej, to już nie wymaga dowodu. Jedno i drugie jest tu
konieczne. Jednakże bez tego pierwszego – co także nie wymaga dowodu –
nie ruszymy ku mechanizmom i z tego względu, jeśli mamy mówić o potrzebie rozwoju, refleksja nad kryzysem, jej nomologiczne ubogacenie staje się
już na początku nieodzowne.
Przesądzono, że skoro jest kryzys gospodarczy, a gospodarką zajmuje się
ekonomia, to do niej należy zajmowanie się kryzysem. To wnioskowanie jest
przesadnie proste i nikt tak stanowczo takiej opinii nie wyrazi, choć znajdujemy
ją pośrednio w tekstach, nie mówiąc o wypowiedziach. Niemniej jednak widać,
że tak jest, bo teksty o kryzysie mają wyraźny związek z ekonomią, a ich autorami są głównie ekonomiści.
Ale spróbujmy założyć, że czym innym – choćby w pewnym sensie – jest
ogłaszanie, że przymiotnikowo kryzys jest gospodarczy, a czym innym (niech
będzie, że też w pewnym sensie) przesądzanie, że daje się o nim mówić tylko
na gruncie ekonomii jako nauki, i wreszcie, że czym innym jest to, iż znane
nam z powszechnego odbioru myślenie ekonomistów ma najlepiej odpowiadać
potrzebie wychodzenia z kryzysu, oraz że czym innym jest urabiające się przeświadczenie, iż z tej nauki, czy też z tego myślenia wywiąże się możliwość zażegnania aktualnego kryzysu, nie mówiąc o tym, że też czym innym jest opracowanie koncepcji co do tego, czym jest aktualny kryzys. Czy nie jest czymś, co
ma zdolność do ukształtowania się jako osobny przedmiot badań jako dziedzina badawcza – nawet.
Przyjęcie tych założeń i zbudowanie z nich systemu mogłoby stać się dobrą okazją do projektowania wielu ważnych pytań będących dobrym zaczynem
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sytuacji problemowych3 kryzysu. Właśnie teraz, gdy tyle mówimy o kryzysie,
o tym, jaki on jest zły, rekonstruowanie tych sytuacji, zwłaszcza w potrzebie pójścia ku głębokim strukturom4 kryzysu – samego kryzysu, a nie użalania się nad
jego skutkami – byłoby nieodzowne.
Nie upieram się przy tym, że tylko powyższe założenia są konieczne, nie mówiąc o tym, że z pewnością nie są wystarczające. Przyjmuję, że mogą one służyć
funkcjom poznawczym kryzysu głównie na początku naszych starań o jego poznanie, w szczególności zaś, czy należy obstawać przy tym, że gospodarka, ekonomia, no i obecne myślenie o kryzysie, wystarczy? Dopuszczam też możliwość
uchylenia tych założeń i w to miejsce zaproponowania innych. Jednakże można
sądzić, że przy ich uchylaniu, utrzymując, że są początkowe, musiałyby się pojawić
nowe, inne pytania, pytania o nowe założenia, a więc pytania problemowe, co by
znaczyło, że powyższe założenia (tak czy inaczej) spełniły swoją funkcję.
W toku tych rozważań prowadzących ku założeniom badawczym nie da się
pominąć (tak sądzę) kwestii, czy gospodarka ma ten albo inny poziom rozwoju
cywilizacyjnego. Jest to znacznie szerszy problem, a mianowicie relacji między
kryzysem a aktualną cywilizacją. Często wracamy do kryzysu z 1929 r. spodziewając się, że może to mieć wpływ uspakajający. Może i ma. Niemniej ważne wydaje się być pytanie, czy ustalenie dla danej gospodarki jej poziomu cywilizacyjnego, nawet łącznie z jego miarami, może mieć związek z kryzysem. Pytanie
to jest złożone, zwłaszcza że kryzys się odradza5, ale czy proces jego odradzania
się jest taki sam bez względu na cywilizacyjne osiągnięcia gospodarcze? Można
było by mówić o zależności kryzysu od aktualnej czy też potencjalnej cywilizacji. Ale do tego trzeba by najpierw opracować terminologicznopojęciową siatkę,
której jeszcze nie mamy. A byłaby to ważna problematyka rekonstruowana przecież w wewnętrznych procesach globalizacji6.
Sądzę też, że to jest odrębny problem, którego nie da się ruszyć przypominając tylko, co było w 1929 r. To wymagałoby podjęcia rozważań zwłaszcza nad
 A. E. Szołtysek, Filozofia myślenia, Kraków 2011, s. 225, J. Basakiewicz, Władza, Wrocław 1999,
s. 38 i nast. Problematykę tę rozwinął B. Wolniewicz, Ontologia sytuacji. Podstawy i zastosowania, Warszawa 1985, s. 13, 77 i nast., S. Sarnowski, Remitologizacja, [w:] S. Sarnowski, M. Korzeniowska, M. Chlewicki, O metafilozofii jako filozofii filozofii, Warszawa 2007, s. 16 i nast.
4
 L. Nowak, The Methological Status of the Reationality Assumption, „Studia Metodologiczne”
1974, z. 11, s. 120., J. Woleński, Logiczne podstawy wykładni prawa, „Zeszyty Naukowe UJ” 1972,
Prace prawnicze, z. 56, passim. Z. Tobor, Charakterystyka ocen instrumentalnych i instrumentalne oceny przepisów prawnych, Katowice 1986, passim.
5
 Por. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006, s. 217 i nast.
6
 Por. T. Biernat, M. Zirk-Sadowski (red.), Politics of Law and Legal Policy. Between Modern and
Post-Modern Jurisprudence, Warszawa 2008, passim.
3
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historią kryzysów, ale nie taką: gdzie, kiedy i jaki był kryzys, lecz historią o podejściu nomologicznym7. Przy takiej historii dałoby się, jak sądzę, ustalić, jak
w ciągu wieków przedstawiały się procesy kryzysogenne, łącznie z ich typologią
– być może. Samo zaś odwoływanie się do przeszłości może być, co najwyżej,
rodzajem egzemplifikacji faktu dla niego samego. Przy okazji przywołania historii kryzysów, choćby tylko gospodarczych, można by liczyć na odkrycie kontekstów, w jakich mogłyby być badane również współcześnie.
Historia, zauważmy, jest historią prawdziwie kryzysów władzy, także historią
kryzysów gospodarczych. Trzeba byłoby tylko, na jej aktualnym tle, dokonać rekonstrukcji, tak aby z niej wydobyć kryzys jako kategorię odrębną historycznego
zjawiska, łącznie z pojęciowymi specyfikami. Jednakże, aby dokonać tych operacji,
czyli przywołać bogactwo historii, np. gospodarczej, która ma znakomitych autorów, wydobyć sam kryzys, taki, jaki był i następnie ukazać jego rozwojowe ciągi,
nie zapominając, już z nakazu współczesności, o tym, co z tej kategorii ma zdolność do aktualizowania się, musielibyśmy przede wszystkim wiedzieć, czym jest
kryzys co do jego istoty. Ale my nie wiemy. I w tym nie byłoby nawet nieszczęścia,
gdyby to oświadczanie o niewiedzy zostało odwrócone i zarazem ukierunkowane,
właśnie – ukierunkowane, na racjonalne poszukiwania założeń, z powodu których dałoby się wyjaśnić, dlaczego nie wiemy. Rozumiem, że to przede wszystkim nie jest proste. Takie wyjaśnienie cechuje się w wysokim stopniu złożonością
– głównie heurystyczną, i to nie opisową, lecz normatywną.
Dotychczasowe wypowiedzi o kryzysie mają jednak zbyt wąskie spektrum.
Nie ma w nich choćby typowego rekonstruowania sytuacji problemowych i traktowania go jako osobnej refleksji. Są głównie zapowiedzi, że kryzys minie, dodajmy: bo zawsze mija. Nie ma natomiast problemowo ukształtowanego dążenia do
jego poznania. Tymczasem, czym innym, w pewnym sensie, jest jego poznanie,
samo poznanie jako heurystycznie rozumiany wynik, a czym innym odejście od
kryzysu. Wreszcie, odejście jako następstwo poznania wymagające moim zdaniem zrekonstruowania relacji między poznaniem a odejściem i stworzeniem
z tego sytuacji odejścia jako kategorii badawczej. Odejścia, jako następstwa niemal naturalnych procesów zachodzących poza nami, poza nami obiektywizujących się w gospodarce jako układzie również samoczynnym, homeostatycznym, który może doprowadzić do samoczynnego wyparcia kryzysu. Kryzys był,
7

Por. J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968, r. 1. W. Kula, Rozważania o historii, Warszawa 1958, passim. J. Such, O uniwersalności praw nauki. Studium metodologiczne, Warszawa 1972,
s. zwłaszcza 149., J. Such, Miejsce procesów w strukturze rzeczywistości, [w:] W. Heller, Świat jako
proces, Poznań 1996, s. 14 i nast. J. Szymański, Poznawcze walory nowoczesnej techniki doświadczalnej (z uwzględnieniem aspektów metodologicznych i technicznych), [w:] W. Heller, op. cit.,
s. 70 i nast.
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ale przeszedł. Wydaje się, że dzisiaj nie wykluczamy takiego podejścia polegającego na oczekiwaniu – samooczekiwaniu. I nie ma w tym niczego, co zasługiwałoby na łatwą krytykę.
W obszarze zależności pozwalających bowiem upatrywać samoodradzania
się na wzór żywych organizmów, a więc w rozpowszechnianych poglądach m.in.
typu autopojezy, można by wyjaśniać na przykładzie gospodarki jako układu
również samokształtującego się, co niewątpliwie wymagałoby wprowadzania do
wywodów odpowiednich założeń umożliwiających uchwycenie owej samoregulacji, która nadawałaby się do identyfikowania jej również z samoregulacją kryzysu, by na tej podstawie prowadzić opisywanie jego ustąpienia.
To jest trudne, gdyż na poziomie uprawianej ogólności współgrających
elementów, współgranie wydaje się być odpowiednio zachowane, a nawet logiczne, choćby na zasadzie powszechnego występowania zależności. Tam zaś,
gdzie wchodzi w grę przedstawianie nowych efektów (elementów) samoregulującego układu często do głosu dochodzą uproszczenia tłumaczone jako konsekwentne zależności i konsekwentne efekty. W dodatku zachodzi to inaczej
w układzie zamkniętym i wtedy, gdy czynimy go otwartym. A w ogóle w ekonomii wyodrębnianie dla poziomu badawczego tego, co jest takim samoczynnym układem, wydaje się być potrzebne, ale dla celów jednak pomocniczych.
Zostawmy to. Wspominam o tym jedynie dla podkreślenia złożoności występowania kryzysu nie tylko jako wytworu faktów, ale w szczególności jako
przedmiotu poznania kryzysu. To rozdzielenie nie jest przypadkowe. Można
bowiem podejrzewać, że obserwacje kryzysu, tak jak to ma miejsce w przypadku każdej obserwacji, kończą się na faktach i ich konsekwencjach – w kryzysie zawsze niepozytywnych. Można powiedzieć, że jest to pewien schemat
przypisywany widzeniu kryzysowych zjawisk. Już z tego, że to jest schematyczne (jednakowe) możemy wnioskować, że wspomniane tu poznanie pozostaje
jakby poza kryzysem. Z obserwowania na ogół nie tworzy się, poza tym, że
coś jest, złożoności. Owszem, bardzo często mówi się, że kryzys jest złożony,
ale, być może, dla usprawiedliwienia wielu możliwości. Tymczasem chodzi mi
o to, jakie w tych złożonościach występują problemy, łącznie z wiążącymi je
relacjami i odpowiednio do nich generowaniami.
Toteż trzeba by najpierw te niemożności, ale widziane jako źródło generowania i odpowiednio do tego językowo wyrażone, instrumentalnie uporządkować. Instrumentalnie tzn. w taki sposób, że mogłyby być użyte do tworzenia
pola badawczego, pola o nierozwiązanych, w aktualnym czasie, zagadnień, ale
wykazanych jako nieodzowne w poznawaniu kryzysu i tym samym w poznawaniu jego praktycznej strony. Tu niewiele można dopuścić jako usprawiedliwione. Przede wszystkim można by sięgnąć do znanej zasady, a mianowicie, co ze
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znanych już twierdzeń o kryzysie daje się wyprowadzić jako postulaty badawcze
względem czegoś jako nieodkryte i zarazem tamujące rozpoznawania badawcze. Bo też nic nie da tylko wspomnienie o trudnościach. Czym innym przecież
jest coś określane jako trudne, zwłaszcza, że zawsze konsekwentnie niedookreślone, a czym innym coś określane jako złożone. Trudne, ale nieużyte w swojej
złożoności niczego, co pojawia się w kryzysie, nie wyjaśni. Natomiast trudne
z tego powodu, że w danej chwili, racjonalnie jest nierozwiązywalne może być,
a w przypadku kryzysu, nawet powinno stać się dobrym punktem wyjścia dla
poszukiwań jego rozwiązań albo założeń badawczych.
O wspominanych trudnościach mówimy tak dużo, iż ono samo, samo mówienie, staje się wielką przeszkodą, zważywszy że nie upatruje się w niej zdolności
twórczych. Do tego trzeba też dodać, że kryzys jest omnipotentny, a na tym tle,
na tle omnipotencji o kryzysie, podobnie jak o każdym innym przedmiocie badawczym, nie da się mówić jakby istniał on w przyjętym (wskazanym) zakresie.
A zatem sformułowania: kryzys światowy, europejski, unijny, czy kryzys dotyczący
jakiegoś zakładu pracy, są sformułowaniami orientującymi w przestrzeni, czysto
umownymi punktami tej orientacji i są bez znaczenia wobec dosłownego rozumienia tej omni. Wrócę do tego w poniższych rozważaniach. Dlatego też nie ma
w zasadzie rozważań, czy jednostkowo uznanych wypowiedzi, konkretyzujących
się w ujęciach o kryzysie. One, jeśli można to nazwać konkretyzacją, konkretyzują się na kryzysie jako czymś jednostkowo występującym. Od razu więc popadają
w sprzeczność z tym, że jest omnipotentny. Właśnie, dopóki nie ustali się tych ujęć
i nie będzie przede wszystkim wiadomo, na czym polega konkretyzacja urabiana
(a jakże) od omnia, rozwiązanie kryzysu i jego poznania w tym rozwiązaniu, musi
poczekać. Czy będzie tak, że owe konkretyzowanie zostanie skonceptualizowane,
właśnie skonceptualizowane, od konceptualizowanego omnia w kontekście Unii
Europejskiej, czy europejskiego państwa, to jest pytanie do odrębnej pracy. Konkretyzacji omnipotencji nie da się moim zdaniem ujmować bez kontekstu odpowiedniej konceptualizacji. A zatem przy tym rozumowaniu kryzys przestałby być
światem rzeczy. On należy do świata mocy, co nie oznacza, że jest nierzeczywisty.
Do tego wrócimy jeszcze poniżej.W tym miejscu zastanówmy się jeszcze, dlaczego nie uniwersalność, lecz omnipotentny (omnipotencja). Sądzę, że termin omni
zdecydowanie głębiej oddaje sens tych wywodów. Przecież nie chodzi w nich o zakres kryzysu, nawet ten najobszerniejszy, gdy mówimy „kryzys światowy”, lecz
o jego wszechmoc.
Tak, on jest wszechmocny, a to z kolei może oznaczać, że jest taki wobec wszystkiego, co znajduje się w jego polu. Tak więc oddzielmy, że na jakimś obszarze jest i że to „jest” może być tłumaczone jako właśnie wszechmoc,
czyli występujące również wewnątrz tego, co jest kryzysowe. Nawet przy tych
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prostych rozróżnieniach obrany termin zdaje się być donioślejszy, bo bardziej
złożony aniżeli nazwy zakresów. Badanie zakresami „uziemia” kryzys, robi go
od razu kategorią konkretną, i to bez dochodzenia do konkretności, czyniąc po
drodze ogromną ilość uproszczeń. Przy takim sposobie myślenia staje się ono
(chcąc nie chcąc) ubogie – wielce graniczne. Myślę, że takie jest w aktualnych
rozważaniach nad kryzysem.
Idąc tym tokiem myśli można też zastanawiać się nad tym, że w tym samym
zakresie jakiegoś uniwersum mogą być niejednakowe kategorie kryzysu, choćby państwa, gospodarki, czy szkół wyższych i w każdym z tych przypadków jego
omnipotencja (moc) będzie różna i niewykluczone, że samodzielna. Oczywiście,
moc nie w znaczeniu prawnym, lecz przede wszystkim wyjaśniającym (eksplikatywnym). Pod tym względem jesteśmy nawet bardzo dalecy od początków: dobierania założeń, przy których zajęcie się tą mocą było możliwe.
Co stoi temu na przeszkodzie? Odpowiedź jest w moim przekonaniu prosta.
Mianowicie, my nie mamy języka kryzysu, języka choćby dla jego bezpośredniego wysłowienia. Mamy, co dziwne, język lęków, czy nawet grozy przed nadciągającym kryzysem. Jesteśmy nim przytłaczani i to w odpowiednim kontinuum. Co
więcej, odnosi się wrażenie, że tak ma być. Są przewidywania okresów, w których kryzys będzie występował. Jest to język jakiegoś zła. Ale, czy w jego miejsce
daje się stworzyć język kryzysu przy zastosowaniu choćby teraz przyjętej racjonalności, jakby odrębnej od racjonalności tu postulowanej w związku z kryzysem i jego językiem? Pytanie to stoi (póki co) w miejscu. A bez odpowiedzi na
nie nie ruszymy z tego miejsca. Podejmując się tej odpowiedzi, na tle aktualnego
dorobku naukowego o racjonalności, i co ważniejsze, metodologicznego wiązania zagadnień w tym podejmowaniu, zamiar zbudowania metodologii badań
nad kryzysem nie musi być niemożliwy. Bo też nie musi być tak, że dla ruszenia
z powyższego miejsca potrzebne są: inny, wyższy poziom wiedzy i nowe instrumenty. Inny, a tym bardziej wyższy poziom wiedzy jest zawsze potrzebny i zawsze trzeba ku niemu zmierzać, nie mówiąc o ostrzeniu narzędzi. Rzecz w tym,
by to osiągnąć poprzez podejścia badawcze z aktualnego stanu wiedzy, postulując badawczo, jakich trzeba jeszcze użyć założeń. Już z tego mogłoby wynikać,
że zamiar rekonstruowania metodologii badań z punktu widzenia kryzysu jest
konieczny. Natomiast następnym zagadnieniem jest, jak tego rekonstruowania
dokonać. Temu zaś trzeba poświęcić odrębną pracę. Nie ma tu miejsca na omawianie różnic między rozwojem wiedzy a „nową” wiedzą. Wystarczy przecież ją
rozwijać, aby wychodzić wertykalnie na wyższe poziomy jej rozwoju w poszukiwaniu kryzysu. A tej zapowiedzi wyraźnie wyrażonej – nie widać.
Wróćmy jeszcze do języka, zwłaszcza, że wysuwa się on na czoło pytań
o kryzys w nomologicznym ujęciu, a dzięki takiemu wysuwaniu się jest bardzo
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dobrym punktem wyjścia co do tego, które z tych pytań może już prowadzić
do ich łączenia się w kształt metodologicznych badań nad kryzysem. Teza ta
staje się podstawowa, albowiem przesądza o rekonstruowaniu, do czego tu tak
często się odwołuję, metodologii badawczego wchodzenia w kryzys. Tak samo
i praktycznego, ponieważ jedno i drugie, w tym wypadku łączy się w stan jedności, nie wykluczając stanu tożsamości – nawet. Próba rozdzielania, w imię
jakiejś wyższości praktyki, może być następstwem jej nierozumienia i tak to
jest w wielu wypowiedziach o kryzysie moim zdaniem archaicznych, że aż czasami plebejskich. Zostawmy to.
Powyższe rozważania pokazują, że właściwie nie ma w tym artykule miejsca
na podejście deskryptywne – opisowe. Kryzys, w podejściu do niego, nie może
być obserwowany inaczej jak tylko twórczo. On też, gdy tak jest postrzegany, nadaje się nawet do rekonstruowania z niego, choćby elementów, twórczej gospodarki, pojmowanej (tym razem) jako źródło twórczych zmagań gospodarczych.
Nie da się przecież przeczyć temu, że kryzys jest też rezultatem nienadążania za
tym, aby w gospodarce było przede wszystkim nowocześnie, na wyższym jeszcze
poziomie nowoczesności. Wszelako kryzys jest bardzo wymagający.
W tej intencji, twórczego widzenia gospodarki, idą przecież prace ekonomii.
To jest bezsporne. Natomiast, czy one odpowiadają temu nadążaniu, a w nim
jeszcze specjalnie wyodrębnionym nadążaniom wymuszającym, aby nie doszło
do kryzysu, jest pytaniem zasadniczym, wymagającym badań. I dalej jeszcze,
czy kryzys (spodziewany kryzys) może się stać, i pod jakimi warunkami, odpowiednim kryterium rekonstruowania twierdzeń o zmianach niedopuszczających do zajścia kryzysu. Aby się z tym uporać, znowu musimy nawiązać do
przywoływanych tu postulatów o konieczności zbudowania języka kryzysu. On
to bowiem byłby znakomitym otwarciem na kryzys jako dziedzinę badań. Tak,
osobną dziedzinę. W tym też tkwi zgłoszony tu postulat kryzysu bardziej jako
omnipotencji aniżeli zakresu. Język ekonomii, zwyczajnie mówiąc, nie jest przewidziany do operowania głównie mocą. Ma, semantycznie rzecz ujmując, swoje granice co do przedmiotów, w tym także procesów, przedmiotowo postrzeganych. Kryzys zaś przez swoją omnipotentność musiałby mieć język semantycznie inaczej uwarunkowany. A to jest bardzo trudne. Bo przede wszystkim
nie znamy natury kryzysu8, tzn. konsekwentnie nie potrafimy go odpowiednio
zakwalifikować na tle znanego świata. Nie wiemy przecież w którym miejscu
i jak jest ulokowany – jak się lokuje. Czy między badanymi materiami, czy też
 Por. M. Chlewicki, Fenomen społeczny w filozoficznym ujęciu Jose Ortegi y Gasseta, [w:] S. Sarnowski, M. Korzeniowska, M. Chlewicki, O metafilozofii jako filozofii filozofii, Warszawa 2007,
passim. Powoływanie się na nieznajomość natury kryzysu jest powszechne.
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dziedzinami. Najbardziej kłopotliwe jest to, że w związku z nim wszystko nam
się układa rzeczownikowo. Wiemy na pewno, że jest. Niemniej to, że jest, wiemy z rozlicznych trudności z nim związanych. Wtedy zaś, gdy przychodzi nam
nomologicznie rozwinąć owe „jest”, od zaraz stajemy przed wieloma niemożliwościami, nierzadko ratując się przy pomocy nadawania kryzysowi waloru
akcesoryjności. Tymczasem odwoływanie się do niej jest jednak spłycaniem
problematyki kryzysu. Wszelako gdyby kryzys był akcesorium, wtedy jego odrzucenie nie nastręczałoby trudności. Wówczas, z pewnością mogłyby sprawdzać się choćby zagadnienia proporcji ujmowania rzeczy głównej i wyrażającego się akcesorium. Zostawmy to. Nie każda bowiem analogia służy rozwojowi
poznania.
W konsekwencji sądzę, że z proponowanych tu ujęć, nawet dyskusyjnych,
przede wszystkim zaś z wielu różnic i odpowiadającym im pytań, łącznie z przerzuceniem wywodów na postulowanie rekonstruowania i głównie odejścia od
metody deskryptywnej, co nie oznacza, że zasadniczo trzeba się poświęcić metodzie analitycznej, dziś ujawnianej wieloma wątpliwościami9, poznanie kryzysu
zdaje się wymagać odrębnej, jemu właściwej metodologii, też z odrębną teorią
argumentacji oraz twórczym myśleniem.

Streszczenie
W metologiczno-dyskusyjnym sposobie zajmowania się kryzysem
Autor w artykule podejmuje tematykę kryzysu i zastanawia się m.in., czy ekonomiści, w sytuacji kryzysu, czy choćby poszukiwania jego genezy, mogą postawić przed ekonomią pytanie o to, czy ona na gruncie obecnego jej ukształtowania jest w stanie być podstawą odpowiedzi, co ostatecznie i jak generuje kryzys?
A idąc krok dalej, co trzeba w nauce twórczo zmienić, aby to pytanie dało oczekiwany rezultat.

 Por. T. Szubka, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wrocław 2009, roz. III,
passim.
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Summary
In methodological and debatable way of dealing with crisis
In the article, the author discusses the issue of the crisis and wonders whether the economists, in the crisis environment, or while searching its origins, can
pose the question towards the economy if it, on the basis of its current shape, is
able to stand as the answer, what the crisis eventually generates and how it creates that. Going further, what must be creatively changed as far as science is concerned so as to receive the expected result.
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Budowa i reformy struktur ustrojowych
samorządu terytorialnego w Polsce
Wprowadzenie
Zmiana jakości politycznej i ekonomicznej, jaką przyniósł rok 1989, zapoczątkowała trudny proces transformacji, obejmujący w zasadzie każdą sferę funkcjonowania państwa i społeczeństwa polskiego. Od początku budowy
nowego ładu ustrojowego, rozpoczętej przez rząd premiera T. Mazowieckiego,
świadomie i metodycznie korzystano z wartości Cywilizacji Zachodniej – w tym
przede wszystkim ze spuścizny europejskiego oświecenia, do którego należały
takie zasady jak m.in.: trójpodział władzy, republikańska forma rządów, państwo
prawa, prawo do wolności, własności i szczęścia oraz katolickiej myśli społecznej,
do której zaliczała się m.in. zasada pomocniczości (subsydiarności). Ze współczesnej perspektywy, szczególnie ważną okazała się ta ostatnia, której istotą była
decentralizacja państwa. Niemalże natychmiast podjęte wówczas działania na
rzecz decentralizacji państwa umożliwiły przekazanie władzy – do tej pory scentralizowanej i skoncentrowanej – społeczeństwu i bezpośrednio przyczyniły się
do przeprowadzenia jednej z pierwszych reform przesądzających o przyszłym
kształcie państwa polskiego, tj. reaktywacji samorządu gminnego1.
 W. Śniecikowski, Czy pomocniczość jest receptą na powstanie społeczeństwa obywatelskiego?,
„Samorząd Terytorialny” nr 1–2/1999, s. 11. Opozycja „solidarnościowa” już w trakcie obrad
Okrągłego Stołu była dosyć dobrze wyposażona w wiedzę z zakresu samorządu terytorialnego
i posiadała stosunkowo klarowną i jednolitą wizję reformy samorządowej. Był to wielki atut,
który w trakcie Okrągłego Stołu umożliwił stronie opozycyjnej odrzucić twardo proponowane
przez stronę rządową kosmetyczne zmiany, oddalające możliwość rzeczywistych reform, i zaproponować własny program. Dzięki tej wiedzy i wizji Senat mógł podjąć inicjatywę ustawo

1

KRZYSZTOF KOCIUBIŃSKI

Ustanowienie samorządu gminnego
Początkiem budowy samorządu gminnego, która jednocześnie stała się
pierwszym etapem konstruowania całościowego systemu samorządu terytorialnego, było uchwalenie 8 marca 1990 r. Ustaw: o zmianie Konstytucji RP2,
o samorządzie gminnym oraz o zmianie ustawy – Ordynacji wyborczej do rad
gmin. Ich uzupełnieniem w późniejszym okresie były ustawy z 22 marca 1990 r.:
Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o terenowych organach rządowej administracji ogólnej3, Ustawa o ustroju samorządu miasta stołecznego
Warszawy, ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych, Ustawa o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych między organy gminy a organy administracji rządowej (tzw. ustawa kompetencyjna z 17 maja 1990 r.) oraz Ustawa
z 11 października 1991 r. o referendum gminnym4.
Kluczowe jednak znaczenie w kontekście przebudowy ustroju państwa miała reforma samorządu gminnego, wprowadzona mocą ustawy z 8 marca 1990 r.
Ustawa ta nadawała polskim gminom samorządowy ustrój, podmiotowość
prawną i samodzielność. Gminna samodzielność ukształtowana została zgodnie
ze standardami zachodnioeuropejskimi i miała różne aspekty, m.in.:
 organizacyjny i personalny (własne organy i struktury, prawo do obsadzania stanowisk w administracji komunalnej, przedsiębiorstwach, zakładach i innych instytucjach samorządowych),
 administracyjny (własne kompetencje do stanowienia przepisów administracyjnych i do sprawowania władztwa administracyjnego w formach
indywidualnych – w ramach upoważnień ustawowych),

dawczą, a premier Mazowiecki włączyć program odbudowy samorządu terytorialnego do swego exposè. W dalszej kolejności wypadki potoczyły się błyskawicznie: ustanowiono stanowisko
Pełnomocnika Rządu ds. Reformy i podjęto intensywne prace legislacyjne i organizacyjne. Warto nadmienić, iż od inicjatywy ustawodawczej aż do realizacji procesu legislacyjnego upłynęło zaledwie kilka miesięcy – był to swojego rodzaju rekord szybkości w pracach legislacyjnych
polskiego ustawodawcy, przynajmniej w zakresie tak fundamentalnej ustawy, jaką była Ustawao
samorządzie gminnym. Szerzej: J. Regulski, Samorządna Polska, Warszawa 2005, s. 11.
2
 W rozdziale 6 Konstytucji ustawodawca podał nazwę „Samorząd terytorialny”, a w art. 43 ust. 1
zapisał, iż „samorząd terytorialny jest podstawową formą organizacji życia publicznego w gminie. W ust. 2 stwierdzono, iż „gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej”.
3
 Administracja rządowa, działająca jak dotychczas, na poziomie województwa uzupełniona została w terenie przez stworzenie tzw. rejonów (267 na czele z kierownikami urzędów rejonowych). Utrzymując dwustopniowy podział terytorialny, rejony stanowiły tylko jednostki podziału pomocniczego wobec gminy. Zob. Dz. U. z 1990 r. nr 21, poz. 123.
4
 H. Lisicka, Lokalna i regionalna administracja publiczna, [w:] H. Lisicka (red.), System polityczny
Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2001, s. 251.
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 ekonomiczny (zasoby majątkowe, w tym uprawnienia właścicielskie
i środki finansowe),
 polityczny (wolne wybory bazujące na kryterium interesu lokalnego,
a nie na dylematach rangi ogólnopaństwowej)5.
Faktyczne przywrócenie samorządu terytorialnego w Polsce nastąpiło 27 maja
1990 r. W tym właśnie dniu weszła w życie Ustawa o samorządzie gminnym oraz
ustawy z nią związane, odbyły się wybory do gminnych rad, a mieszkańcy dotychczasowych struktur opartych o system rad narodowych weszli w skład gminnych
wspólnot samorządowych6.
Ryc. 1. Obrazowe znaczenia samorządnych gmin dla sprawnie działającego państwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Kitzeder, Gemeinde. Landkreis. Bezirk. Bürger und
Kommunen In Bayern, München 1997.
 M. Kulesza, Wprowadzenie, [w:] Samorząd terytorialny. Teksty jednolite, Warszawa 1996, s. 15.
 P. Rączka, M. Szalewska, T. Jędrzejewski, Perspektywy rozwoju samorządu w Polsce, „Samorząd
Terytorialny” nr 1–2/2000, s. 103.

5
6
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Z perspektywy ponad 22 lat, które upłynęły od utworzenia samorządu gminnego na szczególną uwagę zasługuje ówczesna atmosfera społeczna i polityczna,
która towarzyszyła tym zmianom, sprowadzająca się do powszechnej akceptacji
dla idei państwa samorządnego, kładącego nacisk na wspólnotowy charakter lokalnej społeczności, zdolnej do administrowania własnymi sprawami. Dla większości późniejszych reform, w tym także samorządowych, tak szerokiego i spontanicznego przyzwolenia polskie społeczeństwo już nigdy nie wyrażało7.
Gdy analizuje się treść Ustawy o samorządzie gminnym, mimo upływu ponad
dwóch dziesięcioleci, uwagę zwraca jej nadzwyczaj precyzyjny styl języka, którym
posłużył się ustawodawca, co pozwala na studiowanie jej bez szerszego przygotowania prawniczego. Trudno nie zgodzić się z opinią prof. A. Lutrzykowskiego,
iż w Ustawie o samorządzie gminnym ustawodawca ujmując cele i zadania gminy jako wspólnoty samorządowej zdołał uniknąć jakichkolwiek akcentów ideologicznych i doktrynalnych. Stworzone regulacje posiadają charakter pragmatyczny
i funkcjonalny, a precyzja i zwięzłość języka ustawy zachowuje nadal walory niezaprzeczalne jako przykład ujęć generalnie trafnych i adekwatnych do przyświecających reformie celów ustrojowych8. W praktyce stanowienia prawa przez polskiego ustawodawcę, ustawy o tak wysokiej jakości rzeczywiście należą do rzadkości.
Na tekst Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. składa się 11 rozdziałów oraz łącznie 103 artykuły. Spośród najważniejszych, ustanowionych jej
mocą zasad, należy wymienić przede wszystkim zapis art. 1, który stwierdza, iż
„Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową”. Artykuł 2 jest
swoistym kwantyfikatorem pozycji i kompetencji gminy i stwierdza, iż „Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”. Ponadto ustęp 2 i 3 proklamuje osobowość prawną gminy i ochronę sądową jej samodzielności. Artykuł 3 informuje, iż o ustroju gminy stanowi statut gminy9. Artykuł
6 w ust. 1 podaje zakres działania gminy, do którego „należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”. Ustęp 2 tegoż artykułu opiera się na zasadzie domniemywania kompetencji,
 Prof. J. Regulski wspominając atmosferę pierwszych reform III RP, podaje, iż ogólny entuzjazm
społeczny dla reform był tak wielki, że pozwolił zniwelować brak szerszej akcji informacyjnej rządu
odnoście tego, co zamierza reformować i w jaki sposób. W 1990 r. ze strony społeczeństwa istniało
nie tylko ogólne oczekiwane, ale wprost żądanie reform ustrojowych. Por. J. Regulski, op. cit., s. 52.
8
 A. Lutrzykowski, Samorząd terytorialny – wyzwanie ustrojowe. Osiem trudnych lat 1990–1997,
[w:] R. Gadomski (red.), Samorząd w polskiej myśli politycznej XX wieku, Toruń 2006, s. 309.
9
 Statut gminy stanowi o ustroju jednostki samorządowej. Jako podstawowy akt ustroju gminy
(analogicznie w powiecie i województwa) bywa nazywany „lokalną konstytucją”. Statut należy do
najważniejszych aktów prawa miejscowego. Szerzej: I. Lewandowska-Malec, Ustrój samorządu
terytorialnego III Rzeczypospolitej, Kraków 2001, s. 20–22.
7
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stanowiąc, iż „jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy”. W powyższych zapisach zmaterializowała
się zatem zasada decentralizacji zakresu władzy w ramach określonych prawem.
W art. 7 ust. 1 ustawa określa, iż „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy”. W dalszej części tegoż artykułu zapisy
ustawy wymieniają w sposób numeryczny zadania własne gminy. Zakres spraw,
które znalazły się w sferze zadań własnych gminy jest bardzo szeroki. Spośród
najważniejszych, które ustawodawca przypisał gminom należy wymienić takie
sprawy, jak: ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochron środowiska i przyrody, gospodarka wodna, gminne drogi, wodociągi i zaopatrzenie
w wodę, lokalny transport zbiorowy, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura, porządek publiczny, promocja gminy, współpraca transgraniczna.
Kolejny, 8 artykuł ustawy w ust. 1 nałożył na gminy obowiązek „wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów”.
Ustęp 2 tegoż artykułu ustanawiał możliwość wykonywania przez gminę zadań
z zakresu administracji rządowej o charakterze poruczonych, tj. wykonywanych
na mocy porozumień zawartych z organami tej administracji. Po reformie samorządowej z 1999 r. dodano zapisy ustępu 3, według którego zadania poruczone
wykonywane przez gminy mogą być efektem porozumień zawartych z jednostkami powiatowymi i wojewódzkimi10. Ustawodawca w ustępie 3 tegoż artykułu
stwierdził, iż gmina na wykonywanie wszystkich kategorii zadań ma zapewnione „środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań”11.
 Według kryteriów podawanych przez ustawodawcę polskiego w ustawodawstwie samorządowym,
zadania samorządu generalnie dzielą się na własne i zlecone, które jednak wewnętrznie różnią się wg
następującego schematu: A) Zadania własne samorządu: 1) zadania obligatoryjne, 2) zadania dobrowolne; B) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 1) zadania przekazane przez ustawy, 2) zadania wykonywane na mocy porozumień. Szerzej: Z. Leoński, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego,
[w:] Samorząd w Polsce. Istota. Formy. Zadania, Z. Leoński, praca zbiorowa pod red. naukową S. Wykrętowicza, Poznań 2004, s. 133 i nast. Podział zadań gminy na własne i zlecone nie jest jednak sztywny. Ulega
on zmianom i w zasadzie zależy od inicjatywy gmin, z wyjątkiem sytuacji określonych prawem. Szerzej:
M. Barański, Model samorządu terytorialnego w procesie reformy społeczno-administracyjnej,
[w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Samorządowa polityka społeczna, Warszawa 2002, s. 35–38.
11
 Ustawa o samorządzie gminnym w artykule 54 ust. 1–2 określiła co składa się na strukturę dochodów gminy: podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody
gminy, dochody z majątku gminy, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, wpływy z samoopodatkowania
mieszkańców, spadki, zapisy i darowizny, inne dochody. Szerzej o finansach samorządu terytorialnego: M. Jastrzębska, Finanse samorządu terytorialnego, Warszawa 2012; L. Jędrzejewski,
Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2004; M. Jastrzębska, Polityka
budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2005.
10
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Artykuł 85 stanowi, iż „nadzór nad działalnością gminy sprawowany
jest na podstawie kryterium zgodności z prawem”, a organami nadzoru są
Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa (art. 86). Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami (art. 87). Gminą
przysługuje prawo zaskarżania i dochodzenia drogą sądową decyzji organów
nadzoru (art. 98).
Kolejne części Ustawy o samorządzie gminnym dotyczą następujących kwestii: w rozdziale 4 omówiono akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę (artykuły 40–42), rozdział 5 poświęcony został komunalnemu mieniu (artykuły 43–50), rozdział 6 ustanawia gminną gospodarkę finansową (artykuły 51–63),
w rozdziale 7 przedstawiono regulacje dotyczące związków i porozumień międzygminnych (artykuły 64–75). Rozdział 9 poświęcony został omówieniu gminnych stowarzyszeń, w rozdziale 10 przedstawiono zasady i formy nadzoru nad
działalnością gminną (artykuły 85–102). Rozdział 11 zawiera przepisy końcowe
ustawy.
Charakterystykę i właściwości gminnych władz ustawodawca przedstawił
w artykułach 11–39 ustawy. W myśl powyższych zapisów, organem stanowiącym jest rada gminy, natomiast wójt (burmistrz, prezydent) pełni funkcję wykonawczą.
Rada gminy
Rada gminy jest organem przedstawicielskim, kolegialnym, kreowanym poprzez wybory powszechne na 4-letnią kadencję. Rada gminy powoływana jest
przez jej mieszkańców do działania w imieniu mieszkańców i za mieszkańców.
Jeżeli siedziba rady gminy zlokalizowana jest w mieście położonym na terenie
gminy, wówczas rada przyjmuje nazwę rady miejskiej. W ramach uprawnień stanowiących podejmuje ona uchwały, które mogą mieć różny charakter prawny, np.:
stanowienie przepisów powszechnie obowiązujących, uchwalanie budżetu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustanawianie swych
własnych organów (np. powoływanie komisji), zawieranie porozumień z organami administracji rządowej (oraz jednostkami powiatowymi i wojewódzkimi) na
wykonanie zadań zleconych, nadawanie honorowego obywatelstwa, czy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy12. Wypełniając funkcje kontrolne,
rada nadzoruje działalność wójta (burmistrza, prezydenta), gminnych jednostek
organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy. Korzysta w tym względzie

12

W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003, s. 134–137.

184

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 6

z opinii komisji rewizyjnej lub regionalnej izby obrachunkowej. Rada obraduje
w trybie sesji, zazwyczaj zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W myśl artykułu 19 ust. 1 rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1–3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie
pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady
gminy w takim samym trybie jak jego powołanie, tj. bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Zgodnie z artykułem 17 ustawy, w skład rady wchodzą radni w liczbach uzależnionych od
liczby mieszkańców w gminie. System wyborczy do rad gmin określony został
w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich
z dnia 16 lipca 1998 r.13
Tab. 1. Stosunek liczby radnych do liczby mieszkańców gminy
Liczba mieszkańców gminy

Liczba radnych

do 20 000

15

do 50 000

21

do 100 000

23

do 200 000

25

Po trzech radnych na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 radnych
Źródło: opracowanie własne.

Radni, w myśl artykułu 23 obowiązani są kierowanć się dobrem wspólnoty
samorządowej gminy. Radny powinien utrzymywać stałą więź z mieszkańcami
oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmować zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawiać je organom gminy do rozpatrzenia,
nie jest jednak związany instrukcjami wyborców (zasada wolnego mandatu).
W celu usprawnienia pracy radnych, wolno im tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy. W myśl artykułu 25b, mandatu
radnego gminy nie można łączyć z mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody oraz członkostwem w organie innej

13

Dz. U. z 1998 r. nr 95, poz. 602.
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jednostki samorządu terytorialnego. Radni nie mogą być także członkami władz
zarządzających lub kontrolnych, rewizyjnych ani pełnomocnikami handlowymi
spółek prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów
gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby. W myśl artykułu 24h zarówno wszyscy radni, jak też wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy,
kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie
majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Informacje zawarte
w oświadczeniu majątkowym są jawne.
Wójt/burmistrz/prezydent
Wójt/burmistrz/prezydent w systemie prawa o samorządzie gminnym to
monokratyczny organ władzy wykonawczej gminnej jednostki samorządowej.
W systemie polskiego ustawodawstwa uprawnienia wójta, burmistrza i prezydenta miasta są takie same. Wyraźnie reguluje to Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, która mówi, że ilekroć mowa jest w niej o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta. Zróżnicowanie
nazwy organu wykonawczego gminy wynika z polskich tradycji historycznych.
Samo słowo wójt pochodzi od niemieckiego słowa vogt, które z kolei wywodzi
się od łacińskiego advocatus, czyli „przyzywany na pomoc”, burmistrz od istniejącego w języku średnio-wysoko-niemieckim słowa burgmīster, tj. „mistrz grodu”, prezydent zaś od łacińskiego praesidens – czyli stojący na czele. Wójt jest
organem wykonawczym gminy wiejskiej, burmistrz – gminy miejsko-wiejskiej
i miejskiej (miasta), prezydent miasta jest organem wykonawczym w mieście liczącym powyżej 100 000 mieszkańców, a także w mieście, w którym prezydent
miasta był organem wykonawczym przed wejściem w życie Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.
Status wójta/burmistrza/prezydenta przed 2002 r.
Do momentu wejścia Ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta nowelizującej prawo o samorządzie
gminnym z 8 marca 1990 r. wójt przewodniczył zarządowi gminy, który pełnił
funkcję organu wykonawczego rady gminy. Rada gminy będąca najważniejszym
organem stanowiącym i kontrolnym w gminie dokonywała wyboru wójta w głosowaniu tajnym (większością bezwzględną), a na jego wniosek – pozostałych
członków zarządu (łącznie od 3 do 7 osób). Aby zostać wójtem lub członkiem
zarządu, nie było wymagane posiadanie mandatu radnego – miało to wesprzeć
skompletowanie apolitycznych zespołów fachowców i menadżerów do zarzą186

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 6

dzania sprawami gminy. Istniał jeden wymóg – członek zarządu nie mógł być
zatrudniony jednocześnie w administracji rządowej. Kadencja zarządu trwała
przez cały okres kadencji rady. Wójt wraz z zarządem mógł być odwołany przez
radę czasie trwania kadencji rady gminy, np. z powodu nieudzielenia mu absolutorium (na wniosek komisji rewizyjnej rady gminy i opinii powiatowej izby
obrachunkowej). Wówczas uchwała taka musiała zapaść bezwzględną większością głosów w tajnym głosowaniu.
Zarząd wraz wójtem realizował uchwały rady i zadania gminy określone
przepisami prawa (gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych). Ponadto wykonywał też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zlecone
przez ustawy bądź w drodze porozumienia. Swoje prace zarząd wykonywał przy
pomocy urzędu gminy, który stanowił jego aparat pomocniczy. Kierownikiem
urzędu ustawowo był wójt, pozostając tym samym zwierzchnikiem osób zatrudnionych w urzędzie.
Do najważniejszych uprawnień wójta należały:
 przewodniczenie zarządowi gminy i organizowanie jego pracy,
 kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 zwierzchnictwo służbowe w stosunku do pracowników gminy,
 wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.
Szczególną pozycję względem wójta w ówczesnym systemie samorządowym
zajmował przewodniczący rady gminy, który wybierany był ze składu rady (wraz
z trzema wiceprzewodniczącymi) w czasie pierwszej sesji z grona radnych (w tajnym głosowaniu). Nie mógł równocześnie pełnić funkcji wójta oraz nie powinien
(choć ustawa tego wyraźnie nie zabraniała) piastować innych stanowisk w organach wykonawczych (np. w zarządzie).
Przewodniczący rady gminy nie był reprezentantem gminy w stosunkach zewnętrznych, reprezentował jednak radę w odniesieniu do organów gminy, jako
wybrane w wyborach ciało, które było najwyższym organem stanowiącym i kontrolnym w gminie – w ramach kompetencji stanowiących rada gminy podejmowała najważniejsze uchwały dotyczące powszechne obowiązujących przepisów
w gminie, uchwalała budżet, uchwalała plany zagospodarowania przestrzennego,
zawierała porozumienia z administracją rządową na zadania zlecone, uchwalała
statut gminy, dokonywała obsady osobowej organów gminy, podejmowała decyzje
w sprawach podatków i opłat, decydowała o współdziałaniu z innymi gminami,
podejmowała uchwały w sprawach majątkowych gminy, których zakres przekraczał kompetencje zarządu.
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O szczególnej pozycji przewodniczącego rady względem wójta decydowały,
jak się wydaje, dwa główne czynniki:
a) przewodniczący rady jako radny posiadał mandat – czyli mocno legitymizował swoją funkcję,
b) w przypadku zaistnienia pata podczas głosowania radnych (tzn. gdyby
głosy rozłożyły się po równio) przeważał wówczas głos przewodniczącego rady.
Tak jak już wcześniej wskazywano, że o ile przepisy ustawy z 8 marca 1990 r.
generalnie charakteryzowały się stosunkowo wysoką jakością prawną, to relacje wójta, jako przewodniczącego zarządu gminy, względem przewodniczącego
rady, jako kierującego pracami rady gminy, od początku były dyskusyjne. W artykułach i felietonach na łamach „Wspólnoty” w latach 1997–2000 prof. B. Dolnicki zwracał np. na uwagę na brak konsekwencji ustawodawcy w kwestii zaliczania wójta do organów wykonawczych gminy. Ustawa bowiem w pierwotnym
brzmieniu do organów wykonawczych gminy zaliczała wyłącznie zarząd gminy,
choć w dalszych jej postanowieniach ustawodawca niekonsekwentnie wyposażał w odrębne, własne kompetencje wykonawcze także wójta, uznając go przy
tym za organ gminy wydający decyzje indywidualne w sprawach z zakresu administracji publicznej. Ów brak konsekwencji ustawodawcy stał się w piśmiennictwie prawniczym źródłem istotnych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących statusu prawnego wójta.
Problem ten dostrzegany był także przez twórców Ustawy o samorządzie
gminnym. Wskazuje na to prof. J. Regulski, który przypomina, iż w projekcje
ustawy samorządowej, przygotowanej przez senacką komisję ds. samorządu terytorialnego w 1990 r. przewidywano, ze wójt będzie przewodniczył radzie, a kierownikiem urzędu będzie sekretarz gminy. Jednak w wyniku poprawki zgłoszonej na posiedzeniu plenarnym zdecydowano, że rada będzie miała odrębnego
przewodniczącego, a wójt będzie osobiście kierował urzędem. Wnioskodawca
dowodził, że skoro rada oceniać będzie prace wójta, to zgodnie z zasadą Nemo
iudex in causa sua nie może on być przecież sędzią we własnej sprawie. Ta – jakby się wydawało – słuszna teoretyczne logika poprawki złamała logikę systemu
w praktyce. Bardzo szybko zaczęły powstawać destrukcyjne konflikty w gminach, kto jest ważniejszy – wójt, który rządzi, ale jest wybierany przez radę, czy
też przewodniczący rady, który nie rządzi, ale ma mandat radnego pochodzący
z wyborów. W efekcie wytworzył się szybko jednolity front wójtów dowodzących, że rady i ich przewodniczący ograniczają niezbędną autonomię decyzyjną wójtów. Było w tym sporo racji, gdyż rady w wielu miastach i gminach stawały się miejscem przepychanek i konfliktów, które nie miały wiele wspólnego
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z dobrze pojmowanym interesem gminy. W konsekwencji, rola przewodniczących zaczęła być stopniowo ograniczana jedynie do przewodniczenia posiedzeniom rady, powoli zaś wzrastała rola wójtów jako reprezentantów w gminie.
Status wójta/burmistrza/prezydenta po 2002 r.
Niejako ukoronowaniem ewolucji w kierunku rosnącej pozycji wójta, było
wprowadzenie 20 czerwca 2002 r. Ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Strategicznym celem ustawy było znaczące wzmocnienie władzy wójtów oraz zapewnienie gminom stabilności kadrowej i statutowej.
Wójt wybierany jest przez wszystkich uprawnionych mieszkańców gminy
w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
Kadencja wójta trwa 4 lata. Wcześniejsze zakończenie kadencji może nastąpić
w przypadkach wskazanych w ustawie, tj.: pisemne zrzeczenie się stanowiska,
utrata prawa wybieralności, odwołanie w drodze referendum, odwołanie przez
premiera w przypadku uporczywego naruszania prawa. Legitymacja zdobyta
przez wójta w bezpośrednich wyborach przesądza o tym, że stał się on w praktyce najważniejszym urzędnikiem gminy.
Jest kierownikiem urzędu gminy (miasta) i przełożonym jego pracowników,
decyduje w sprawach bieżących gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Wzmacniając władzę wykonawczą w gminie, uczyniono z wójtów i burmistrzów osoby wyposażone w duży zakres władzy, ale jak się wydaje – wyłączone również
w pewnym stopniu spod kontroli władzy gminnych rad. Wójt może bowiem
w oparciu o własne przekonanie dość swobodnie dysponować mieniem gminy, decydować o zatrudnieniu ludzi w administracji gminnej w zasadzie według
własnego uznania, samodzielnie podejmować ważne decyzje administracyjne.
Wójt, jeśli tylko zechce, może ignorować radę, której uchwały – nawet te odmawiające mu absolutorium – nie zmuszają go do natychmiastowego opuszczenia
stanowiska14. Odwołanie wójta w praktyce nie jest proste – można tego dokonać
jedynie w wyniku referendum, którego decyzje są ważne, jeżeli udział w nim
wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego wójta (do poprzedniej kadencji, tj. do 2010 r. obowiązywał próg 30% frekwencji).
Odwołanie następuje, gdy spośród ważnych głosów więcej będzie za odwołaniem niż przeciw. Problem nadmiernie złożonych procedur impeachmentu wobec
osób pełniących funkcję wójta bywa szczególnie kompromitujący w praktyce, gdy
np. prezydent miasta aresztowany jako podejrzany o malwersację i korupcję rządzi miastem zza więziennych krat, ustala założenia budżetowe, przyjmuje nowych

 J. Regulski, op. cit.

14
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urzędników do pracy lub ich zwalnia, a po warunkowym zwolnieniu wraca do
pracy i w dalszym ciągu zarządza majątkiem publicznym. Sytuacje takie powodują
konieczność wprowadzenia przez ustawodawcę klarownych, skutecznych i szybkich procedur odwoławczych lub zawieszających wójta w czynnościach, tak by
poza urzędem mógł on dochodzić swoich praw.
Kierunek przyjęty w 2002 r. z całą pewnością przyczynił się do zoptymalizowania procesu zarządzania sprawami gminy. Można mnożyć przykłady wójtów, którzy zdobywając zaufanie mieszkańców gminy, poprzez dobre zarządzanie
i promowanie gminy przyczynili się do jej znaczącego rozwoju. W tym kontekście,
ustawa z 2002 r. stworzyła warunki, aby osoby pełniące urząd wójta mogły łączyć
funkcje lokalnego lidera politycznego z cechami, jakie powinien posiadać executive manager. Jednak czy ustawa o bezpośrednim wyborze organu egzekutywnego w gminach rzeczywiście znacząco wpłynęła na stabilność gminnych władz?
Wydaje się, że raczej tak, chociaż z obserwacji wynika, że po 2002 r. w niektórych
gminach nadal dochodzi do wprowadzenia zarządów komisarycznych. Zmieniły
się tylko przyczyny: zniknęły te o charakterze politycznym (niemożność powołania organu wykonawczego), częściej natomiast występują przyczyny o charakterze
innym: utrata zdolności do wykonywania mandatu spowodowana prawomocnym
skazaniem, śmierć lub rezygnacja wynikająca z ciężkiej choroby itp.
Podstawowym celem ustawy o samorządzie terytorialnym i jednocześnie
reformy z 1990 roku było stworzenie samorządowych gmin, na tyle autonomicznych, aby nabyły zdolność do prowadzenia własnej polityki rozwoju i wykorzystania lokalnych zasobów zgodnie z potrzebami własnych mieszkańców. Aby
tego dokonać, należało złamać pięć podstawowych monopoli PRL-u, tj.: monopol polityczny, monopol władzy publicznej, monopol własności publicznej, monopol finansów publicznych oraz monopol administracji publicznej. W zasadzie
wszystkie te monopole zostały – w większym lub mniejszym stopniu – przełamane. Konsekwencje wprowadzenia samorządu terytorialnego były bardzo znaczące. Zmieniły nie do poznania całą sferę życia publicznego. Prof. J. Regulski
wskazuje na te podstawowe i o fundamentalnym znaczeniu:
 poprzez przekazanie gminom znacznej części majątku państwa odrodził się w Polsce rynek nieruchomości, który rozpoczął porządkowanie
struktury własności,
 przyspieszenie upadku wielu monopolistycznych instytucji – pozostałości po PRL,
 wykształcenie się i rozwój lokalnej bankowości i lokalnych rynków finansowych,
 stworzenie standardów zarządzania samorządowymi finansami,
 znaczący wzrost inwestycji o charakterze komunalnym,
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 powstanie i rozwój sektora komercyjnych firm oferujących swoje usługi
instytucjom samorządowym,
 rozwój transgranicznej współpracy kreowanej przez jednostki samorządowe,
 rozwój rynku lokalnych mediów: TV, RTV, prasy,
 powstanie samorządowych organizacji o charakterze non profit,
 podjęcie rzeczywistych działań na rzecz sanacji ekologicznej,
 podniesienie jakości obsługi zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych,
 wykształcenie się kompetentnej kadry urzędników samorządowych, dla
których codzienność samorządowa stała się początkiem żmudnej kariery
zawodowej i politycznej15.
Lista przekształceń dokonanych bezpośrednio przez samorządy gminne jak
i ich skutki bezpośrednie i wtórne, jest bardzo długa. Znamienne, że samorząd
gminny szybko został uznany przez społeczeństwo za naturalną formę administracji i w pełni zaakceptowany. Te pozytywne doświadczenia stworzyły warunki
dla późniejszego wprowadzenia samorządów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
Ryc. 1. Struktura ustroju samorządu gminnego w Polsce po 2002 r.

Źródło: opracowanie własne.

15

Ibidem, s. 64–65.
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Reforma samorządowa z 1998 r.
Ustawa o samorządzie gminnym ustanawiała samorząd terytorialny
jedynie na poziomie gmin i miast. Na poziomie ówczesnych tzw. małych województw nie zdecydowano się wówczas na ustanowienie wojewódzkiego samorządu terytorialnego. Sejmik samorządowy nie został nazwany tam nawet wojewódzkim sejmikiem samorządowym, był jedynie wspólną reprezentacją gmin
z obszaru województwa16.
Reforma samorządu gminnego była dużym, ale dopiero pierwszym krokiem
naprzód w kierunku budowy struktur nowoczesnego samorządu terytorialnego.
W zasadzie zaraz po jej wdrożeniu rozpoczęto dyskusję nad jej następnym etapem, który w naturalny sposób miał zmierzać do powołania dwóch kolejnych
szczebli samorządowych – powiatowego oraz wojewódzkiego. Jednak zarówno
klimat polityczny debaty o powiatach i nowych województwach, jak i przywoływane argumenty były już diametralnie różne od tych z 1989 r. 17
W konsekwencji, nie rozpoczęto reformy przed końcem 1993 r., do kiedy
to rządy sprawowały ekipy solidarnościowe. Po przejęciu steru rządów przez
koalicję z udziałem PSL dalsze reformy administracji terenowej zostały w zasadzie całkowicie wstrzymane18. Dopiero powrót do władzy obozu solidarnościowego Akcja Wyborcza Solidarność w 1997 r. otworzył na nowo perspektywę kontynuacji reformy samorządowej z 1990 r. Dobrą do tego podstawę
stwarzała również przyjęta rok wcześniej, tj. w 1997 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
jako jedną z podstawowych zasad ustrojowych państwa wymieniała zasadę
A. Lutrzykowski, op. cit., s. 308.
 Przeciwnicy tworzenia powiatów podnosili argument o konieczności poniesienia wysokich
kosztów tego przedsięwzięcia. Uważano, że powstanie powiatów zahamuje proces usamodzielnienia się gmin. Obawiano się także, iż samorząd powiatowy umniejszy znaczenie samorządu
na szczeblu gminnym. Z kolei zwolennicy utworzenia powiatów przytaczali argumenty o łatwiejszym dostępie obywateli do urzędu, poszerzeniu demokracji i decentralizacji, lepszym gospodarowaniu finansami publicznymi. Powiaty miały stać się partnerami gmin. Znamienne są
wyniki ankiety przeprowadzonej w 1994 r. i rozesłanej do wszystkich gminnych rad. Większość
ówczesnych gminnych władz opowiedziała się przeciwko tworzeniu powiatów. Por. H. Izdebski,
Samorząd terytorialny w Polsce – stan obecny i perspektywy, [w:] 700 lat Pasłęka 1297–1997.
Szerszą analizę losów nieudanych przygotowaniach do kontynuacji reformy samorządowej
z 1990 r. oraz o konfrontacji między rzecznikami reformy samorządowej a jej oponentami do
chwili upadku rządu Hanny Suchockiej przedstawił A. Lutrzykowski; por. A. Lutrzykowski,
op. cit., s. 312 i nast.
18
 Udało się wprowadzić w życie jedynie ustawodawstwo dotyczące przejęcia pewnych zadań
przez duże aglomeracje miast. Miało to stanowić tzw. program pilotażowy dla przyszłej reformy
powiatowej. Por. H. Lisicka, op. cit, s. 244.
16
17
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decentralizacji władzy publicznej. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej miał zapewniać decentralizację władzy publicznej. Ustęp 2 tegoż artykułu nie przesądzał jednak o dwu- czy trzyszczeblowym
zasadniczym podziale terytorialnym państwa, pozostawiając tę kwestię otwartą, stanowiąc, iż „zasadniczy podział terytorialny państwa powinien uwzględniać więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewnić jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych”.
Według art. 16 ust. 1 ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału
terytorialnego miał stanowić prawną wspólnotę samorządową, a same jednostki samorządu terytorialnego otrzymały konstytucyjnie gwarantowaną osobowość publicznoprawną poprzez zapis artykułu 16 ust. 2: „Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach
ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność”.
Dodatkowe regulacje bezpośrednio odnoszące do przedmiotu samorządu
terytorialnego zostały zawarte w rozdziale VII Konstytucji RP w artykułach
163–172. I tu znalazły się zapisy pozostawiające otwartą drogę do ostatecznego zreformowania samorządu terytorialnego. Artykułu 164 ust. stanowił,
iż podstawową jednostką samorządu terytorialnego pozostaje gmina (ust. 1),
która „wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone
dla innych jednostek samorządu terytorialnego”(ust. 3). Te bowiem mogą zostać utworzone mocą ustawy jako jednostki „samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego” (ust. 2).
Wkrótce po przyjęciu i zatwierdzeniu nowej Konstytucji RP, 21 września
1997 r., odbyły się wybory, w których zdecydowane zwycięstwo odniosła koalicja Akcji Wyborczej Solidarność. Konsekwencją tego wydarzenia było powstanie nowego rządu, który zapowiedział przeprowadzenie kilku ważnych reform
(m.in. szkolnictwa, służby zdrowia, ubezpieczeń emerytalnych), w tym dokończenie reformy samorządowej zapoczątkowanej w 1990 r.
Nowy, kolacyjny rząd pod przewodnictwem premiera Jerzego Buzka stosunkowo szybko przygotował reformę samorządową, a priorytetami podstawowych założeń było:
1) dostosowanie administracji publicznej do wymogów unitarnego, demokratycznego i obywatelskiego państwa prawa,
2) zwiększenie odpowiedzialności politycznej społeczności lokalnych oraz
działania w celu wzmocnienia tożsamości terytorialnej,
3) przejrzystość podziału zadań i kompetencji między samorządami i władzami centralnymi,
4) dalsza decentralizacja systemu finansów publicznych,
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5) uporządkowanie rządowej administracji terenowej,
6) stworzenie podstaw dla rozwoju regionalnego19.
Po niezwykle burzliwych konsultacjach społecznych, związanych z ustaleniem liczby województw i powiatów oraz i ich granic terytorialnych, dnia
5 czerwca 1998 r. Sejm uchwalił Ustawę o samorządzie powiatowym20 oraz
Ustawę o samorządzie województwa21, a wkrótce po tym, 24 lipca 1998 r. przyjął także Ustawę o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa22.
Przyjęcie całego pakietu legislacyjnego ostatecznie przesądziło o trójszczeblowym modelu ustrojowym polskiego samorząd terytorialnego, który, z mocy prawa, stał się obligatoryjnym związkiem mieszkańców gmin,
powiatów i województw samorządowych, utworzonych dla realizowania zadań o charakterze lokalnym przez gminy i powiaty oraz zadań o charakterze
regionalnym przez województwa, w celu zapewnienia rozwoju danego terenu
i zaspokojenia potrzeb zbiorowych (z zakresu użyteczności publicznej) ludności tego terenu23.
W konsekwencji wprowadzenia w życie pakietu ustawodawczego o samorządzie terytorialnym, z dniem 1 stycznia 1999 r. na mapie administracyjnej
Polski pojawiło się 308 powiatów (tzw. ziemskich) oraz 65 miast na prawach
powiatu (zwanych często powiatami grodzkimi). Wśród powiatów grodzkich
znalazły się miasta, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 tys.
mieszkańców, a także miasta, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz te, którym nadano status miasta na prawach
powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego na powiaty (art. 91 Ustawy o samorządzie powiatowym)24.

 J. Osiński, Reforma administracji publicznej a ustrój faktyczny III Rzeczypospolitej, [w:] Reforma
administracji publicznej w Polsce. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000, s. 56–57.
20
Dz. U. z 1998 r. nr 91, poz. 578.
21
Dz. U. z 1998 r. nr 91, poz. 576.
22
 Dz. U. z 1998 r. nr 96, poz. 603.
23
 P. Rączka, M. Szalewska, T. Jędrzejewski, op. cit., s. 103.
24
 I. Lewandowska-Malec, Samorząd terytorialny w Polsce. Zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł,
Kraków 2007, s. 23.
19
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Ryc. 2. Podział administracyjny Polski na samorządowe województwa i powiaty

Źródło: www.mapy.pl

Należy podkreślić, że o ile podczas reaktywacji samorządu gminnego
w 1990 r. istniał raczej konsensus, zarówno co do konieczności jego utworzenia,
jak i jego formy, to przy wprowadzaniu reformy powiatowej i wojewódzkiej pojawiło się wiele kontrowersji co do jej kształtu i formy. Nie podważano co prawda samej potrzeby dalszej decentralizacji władzy lokalnej, ale powtarzano wcześniej już znane obawy, że powiaty umniejszą znaczenie samorządu gminnego.
Deliberowano, czy na szczeblu powiatu, obok organów samorządu terytorialnego, powoływać osobny pion administracji rządowej, czy też nie. Podobne dyskusje budziła sprawa powołania tzw. województwa samorządowo-rządowego.
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Ogromne emocje budziła sprawa kształtu i wielkości przyszłych województw
oraz usytuowania ich jako samodzielnych regionów25.
Samorząd powiatowy
Ustrój powiatu określony został poprzez Ustawę o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. W myśl tej ustawy, powiat ma charakter samorządowy,
posiada określone terytorium, a mieszkańcy z mocy prawa tworzą w jego ramach lokalną, powiatową wspólnotę samorządową. Obok klasycznych samorządowych jednostek powiatowych, w skład których włączone są gminy, powołano
także tzw. powiaty grodzkie. Są to gminy miasta, na prawach powiatu, wykonujące zadania powiatu. We wszystkich miastach na prawach powiatu organem
wykonawczym jest prezydent miasta.
Posiadając osobowość prawną, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność
powiatu podlega ochronie sądowej. O ustroju powiatu stanowi jego statut. Powiat
wykonuje określone ustawami szerokie zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie takim jak m.in.: edukacja publiczna, promocja i ochrona
zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych, transport zbiorowy i drogi publiczne, kultura, kultura fizyczna i turystyka,
geodezja, gospodarka nieruchomościami, gospodarka wodna, ochrona środowiska, rolnictwo, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa, przeciwdziałanie bezrobociu. Zadania z zakresu
 Szerzej: Z. Leoński, op. cit., s. 171. Samorząd powiatowy, mimo upływu dekady od jego wprowadzenia nadal budzi wiele dyskusji wśród polityków, ekspertów, ale i samych samorządowców
co do samej potrzeby jego istnienia. Przykładem na to może być chociażby ekspertyza opracowana w 2004 r. na zlecenie MSWiA przez prof. W. Kieżunia, wybitnego specjalisty od zarządzania, w której autor dokonał druzgocącej krytyki powiatów i województw. Wskazywał, że
wszystkie reformy samorządowe w ogóle nie dostosowały samorządu polskiego do standardów
UE, dowodził, że dalsze utrzymywanie powiatów jest niecelowe i zbędne, szczególnie grodzkich i ziemskich w przypadkach, gdy ich siedziby znajdują się w tym samym mieście. Szerzej:
W. Kieżun, O sprawną administrację publiczną, dostępny na stronie: www.witoldkiezun.com
(11.09.2012). Prof. J. Regulski proponuje jednak stanowcze odrzucenie tego rodzaju dysput:
„Należy przestać dyskutować nad tym, czy powiaty są potrzebne, czy nie. Wszyscy potrzebujemy stabilności. Powiaty już są i dawno wykształciły się w wielowiekowym procesie historycznym”. Należy raczej ponownie przeanalizować obecne doświadczenia i dokonać korekty
w systemie ich funkcjonowania. Poza tym, pomiędzy gminą a regionem po prostu musi istnieć
poziom pośredni. Do powszechnej świadomości społecznej musi wreszcie dotrzeć, że powiaty
powstały przede wszystkim po to, aby zwiększać rangę gmin, a nie po to, by ją umniejszać.
Wszystkie kraje wielkością odpowiadające Polsce posiadają system trójszczeblowy. Zdaniem
J. Regulskiego takie dyskusje prowadzą do niepewności, do poddawania w wątpliwość sensu
pracy wielu ludzi i do rozrywania więzi, które jeszcze na dobre nie ustabilizowały się. Szerzej:
J. Regulski, op. cit., s. 154–156.
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administracji rządowej mogą zostać przypisane zakresowi działania powiatu jako
zadania zlecone przez państwo. Wykonywanie zadań powiatu nie może w żaden
sposób naruszać zakresu działania i kompetencji gmin. Powiat zobligowany jest
do przekazania wykonywanej kompetencji gminie mocą stosownego porozumienia – w przypadku gdy ta wystąpi o to z uzasadnionym wnioskiem.
Rada powiatu
Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym w powiecie. Kadencja rady trwa 4 lata, a radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. W skład
rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po 3 na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, jednak nie
więcej niż 39 radnych. Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji może
nastąpić poprzez referendum powiatowe.
Do wyłącznych kompetencji rady powiatu należą takie sprawy jak : stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu, wybór i odwołanie zarządu (organu wykonawczego), na wniosek starosty – powoływanie i odwoływanie
sekretarza powiatu i skarbnika powiatu (będącego głównym księgowym budżetu
powiatu), uchwalanie budżetu powiatu, podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych powiatu, podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia
zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia innym jednostkom samorządowym prowadzenia zadań publicznych, podejmowanie uchwał
w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu.
Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz jednego lub
dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem
przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie
obrad rady. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu. Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe
i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz
skład osobowy.
Radny, podobnie jak w przypadku gminnej jednostki samorządowej, obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Powinien
utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmować zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawiać
je organom powiatu do rozpatrzenia – nie jest jednak przy tym związany instrukcjami wyborców.
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Starosta i zarząd powiatu
Organem wykonawczym powiatu jest zarząd. W skład zarządu powiatu
wchodzą: starosta jako jego przewodniczący oraz członkowie w liczbie od 3 do 5
osób, w tym wicestarosta. Zarząd wybrany zostaje przez radę powiatu w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu
tajnym. Jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie 3 miesięcy,
ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: przygotowywanie i wykonywanie uchwał rady, gospodarowanie mieniem powiatu,
wykonywanie budżetu powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
Ryc. 3. Struktury ustroju samorządu powiatowego

Źródło: opracowanie własne.

Na czele powiatu stoi starosta. Jest on jednocześnie zwierzchnikiem służbowym pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Starosta organizuje pracę
zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu
oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu uchwalonego przez radę powiatu. Powiat
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może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnych
zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także
wojewódzkimi, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. Powiaty,
jak również związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym również finansowej. Do regulowania porozumień zawieranych przez powiaty stosuje się
odpowiednio przepisy Ustawy o samorządzie gminnym.
Nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz
wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.
Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu tylko w przypadkach
określonych ustawami. W skrajnych przypadkach naruszenia prawa przez powiat, podmiot nadzoru może rozwiązać radę powiatu. Rozstrzygnięcia organu
nadzoru podlegają możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem.
Samorząd wojewódzki
Struktura samorządu na szczeblu wojewódzkim pozostaje odmienna niż na
szczeblu powiatu i gminy – na terenie województwa działa drugi pion administracji lokalnej tj. administracja rządowa. Na szczeblu gminy i powiatu dualizm
ten nie występuje, a funkcje administracji rządowej pełnią wykonawcze organy
administracji samorządowej. Odróżnienie tego, co jest domeną administracji samorządowej i rządowej dokonuje się poprzez oddzielenie źródeł finansowania
i sposobów realizowania nadzoru. Dualizm administracji publicznej w praktyce oznacza współwystępowanie w terenie dwóch rodzajów administracji – podporządkowanej rządowi i nazywanej w Polsce administracją rządową i administracji samorządowej wykonującej własne zadania. Administracja samorządowa
podlega jedynie nadzorowi prawnemu ze strony administracji rządowej. Administracja samorządowa z reguły realizuje także zadania zlecone przekazane jej
na mocy ustawowych rozstrzygnięć oraz zadania powierzone, które przejmuje
na mocy porozumień. Organizacyjnie dualizm administracji publicznej polega
na występowaniu obok siebie, w tych samych jednostkach podziału organizacyjnego organów administracji rządowej i samorządowej26.
Zgodnie z brzmieniem Ustawy o samorządzie województwa z 5 czerwca
1998 r., województwo definiowane jest jako „regionalna wspólnota samorządowa” i jednocześnie jako największa jednostka zasadniczego podziału terytorialnego kraju, której celem jest wykonywanie administracji publicznej. W Polsce

26

H. Lisicka, op. cit., s. 261.
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występuje 16 województw. Województwa jako jednostki terytorialne obejmują
swym zasięgiem poszczególne gminy i powiaty, które ustawowo zostały włączone do wyznaczonych województw. W województwach kompetencje swoje
wykonuje wojewoda – jako wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów i jemu
podlegający przedstawiciel administracji rządowej, oraz sejmik województwa
z marszałkiem – jako samorządowa władza społeczności województwa. Siedziby wojewody oraz organów samorządu wojewódzkiego zazwyczaj zlokalizowane są w tych samych miastach wojewódzkich. Jednak nie we wszystkich przypadkach tak jest. Dotyczy to województw kujawsko-pomorskiego (siedzibą sejmiku jest Toruń, a urzędu wojewódzkiego Bydgoszcz) i lubuskiego (siedzibą
sejmiku jest Zielona Góra, a urzędu wojewódzkiego Gorzów Wielkopolski).
Sprawowanie samorządu województwa należy do mieszkańców województwa, którzy tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów
administracji rządowej. Ponadto zakres działania samorządu województwa nie
może naruszać samodzielności powiatu i gminy.
Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim, prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.
Wykonywanie przez samorząd województwa zadań o charakterze wojewódzkim
określonych w drodze ustaw, dotyczy m.in. następujących zakresów: edukacji
publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, promocji i ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, polityki prorodzinnej, modernizacji terenów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury fizycznej i turystyki, ochrony praw konsumentów, obronności,
bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Ustrój województwa, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych jednostek samorządowych określa statut województwa. Samorząd województwa
samodzielnie określa strategię rozwoju województwa oraz może prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem że polega ona na wykonywaniu czynności
promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa.
Sejmik województwa
Organem przedstawicielskim samorządu województwa jest sejmik województwa. Sejmik jest organem o funkcjach stanowiących oraz kontrolnych. Jego
kadencja wynosi 4 lata. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani
w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących
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do 2 000 000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte
500 000 mieszkańców. W przypadku samorządu województwa, podobnie jak
na szczeblu samorządu gminnego i powiatowego, prawnie dopuszcza się obok
form demokracji przedstawicielskiej, stosowanie form demokracji bezpośredniej, których zasady i tryb przeprowadzania określa właściwa ustawa. W związku z tym, o rozwiązaniu sejmiku przed upływem konstytucyjnej kadencji mogą
zadecydować mieszkańcy województwa w referendum. Do kompetencji sejmiku
należy m.in.: stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym uchwalanie statutu
województwa, uchwalanie strategii rozwoju województwa, uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie budżetu województwa, podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi
województwa z tytułu wykonania budżetu województwa, uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej, wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka, powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka, skarbnika województwa, który jest
głównym księgowym budżetu województwa, podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych województwa, podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów.
Sejmik wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego
oraz nie więcej niż 3 wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku. Zadaniem przewodniczącego sejmiku jest organizowanie pracy sejmiku oraz prowadzenie jego
obrad. Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sejmik w celu realizacji zakresu swoich zadań powołuje ze swojego grona komisje stałe i doraźne.
W celu kontroli działalności zarządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, sejmik obligatoryjnie powołuje komisję rewizyjną, która opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do sejmiku
województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi
województwa. Wniosek ten podlega także zaopiniowaniu przez regionalną izbę
obrachunkową.
Zarząd i marszałek województwa
Zarząd jest organem wykonawczym województwa. Zarząd województwa wybierany jest przez sejmik województwa w przeciągu 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia wyników wyborów. Jeżeli sejmik województwa nie dokona wyboru zarządu w tym terminie, to ulega rozwiązaniu. W skład zarządu wchodzi
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łącznie 5 osób, w tym marszałek województwa jako jego przewodniczący, nie
więcej niż 2 wicemarszałków oraz pozostali członkowie. Wybór samego marszałka województwa musi jednak zapaść w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów ustawowego składu sejmiku. Zarząd województwa zmuszony jest podać się do dymisji, jeżeli sejmik województwa przyjmie uchwałę w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium bezwzględną większością
głosów ustawowego składu sejmiku województwa. Odwołanie marszałka województwa może nastąpić również z innej przyczyny, ale wniosek taki musi
złożyć co najmniej 1/4 radnych z łącznego ustawowego składu sejmiku i staje się on wiążący, jeśli uzyska większość co najmniej 3/5 głosów ustawowego
składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań zarządu województwa
należy m.in.: wykonywanie uchwał sejmiku województwa, gospodarowanie
mieniem województwa, przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu
województwa, przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa,
planu zagospodarowania przestrzennego i regionalnych programów operacyjnych oraz ich wykonywanie, organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami
regionalnymi, kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (np.: szkoły, biblioteki,
szpitale, domy kultury, muzea itp.).
Marszałek województwa jako jednoosobowy organ wykonawczy organizuje
pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje województwo na zewnątrz.
Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawuje Prezes Rady
Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa, która stanowi państwowy, zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej (budżetu) i zamówień publicznych. Przedmiotem nadzoru pozostaje
działalność samorządu, co oznacza, że obejmuje on realizację zadań zarówno
własnych, jak i zleconych.
W sprawach własnych nadzór prowadzony jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem, czyli legalności. W sprawach zleconych, sprawowany jest
na podstawie kryterium legalności, celowości, gospodarności, rzetelności. Samorząd województwa, podobnie jak gminy i powiaty, może skarżyć rozstrzygnięcia nadzorcze do sądu administracyjnego i dochodzić drogą sądową swoich racji.
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Ryc. 4. Struktura ustroju jednostki wojewódzkiego samorządu terytorialnego

Źródło: opracowanie własne.

Należy podkreślić, iż przeprowadzenie reformy o powołaniu samorządu
województwa stanowiło absolutne novum w najnowszej historii Polski. Powstanie samorządu regionalnego z samorządowo-rządowymi regionami miało przede wszystkim stworzyć dla nich warunki wszechstronnego rozwoju gospodarczego. Nowe regiony, znakomicie wpisując się w tradycyjną, unitarną
formę państwa, miały jednocześnie zapewnić prowadzenie samodzielnej polityki regionalnej we współpracy z samorządami szczebla gminnego i powiatowego oraz z administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi27.
Ponadto, reformatorzy powołujący do życia regiony, przypisali im do odegrania niezwykle istotną rolę w kontekście przystąpienia Polski do struktur
UE i później samego już w niej uczestnictwa, polegającą na harmonizowaniu
rozwoju regionu z poziomem życia i standardami regionów w krajach Unii
Europejskiej. Polskie województwa, jako europejskie regiony, poprzez reformę uzyskały właściwą reprezentację w Komitecie Regionów (łącznie wszystkie
województwa reprezentowane są w liczbie 21 delegatów wojewódzkich). Należy także pamiętać, że od 2004 r. to właśnie na polskich regionach spoczywa
duży ciężar i odpowiedzialność za optymalizację absorpcji środków europejskiego wsparcia finansowego.

 W. Śniecikowski, op. cit., s. 5.
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Podsumowanie
Proces reform samorządowo-administracyjnych w Polsce został zwieńczony stworzeniem rozbudowanej struktury samorządu terytorialnego, obejmującej
wszystkie szczeble podziału terytorialnego kraju. Działalność polskiego modelu
samorządowego mieści się bez reszty w przestrzeni władzy wykonawczej. Organom samorządu nie nadano prawa stanowienia ustaw, nie posiada on także żadnej kompetencji właściwej władzy sądowniczej. Jeśli stanowi prawo podstawowe
(np. prawo miejscowe, w postaci statutów, przepisów porządkowych, planów zagospodarowania przestrzennego itd.), zawsze dzieje się to na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego, podobnie jak upoważnienia ustawowego wymagają każdorazowo przepisy prawne stanowione w formie rozporządzeń przez
Radę Ministrów czy poszczególnych ministrów. Przyznanie strukturom władzy
lokalnej kompetencji stanowienia prawa powszechnie obowiązującego o randze
ustaw byłoby delegacją czyniącą z tych struktur jednostki autonomiczne. Mówilibyśmy wówczas o decentralizacji władzy ustawodawczej. Tego rodzaju rozwiązanie, proponowane w 1991 r. w debacie publicznej w okresie rządu J.K. Bieleckiego, nie znalazło szerszego oddźwięku i ostatecznie zostało odrzucone, jako
sprzeczne z polską tradycją państwa unitarnego. Władza wykonawcza w Polsce jest zatem dualistyczna, co stanowi standard współczesnego europejskiego
państwa: z jednej strony tworzona jest przez rząd i podległą mu administrację,
a z drugiej przez samorządy, w tym samorząd terytorialny. Administracja rządowa i samorządowa tworzą komplementarnie jedną administrację publiczną28.
Całokształt wszystkich reform polskiego samorządu terytorialnego daje
bardzo mocne podstawy do stwierdzenia, iż pozostaje on zgodny ze wszystkimi
standardami europejskimi, determinowanymi zapisami m.in. Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego29 oraz Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego.
Ponadto spełnia standardy wyprowadzane z prawa wspólnotowego.
Należy szczególnie mocno podkreślić, iż przyjęty w polskim systemie konstytucyjnym model samorządu terytorialnego uwzględnia stosowanie zasady
subsydiarności – jako naczelnej „filozofii” ustrojowej. Grunt pod praktyczne
stosowanie zasady subsydiarności w systemie polskiej administracji stworzony
został w Ustawie o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. poprzez utworzenie
niezależnych wspólnot – jednostek samorządu gminnego oraz poprzez przyjęcie
 J. Stępień, Miejsce samorządu we współczesnym państwie, [w:] J. Korczak (red.), Samorząd terytorialny w III Rzeczpospolitej Polskiej, Materiały z okazji 15-lecia samorządu terytorialnego
w III Rzeczpospolitej Polskiej-Wrocław, 7–8 marca 2005 r., Wrocław 2005, s. 150 i 151.
29
 Polska podpisała EKSL 19 lutego 1993 r. i zobowiązała się stosować zapisy Karty w swoim prawodawstwie w całości, bez zastrzeżeń, ograniczeń i wyłączeń terytorialnych.
28
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przez nasz kraj Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego w 1993 r. Jednak dostatecznie jasno i trwale zasada subsydiarności została wmontowana w całościowy
mechanizm konstytucyjny dopiero w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Urzeczywistnienie w polskiej Konstytucji zasady subsydiarności miało doniosłe
znaczenie dla kształtu całego systemu ustaw o charakterze konstytucyjnym
i zwykłym, które były przyjmowane przez ustawodawcę. Strategicznym celem
subsydiarności, poza jej polityczno-prawnym wymiarem, jest wspieranie rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa świadomego swych
praw i obowiązków, umiejącego i chcącego ich bronić, a także respektującego
prawa i wolności innych. Z drugiej strony, powodzenie i skuteczność rozwiązań
prawnych inspirowanych tą zasadą uzależnione jest w dużym stopniu od kultury politycznej, na która składa się dojrzałość obywatelska. Przejawia się ona
m.in. w gotowości do kompromisu czy respektowaniu praw mniejszości. W krajach, takich jak Polska, pozbawionych przez całe dziesięciolecia demokratycznej praktyki ustrojowej, kierowanie się w procesie transformacji i modernizacji
państwa zasadą subsydiarności posiada co prawda ogromne znaczenie, jednak
wymaga jeszcze wiele czasu, aby osiągnąć zamierzony efekt30.
Polski model samorządu terytorialnego jest bez wątpienia nowoczesny, posiada rozwinięty kształt i szeroko rozbudowane struktury. Czy można o nim powiedzieć, że jest skonstruowany optymalnie, a jego kształt ustrojowy ostateczny? Wydaje się, że jeśli uwzględnić współczesną dynamikę rozwoju społecznego
i ekonomicznego, nie można w ogóle mówić o czymś takim jak doskonały, idealny model. Duża liczba zmiennych czynników sprawia, iż każda dziedzina życia
publicznego, w tym samorząd terytorialny, podlega permanentnym zmianom,
musi dostosowywać się do coraz większych nowych wyzwań oraz poprzez zdobywanie doświadczeń, modyfikować swój kształt. W drugiej dekadzie XXI w.
istnieje zapewne wiele kwestii, które powinny zostać pilnie poddane publicznej
debacie w kontekście zoptymalizowania działalności systemu samorządu terytorialnego. Do najważniejszych zapewne należy sprawa samorządu szczebla powiatowego. Pilnym, niecierpiącym zwłoki zadaniem jest wzmocnienie pozycji
finansowej i ustrojowej powiatów. Istnieje także konieczność dokonania weryfikacji systemu i zasad polityki udzielania wsparcia finansowego dla jednostek
samorządu gminnego na wykonywanie zadań zarówno własnych, jak i poruczonych. Bardzo poważnie należy rozważyć możliwość systemowego połączenia
sfery samorządu terytorialnego ze sferą naczelnych organów konstytucyjnych.
 P. Winczorek, Zasada subsydiarności w dyskusjach ustrojowych w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, [w:] D. Milczarek (red.), Subsydiarność, wydanie drugie uzupełnione,
Warszawa 1998, s. 156.
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Ogromny niewykorzystany potencjał tkwi w ogniwie Senatu, gdzie mandat senatora mógłby łączyć się mandatem samorządowca – tym samym Senat stałby
się ważnym forum reprezentacji interesów samorządu terytorialnego. Ponadto,
pozwoliłoby to na przełamanie monopolu partii politycznych o zasięgu krajowym, które obecnie pozostają w zasadzie jedynym łącznikiem poziomu lokalnego z poziomem centralnym. Byłby to ogromny krok naprzód i jednocześnie
przeciwwaga wobec nadmiernego i ciągle rosnącego upartyjnienia i upolitycznienia samorządu terytorialnego. Niewątpliwie duże możliwości rozwoju lokalnego i regionalnego stwarza formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
Potencjalnie duże możliwości PPP, z rożnych przyczyn, nie są w pełni wykorzystywane przez samorządy. W sytuacji, kiedy władze centralne nie są w stanie zagwarantować zarówno samorządom powiatowym, jak i gminnym dostatecznych
środków na finansowanie ich zadań, współpraca w ramach PPP może stać się
doskonałym, innowacyjnym źródłem finansowego wsparcia dla wypełniania zadań samorządowych. Na marginesie należy nadmienić, iż PPP jest w Unii Europejskiej wysoko oceniane, a sama Komisja Europejska przywiązuje do tej formuły dużą wagę, wiążąc ją z nadziejami na szybszy rozwój lokalny i regionalny.
W chwili obecnej nie sposób sobie wyobrazić, jak funkcjonowałoby państwo polskie bez samorządów terytorialnych. Czy w Polsce byłaby nadal demokratyczna forma rządów? Czy możliwe by było przystąpienie do struktur
Unii Europejskiej? Są to pytania o charakterze retorycznym. Dodatni bilans
funkcjonowania samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego pozostaje niepodważalny, nawet dla największych sceptyków. Jednak wydaje się, że
na ostateczną „pełną wartość dodaną”, będącą rezultatem wszystkich reform
samorządowych należy poczekać – być może jest to perspektywa jeszcze jednej lub nawet dwóch dekad.
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Streszczenie
Budowa i reformy struktur ustrojowych samorządu terytorialnego w Polsce
W artykule, w ogólnym zarysie został zaprezentowany model sytemu polskiego
samorządu lokalnego i regionalnego oraz dokonujące się w jego obszarze zmiany.
Budowa sytemu samorządu terytorialnego rozpoczęła się w 1990 r. wraz z reaktywacją samorządu gminnego. Kolejnym etapem było ustanowienie w 1999 r. struktur samorządu powiatowego oraz wojewódzkiego. W 2002 r. dokonano ważnej
zmiany w systemie wyboru organu wykonawczego gminy tj. wójta/burmistrza/
/prezydenta. Formułę pośredniego wyboru przez radę gminy zamieniono zasadą bezpośredniego wyboru przez wszystkich uprawnionych mieszkańców gminy.
Artykuł zakończony został próbą oceny jakości wszystkich najważniejszych reform dokonanych w sferze samorządu terytorialnego w Polsce.

Summary
The construction and reforms of the political structures of local government
in Poland
This article outlines the Polish model of the system of local and regional
government and its modifications. The system construction of the local government began in 1990 together with the reactivation of the local government. The
next step was the establishment of the structures of the county and provincial
government in 1999. In 2002 an important change was introduced regarding the
process of electing the executive body of the municipality i.e. a village mayor,
a mayor (of a town or a city) and a president. The principle of indirect election
of the municipal council was replaced by the principle of direct election of all
eligible residents of the municipality. The article concluded with an attempt to
assess the quality of all the major reforms that had been introduced to the local
government in Poland.
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Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
jako organ kontroli i ochrony prawa
1. Realizacja koncepcji objęcia prawną ochroną danych osobowych pojawiła się w polskim systemie prawnym stosunkowo późno, ale od razu uzyskała
rangę konstytucyjną. Jej podstawą jest rozbudowany art. 51 Konstytucji RP, który stanowi, że nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy
do ujawniania informacji dotyczących jego osoby (ust. 1). Artykuł ten zakazuje
również władzom publicznym pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania innych informacji o obywatelach niż te, które są niezbędne w demokratycznym
państwie prawnym (ust. 2). Gwarantuje się ponadto każdemu prawo dostępu
do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych, a ewentualne ograniczenia mogą nastąpić tylko w ustawie (ust. 3), oraz prawo do żądania
sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą (ust. 4). Natomiast zasady i tryb gromadzenia
i udostępniania informacji określa ustawa (ust. 5).
Tak późne unormowanie tego prawa nie oznacza jednak, że do 1997 r.
kwestie odnoszące się do danych osobowych nie znajdowały się w ogóle pod
ochroną prawną lub pozostawały poza zainteresowaniem członków parlamentu. Można było zaobserwować istnienie tendencji do ustanawiania fragmentarycznych regulacji prawnych określających zasady przetwarzania danych osobowych jeszcze przed wejściem w życie obowiązującej ustawy zasadniczej. Nie
bez znaczenia dla konstytucjonalizacji prawa do ochrony danych osobowych1
był również sześcioletni okres prac nad Ustawą o ochronie danych osobowych,

1

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883), dalej jako u.o.d.o.
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nota bene o bardzo burzliwym przebiegu, kiedy to członkowie komisji korzystali z doświadczeń innych państw europejskich.
Do czasu uchwalenia Konstytucji ochronę danych osobowych zapewniało
uznanie w orzecznictwie prywatności jako jednego z dóbr osobistych2 i wywodzenie ochrony z art. 23 i art. 24 k.c. Prawo do ochrony danych osobowych pozostaje bowiem w ścisłym związku funkcjonalnym z prawem do prywatności.
TK wskazał, że ważnym elementem składowym prawa do ochrony prawnej życia prywatnego „jest tzw. autonomia informacyjna jednostki, oznaczająca prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących
swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami,
znajdującymi się w posiadaniu innych podmiotów”3.
„Istota autonomii informacyjnej każdego człowieka sprowadza się do pozostawienia każdej osobie swobody w określeniu sfery dostępności dla innych
wiedzy o sobie. Zasadą powszechnie przyjmowaną wedle takiego ujęcia jest ochrona każdej informacji osobowej i przyznanie podstawowego znaczenia przesłance
zgody osoby zainteresowanej na udostępnienie informacji (…). Współczesne rozumienie sfery życia prywatnego w odniesieniu do danych osobowych prowadzi
do objęcia ochroną każdej informacji osobowej bez względu na jej zawartość treściową – mogą to być zarówno takie informacje, które narażają osobę na uczucie
wstydu czy skrępowania, ale i takie, które mają zawartość całkowicie indyferentną
z punktu widzenia moralności czy obyczaju. Przedmiotem ochrony są bowiem na
tle nowoczesnych ujęć prywatności wartości akcentujące możliwość prowadzenia swych spraw, decydowania o swym życiu i o rodzajach więzi personalnych
z innymi z maksymalną swobodą, a zarazem z najmniejszym stopniem ingerencji świata zewnętrznego w tę sferę, która jest domeną własnej aktywności jednostki. Ów wspólny «korzeń aksjologiczny» prawa do życia prywatnego oraz do
ochrony danych osobowych decyduje w dużym stopniu o potrzebie poszukiwania wspólnego uzasadnienia dla uznania za dopuszczalną ingerencji zewnętrznej w świat «odosobnienia jednostki». Celowość przyjęcia takiego kierunku wykładni powstaje również na tle regulacji konstytucyjnych”4.
2. Obecność w systemie prawnym norm poświęconych ochronie danych
osobowych nie gwarantuje jeszcze, że regulacje te będą ściśle przestrzegane.
Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku ustaw nowych, dotyczących tematyki
 Zob. J. Balcarczyk, Dobra osobiste i ich ochrona, [w:] P. Stec, M. Załucki (red.), Podstawy prawa
cywilnego z umowami w administracji, Warszawa 2010, s. 81, z powołaniem się na wyrok SN
z 18 stycznia 1984 r., II CR 292/83, OSP 1985, z. 1, poz. 3.
3
Wyrok TK z 19 lutego 2002 r. (sygn. U 2/01), Z.U. 2002/1A/3.
4
Wyrok TK z 12 listopada 2002 r. (sygn. SK 40/01), Z.U. 2002/ 6A/81.
2
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nieznanej i wydającej się być bardzo daleką od aktualnych potrzeb. W związku z tym konieczne było stworzenie środków, których użycie nadałoby realizacji prawa do ochrony danych osobowych realny charakter5. W ten sposób doszło do ustanowienia w u.o.d.o. monokratycznego organu w postaci
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) mającego
czuwać nad procesem pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania danych
osobowych i ochrony jednostek w ramach tych działań. Powołanie GIODO
stanowiło również konsekwencję europejskich unormowań, z których wynikał obowiązek ustanowienia krajowego, wyspecjalizowanego i niezależnego
organu zajmującego się ochroną danych osobowych, wyposażonego w kompetencje interwencyjne, nadzorcze, dochodzeniowe oraz dysponującego możliwościami rozpatrywania skarg na prawidłowość procesu przetwarzania danych osobowych oraz środkami poprawy stanu ochrony danych osobowych
w konkretnym państwie6.
W piśmiennictwie istnieje spór co do określenia pozycji ustrojowej
GIODO. M. Sakowska wskazuje, że jego pozycja ustrojowa jest „podobna” do
pozycji konstytucyjnych organów kontroli państwowej i ochrony prawa7, choć
sam Generalny Inspektor nie jest organem konstytucyjnym, a podstawę jego
działania kształtuje ustawa o o.d.o. B. Janusz-Pohl zalicza GIODO do rzeczników interesu społecznego (obok RPO, RPD, Prokuratury, IPN i UOKiK)8. Z kolei J. Niczyporuk wyklucza możliwość zaliczenia GIODO do organów kontroli
państwowej i ochrony prawa z tego powodu, że konstytucyjny katalog tych organów jest katalogiem zamkniętym. Zalicza on jednak Generalnego Inspektora
w poczet organów administracji specjalnej, jako że jego pozycja prawna jest podobna do podlegającej Sejmowi Państwowej Inspekcji Pracy9. Cześć autorów zalicza GIODO do organów ochrony prawnej (np. S. Serafin, B. Szmulik)10.

 K. Wygoda, Ochrona danych osobowych i prawo do informacji o charakterze osobowym,
[w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 412.
16
 Tymi aktami była konwencja 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku
z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (Dz.U. z 2003 r. nr 3, poz. 25) oraz dyrektywy 94/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 24 października
1995 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu ty6ch danych. Zob. M. Sakowska, Pozycja ustrojowa i zadania Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, „Przegląd Sejmowy” z 2006 r., nr 2, s. 82.
17
M. Sakowska, op. cit., s. 82.
18
B. Janusz-Pohl, Ustrój organów ochrony prawnokarnej. Zarys wykładu, Poznań 2011, s. 19.
19
 J. Niczyporuk, Administracja ochrony danych osobowych, [w:] M. Grzybowski (red.), Prawa jednostki w społeczeństwie informatycznym, Rzeszów 1999, s. 32.
10
 S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010, s. 420 i nast.
15
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Wydaje się jednak, że Generalny Inspektor mógłby zostać z powodzeniem
zaliczony do konstytucyjnej kategorii organów kontroli państwowej i ochrony
prawnej. Świadczyć może o tym już choćby porównanie jego zespołu uprawnień „ustrojowych” z tymi, którymi dysponuje Rzecznik Praw Obywatelskich.
Kwestia powoływania tych organów, możliwości i przesłanek odwołania, liczby kadencji, charakteru immunitetu niewątpliwie zbliża te dwa organy. Zresztą na etapie prac parlamentarnych nad u.o.d.o. wskazywano, że GIODO miał
być raczej „Rzecznikiem” Praw Obywateli w zakresie ochrony praw jednostki w dziedzinie danych osobowych niż najwyższym „kontrolerem” realizacji dyspozycji tej ustawy. E. Kulesza wskazała nawet, że Generalny Inspektor
„łączy […] uprawnienia sui generis Rzecznika Praw Obywatelskich z daleko
idącymi uprawnieniami kontrolnymi (inspektorskimi) oraz uprawnieniami
do podejmowania rozstrzygnięć o charakterze władczym”11. Oczywiście możliwe jest wskazywanie, że pozycja Rzecznika jest silniejsza od Generalnego
Inspektora, gdyż ten pierwszy jest umocowany konstytucyjnie do występowania z wnioskami do TK (art. 191) oraz do występowania do SN z wnioskiem
o rozstrzygnięcie wątpliwości i rozbieżności w wykładni prawa pojawiających
się w orzecznictwie sądów powszechnych, wojskowych czy SN. Z drugiej strony GIODO ma obowiązek rozpatrywania skarg i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wykonywania przepisów o ochronie danych osobowych. Takiego uprawnienia władczego wobec podmiotów kontrolowanych nie posiada tymczasem Ombudsman12.
Warto również zauważyć, że w rozdziale IX Konstytucji zostały usytuowane
organy, których zakres uprawnień i zadań różni się istotnie od siebie. Ustrojodawca w tej części redakcyjnej ustawy zasadniczej umiejscowił bowiem organy, które
wprost nie mogły zostać zakwalifikowane w poczet organów legislatywy, egzekutywy czy judykatywy. Dlatego też powstał osobny rozdział dla wprowadzenia pewnego porządku redakcyjnego Konstytucji. Podczas prac nad Konstytucją w KKZN
pojawiły się też głosy, że organy umiejscowione w tym rozdziale stanowią „czwartą” władzę. To, że w rozdziale IX nie znalazły się postanowienia odnoszące się
do GIODO nie oznacza wcale, że organ ten nie pełni funkcji kontrolującej czy
ochronnej. Zdecydowały o tym bardziej prozaiczne powody. Na etapie uchwalania
Konstytucji problematyka związana z działalnością Generalnego Inspektora nie
wydawała się bowiem aż tak ważna, by materii tej nadać wartość konstytucyjną.
 E. Kulesza, Pozycja i uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle
ustawy o ochronie danych osobowych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Sejmowy”,
1996, nr 6, s. 11.
12
 K. Wygoda, op. cit., s. 412.
11
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Problem Internetu w zasadzie wówczas nie istniał i chyba mało kto spodziewał
się, że „obrót” danymi osobowymi przyjmie taką skalę, jak to współcześnie ma
miejsce. Po drugie wobec nieobecności Ustawy o ochronie danych osobowych
GIODO w samej Konstytucji byłoby działaniem eksperymentalnym, a może
i przedwczesnym13.
Termin „ochrona prawna” jest w piśmiennictwie definiowany jako „strzeżenie nienaruszalności norm prawnych będących regułami obowiązującego
zachowania w państwie”14. Państwo stara się zapobiegać naruszeniu prawa wszelkimi dostępnymi środkami, także poprzez powoływanie wyspecjalizowanych do
tego organów państwowych15 dysponujących odpowiednim potencjałem ludzkim i wyposażonych we właściwe środki, by za ich pomocą, stosując przymus
państwowy, realizować nałożone na nie obowiązki w celu ochrony prawa. Takim
organem, ze względu jego zespół obowiązków i uprawnień, jest również Generalny Inspektor. Dlatego też można go uznać za jeden z organów kontroli państwowej i ochrony prawa, mimo braku takiego wyraźnego wskazania w ustawie
zasadniczej. Konstytucja nie wyklucza bowiem, aby z takiego statusu korzystały
inne niż wskazane expressis verbis w jej rozdziale IX organy państwowe. Organ
właściwy w sprawach ochrony danych osobowych nazywany jest często w piśmiennictwie organem nadzorczym16, w opracowaniach dotyczących kontroli
administracji publicznej organem kontroli, a także organem regulacyjnym17.
Jeśli chodzi o rolę organu nadzorczego, to w Polsce został przyjęty model
mieszany, obok wyodrębnianego jeszcze modelu licencyjnego (tu przetwarzanie danych wymaga wcześniejszej zgody organu nadzorczego) oraz materialnoprawnego (dopuszczalność przetwarzania danych uzależniona jest od spełnienia wymogów określonych prawem; rola organu sprowadza się do nadzoru
nad prawidłowością spełnienia tych wymogów)18. Model mieszany opiera się
na założeniu, że przepisy prawa określają przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, a dane osobowe mogą być przetwarzane bez zezwolenia, jednak wymagane jest zawiadomienie właściwego organu. W odniesieniu
 Zob. W. Sokolewicz, Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Uwaga nr 2, [w:] L. Garlicki
(red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003, s. 4–5.
14
 B. Szmulik, Ochrona prawa, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009, s. 292.
15
S. Serafin, B. Szmulik, op. cit., s. 3.
16
Z ang. supervisory authority – określenie zaczerpnięte z dyrektywy 95/46/WE.
17
 A. Krasuski, D. Skolimowska, Dane osobowe w przedsiębiorstwie, Warszawa 2007, s. 189 i s. 280
i nst.
18
 A. Mrózek, Ustawowe prawo ochrony danych osobowych. Analiza prawno-porównawcza, Toruń
1981, s. 91–97.
13
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jednak do szczególnej kategorii danych organ nadzorczy prowadzi tzw. kontrolę
uprzednią, od której wyników uzależniona jest dopuszczalność przetwarzania
danych sensytywnych19.
We współczesnych państwach różne jest administracyjne ujęcie struktur monitorowania i przestrzegania prawidłowości przetwarzania danych osobowych,
wspólny jest jednak cel ustanowienia zewnętrznego podmiotu nadzorczego20.
Obecnie wszystkie kraje Unii Europejskiej posiadają organy nadzorcze właściwe
w sprawach ochrony danych osobowych. Struktury tego organu są różne, począwszy od modelu organu jednoosobowego pełnomocnika do spraw ochrony danych
osobowych (takie rozwiązanie przyjęto m. in w Niemczech i Wielkiej Brytanii),
poprzez model organu kolegialnego, zazwyczaj komisji do spraw ochrony danych
(Francja oraz Szwecja), skończywszy na modelu mieszanym, który zakłada utworzenie zarówno organu jednoosobowego, jak i kolegialnego (do niedawna występował w Szwajcarii, a obecnie w niektórych niemieckich krajach związkowych,
np. w Bawarii)21. Dochodzi także do tworzenia organu o podwójnej działalności,
gdzie istnieje rada do spraw informatyki o charakterze reprezentacji politycznej
oraz wyspecjalizowana komisja do spraw informatyki (Austria)22.
W polskiej literaturze wskazuje się, że „powołanie jednego scentralizowanego organu sprawującego pieczę nad ewidencjonowaniem zbiorów oraz zajmującego się kontrolą, a ponadto sprawującego inne funkcje związane z ochroną
danych osobowych było konieczne. W polskich bowiem warunkach nie sposób
byłoby sobie wyobrazić powierzenie funkcji nadzorczych, informacyjnych i doradczych w zakresie ochrony danych osobowych któremuś z dotychczas istniejących organów państwa”23.
Mimo użycia w nazwie określenia „inspektor” nawiązującego stricte do
pojęcia kontroli, z uwagi na zakres władczych kompetencji GIODO jest on organem nadzorczym. Jako organ niezależny od rządu, podległy w zakresie wykonywania swoich kompetencji jedynie ustawie, posiadający uprawnienia władcze
 P. Fajgielski, Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne,
Lublin 2008, s. 224.
20
 W. Kilian, Ochrona danych osobowych w prawie międzynarodowym i europejskim, [w:] J. Gołaczyński (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003,
s. 116.
21
P. Fajgielski, op. cit., s. 225.
22
 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2011,
s. 391.
23
 B. Banaszak, K. Wygoda, Regulacja prawna ochrony danych osobowych w Polsce w świetle Ustawy
z dn. 29 sierpnia 1997 r. i standardów europejskich, [w:] Wyrzykowski M. (red.), Ochrona danych
osobowych, Warszawa 1999 r., s. 62.
19
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realizuje je przede wszystkim dzięki wyraźnie wskazanym na mocy ustawy kompetencjom. Generalnemu Inspektorowi przysługują bowiem uprawnienia do
wydawania w drodze decyzji administracyjnych nakazów przywrócenia stanu
zgodnego z prawem, ma więc on prawnie zagwarantowane prawo ingerencji
w działalność kontrolowanego podmiotu, realizując przez to wprost założenia
koncepcji nadzoru. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może
być zatem uznany za wyspecjalizowany organ nadzoru w zakresie przetwarzania
i ochrony danych osobowych24. Ponadto z punktu widzenia przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego (k.p.a.), GIODO jest centralnym organem administracji państwowej (art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a.), a żaden minister nie sprawuje względem niego funkcji kontrolnych czy nadzorczych. Nie ma zatem w stosunku do
Generalnego Inspektora organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów k.p.a.,
czego konsekwencją jest brak możliwości odwołania się od decyzji wydanych
przez GIODO w pierwszej instancji (jedynie niezadowolona z wydanej decyzji
strona może zwrócić się do tego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na mocy
art. 21 u.o.d.o. w związku z art. 127 § 3 k.p a.)25.
Oczywiście istnieją w doktrynie spory dotyczące wątpliwości co do uznania
pozycji i statusu Generalnego Inspektora Danych Osobowych jako centralnego
organu administracji publicznej, jednak zdecydowana większość opowiada się
za taką kwalifikacją. Nieliczni autorzy kwestionują taki status omawianego organu, uznając GIODO tylko za wyspecjalizowany organ kontroli, który wymyka się z tradycyjnie pojmowanego trójpodziału władzy. Uważają, iż z uwagi na
wysoki stopień niezależności należy uznać go za organ należący do tzw. czwartej
władzy kontrolującej26. Biorąc pod uwagę, iż obecna regulacja prawna może powodować rozbieżności co do ostatecznej klasyfikacji tego organu, w literaturze
przedmiotu zgłasza się postulat, by nowelizując ustawę wprost w niej określić, że
Generalny Inspektor Danych Osobowych to organ centralny27.
3. Ochrona jednostek w sferze danych osobowych odbywa się zarówno w wymiarze wertykalnym, jak i horyzontalnym. Zwłaszcza ten pierwszy sposób obowiązywania praw człowieka wymaga takiego ukształtowania zespołu środków
ochronnych, które będą wspomagać jednostkę przed bezprawną ingerencją w jej
prawa ze strony władz publicznych. Z tego też względu pozycja ustrojowa GIODO
 P. Fajgielski, op. cit., s. 227.
 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, op. cit., s. 394.
26
 P. Szustakiewicz, Kontrole Generalnego Inspektora Danych Osobowych, „Kontrola Państwowa”
z 2007 r., nr 6, s. 55.
27
 C. Martysz, Pozycja prawnoustrojowa Generalnego Inspektora danych Osobowych, [w:] G. Szpor
(red.), Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, Warszawa 2009, s. 75–76.
24
25
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musiała cechować się pewnym stopniem niezależności i autonomii od innych organów władz publicznych. Kryteria wyboru mają mieszany, obiektywno-subiektywny charakter. Na stanowisko GIODO może zostać powołana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) jest obywatelem polskim i stale zamieszkuje
na terytorium RP; 2) wyróżnia się wysokim autorytetem moralnym; 3) posiada
wyższe wykształcenie prawnicze oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe; 4)
nie była karana za przestępstwo.
Jak widać, niektóry wymogi stawiane kandydatowi nie zostały nakreślone
przez ustawodawcę zbyt precyzyjnie. Wobec braku określenia terminu stałego zamieszkiwania na terytorium RP należy uznać, że wystarczy gdy warunek
ten będzie spełniony w momencie podejmowania przez Sejm uchwały dotyczącej wyboru danej kandydatury. Trudno również jednoznacznie wyjaśnić rozumienie zwrotu „wyróżniania się wysokim autorytetem moralnym”. Jest to wymóg odmienny od stawianego np. sędziom „nieskazitelnego charakteru”, choć
tak samo nieprecyzyjny i trudny do zdefiniowania. Wydaje się, że ustawodawca
chciał, aby stanowisko GIODO obejmowała osoba znana ze swojej działalności
w sferze praw człowieka czy zasłużona dla ochrony danych osobowych, uznawana nawet za autorytet moralny w tej dziedzinie, a nie ktoś przypadkowy, obejmujący urząd wyłącznie z nadania partyjnego większości parlamentarnej. Nie
ulega wątpliwości, że spełnienie tego wymogu może stać się źródłem poważnej
dyskusji w parlamencie nad konkretną kandydaturą, ale chyba taka była właśnie intencja ustawodawcy, aby posłowie i senatorowie mogli bliżej przyjrzeć się
i prześwietlić sylwetkę kandydata pod kątem etycznym i moralnym, co winno
w przyszłości zagwarantować właściwą realizację przez niego zadań.
Ustawodawca wymaga od kandydata legitymowania się tytułem magistra
prawa. Za niespełnienie tego wymogu należy uznać w związku z tym nawet dysponowanie stopniem doktora w zakresie nauk prawnych, jeśli jest się wyłącznie
absolwentem administracji. Ratio legis takiego rozwiązania można upatrywać
w tym, że GIODO musi dokonywać interpretacji ustaw oraz wydawać decyzje administracyjne. Posiadanie takiego wykształcenia umożliwia zatem profesjonalne
wykonywanie tych działań28. Ponadto kandydat musi wykazać się „odpowiednim”
doświadczeniem zawodowym. Ustawodawca nie wskazuje jednak, o jakiego typu
doświadczenie chodzi. Czy wystarczy odpowiedni staż pracy w jakiejkolwiek profesji, czy musi to być wykonywanie określonego zawodu czy czynności? Nie wiadomo również, jaki staż pracy zostanie uznany za „odpowiedni”. Chyba najmniej
 M. Sakowska, op. cit., s. 83. Na marginesie wypada jednak zauważyć, że umiejętność dokonywania wykładni prawa oraz specyfiki wydawania decyzji administracyjnych winni posiąść również
absolwenci administracji.

28
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kontrowersji wywołuje wymóg niekaralności za przestępstwo, czyli za czyn zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą
pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc, popełniony zarówno z winy umyślnej, jak i nieumyślnej. Osoba, która ma pilnować porządku prawnego, sama nie
może stać ponad nim i naruszać jego przepisy.
Część kryteriów, z uwagi na ich nieostrość, może powodować trudności
w ocenie kompetencji kandydata i niepotrzebnie wikłać kandydata w politykę,
zwłaszcza że wybór dokonywany jest przez członków organów władzy ustawodawczej, a więc z samej istoty osób zaangażowanych politycznie29.
Poza wymogami pozytywnymi kandydat nie może spełniać kryteriów negatywnych, a zatem obejmują go zakazy: 1) wykonywania innych zajęć zawodowych,
z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku profesora szkoły wyższej oraz 2) przynależności do partii politycznej, związku zawodowego oraz prowadzenia działalności niedającej się pogodzić z godnością urzędu. Rezygnacja ze sprawowania tych
funkcji musi nastąpić najpóźniej w momencie podejmowania przez Sejm uchwały
o powołaniu. Pierwszy z zakazów likwiduje konflikt interesów działań GIODO
wobec dotychczasowego pracodawcy lub własnej działalności gospodarczej i zapewnia profesjonalizację i pełne zaangażowanie się GIODO w działalność z zakresu ochrony danych. Drugi z kolei chroni autorytet tego organu i wzmacnia jego
niezależność od sił politycznych. „Apartyjność ma na celu usunięcie zagrożenia
płynącego z faktu istnienia organizacyjnych i politycznych więzi pomiędzy osobą
sprawującą funkcje publiczne a partią polityczną. Zagwarantowanie apolityczności służb publicznych nie jest możliwe do realizacji w sytuacji, gdy osoby pełniące
funkcje publiczne są członkami ugrupowań politycznych”30.
 A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa
2008, s. 89.
30
 Wyrok TK z 10 kwietnia 2002 r. (sygn. K 26/00), Z.U. 2002/2A/18. W dalszej części uzasadnienia
do tego wyroku TK wskazał, że „zakaz członkostwa w partii politycznej Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.), gwarantuje niezawisłość i niezależność tego urzędu
względem organów administracji publicznej, a także zapewnia apolityczność i wzmacnia autorytet Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Owa niezawisłość i niezależność
organu czuwającego nad ochroną danych osobowych uznane mogą być obecnie za standard europejski, co zresztą znajduje odbicie w dyrektywie Parlamentu Europejskiego z 24 października
1995 r., 95/46/EC (OJ.L.95.281.31). Generalny Inspektor w zakresie wykonywania swoich zadań
podlega tylko ustawie (art. 8 ust. 4 ustawy). W zakresie wykonywanych zadań nikt nie może
wydawać Generalnemu Inspektorowi jakichkolwiek poleceń czy wskazówek. Niezależność Generalnego Inspektora można pod tym względem porównać do niezależności sądu czy sędziego. Fakt przyznania Generalnemu Inspektorowi kompetencji władczych uzasadnia, w ocenie
Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzenie ustawowych ograniczeń wolności zrzeszania się, co
oznacza, że art. 10 ust. 2 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest zgodny
ze wskazanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisami”.
29
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Ustawa o ochronie danych osobowych nie określa wprost organu, który jest
uprawniony do wskazywania kandydata na piastuna organu, jakim jest GIODO.
Kwestie te zostały unormowane w Regulaminie Sejmu. Wniosek taki może zostać zgłoszony przez Marszałka Sejmu lub co najmniej 35 posłów (art. 30 ust. 1
Regulaminu Sejmu) i te podmioty mają prawo wyłącznej inicjatywy w przedmiocie wskazania kandydata. Wybór następuje bezwzględną większością głosów, a uchwałę o wyborze ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (art. 31 ust. 1 i 3 Regulaminu Sejmu). Następnie
kandydat wybrany przez Sejm musi uzyskać poparcie w Senacie. Senat nie jest
związany wnioskiem Sejmu, a przed podjęciem uchwały w sprawie powołania
może wezwać kandydata na stanowisko do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów (art. 91 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Regulaminu Senatu31).
Ma to umożliwić członkom izby wyższej poznanie kandydata, jego kwalifikacji
i zdolności do pełnienia tej funkcji. Senatowi przysługuje w ramach tej procedury weto absolutne. Brak zgody na sejmowego kandydata nie może zostać przez
Sejm przełamany poprzez powtórny jego wybór, nawet przy poważnym poparciu sejmowej większości.
Brak zajęcia stanowiska przez izbę wyższą w terminie określonym w Regulaminie Senatu należy rozumieć w ten sposób, że Senat nie wyraził zgody na
kandydaturę przedstawioną przez Sejm, co jest równoznaczne z koniecznością
rozpoczęcia całej procedury powoływania GIODO od początku32.
Wybór tego samego kandydata przez obie izby parlamentu ma z założenia
wzmacniać niezależność Generalnego Inspektora i jego legitymację przy sprawowaniu swej funkcji. W ten sposób organ ten zyskuje bezpieczny dystans wobec organów administracji publicznej. Zresztą taki tryb wyboru jest charakterystyczny dla wyboru innych organów mających być ze swej istoty niezależnymi
wobec państwa33. Jednakże obowiązujący system wyborczy do parlamentu stawia pod znakiem zapytania sens prowadzenia tak skomplikowanej i długotrwałej procedury, skoro partie polityczne posiadające większość sejmową dysponują
również większością w Senacie i dlatego w praktyce kandydat „sejmowy” jest
przyjmowany bez zastrzeżeń przez Senat.

 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. (M.P. z 2010 r. nr 39,
poz. 542 ze zm.).
32
 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Komentarz, Kraków 1998, s. 225.
33
 E. Kulesza, Pozycja i uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle
ustawy o ochronie danych osobowych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Sejmowy”
z 1999 r., nr 6, s. 11.
31
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Kadencja Generalnego Inspektora trwa 4 lata i rozpoczyna się od momentu złożenia przed Sejmem ślubowania. Czas pełnomocnictwa do wykonywania
swoich kompetencji w przypadku GIODO ustalono na krótszy niż w przypadku innych organów kontroli i ochrony prawa. Wydaje się, że zdecydowały tu
te same powody, dla których GIODO nie zyskał rangi organu konstytucyjnego,
czyli brak docenienia w owym czasie ważności problematyki ochrony danych
osobowych. Jest to jednak okres na tyle długi, że GIODO może poznać specyfikę urzędu i przez wystarczająco długi czas wykonywać swoje zadania. Generalny Inspektor może być ponownie wybrany na to stanowisko tylko jeden raz.
Druga kadencja nie musi nastąpić bezpośrednio po pierwszej, dopuszczalna jest
„przerwa” w wykonywaniu tej funkcji. Zakaz wielokrotnych elekcji ma w założeniu zapobiegać przyzwyczajeniu się Generalnego Inspektora do spraw, którymi się zajmuje, zobojętnieniu na ochronę praw jednostki i utracie zainteresowania kwestiami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz utracie niezależności i upolitycznieniu się tego urzędu. W końcu do jego powołania dochodzi
na skutek decyzji politycznej. Z drugiej strony jednak możliwość jednej reelekcji dopuszczona ustawą niesie ryzyko, iż Generalny Inspektor będzie zabiegał
o ponowny wybór poprzez realizację swoich zadań zachowaniem poprawności
politycznej i nienarażaniem się tym przedstawicielom władzy, którzy decydować będą o jego ewentualnym ponownym wyborze. Zatem możliwość reelekcji
GIODO raczej podważa niezależność organu niż ją wzmacnia34.
Do odwołania Generalnego Inspektora dochodzi w taki sam sposób, w jaki
następuje jego powołanie, w sytuacji gdy: 1) zrzekł się on stanowiska; 2) stał się
trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby; 3) sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu; 4) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za popełnienie przestępstwa (art. 8 ust. 8 u.o.d.o). Przesłanki te mają charakter
obiektywny, z wyjątkiem pkt 3, tj. sprzeniewierzenia się złożonemu ślubowaniu.
Tekst roty przysięgi, tak jak w przypadku innych piastunów władzy, ma charakter patetyczny, podniosły, ale też niemerytoryczny, gdyż w tekście obecnych jest
sporo klauzul generalnych (wierność Konstytucji, strzeżenie prawa, wypełnianie obowiązków sumiennie i bezstronnie). Rodzi to poważne niebezpieczeństwo,
że gdy GIODO zacznie podejmować decyzje źle postrzegane przez większość
 M. Sakowska uważa, że obawa polityzacji urzędu GIODO, uzależniona od aktualnego układu
sił w parlamencie, jest „o tyle zaskakująca, że z samej istoty trybu powoływania GIODO przez
Sejm za zgodą Senatu, a więc gremia ze swej natury wysoce spolityzowane, nie sposób uniknąć
wpływów politycznych. Uważam natomiast, że w odniesieniu do kadencyjności powinna być
akcentowana przede wszystkim niezależność GIODO od innych organów, tym bardziej że jego
kadencja może się zakończyć przed upływem czteroletniego okresu wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych (…)”. M. Sakowska, op. cit., s. 84.

34
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parlamentarną i krytyczne wobec rządzących partii, to zostanie odwołany z bliżej
niesprecyzowanej przyczyny jaką jest sprzeniewierzenie się złożonemu ślubowaniu. Warto zauważyć, że w oparciu o tę samą przesłankę możliwe jest odwołanie
RPO i ta możliwość jest w piśmiennictwie oceniana również krytycznie. Dlatego
dla zapewnienia niezależności urzędu wszystkie przesłanki warunkujące odwołanie piastuna organu muszą być dookreślone i mieć charakter stricte obiektywny.
Niezależność organu zapewnia natomiast rozwiązanie nakazujące Generalnemu Inspektorowi pełnienie swoich obowiązków po upływie kadencji do czasu
objęcia stanowiska przez nowego GIODO (art. 8 ust. 5 u.o.d.o.).
Ponadto GIODO przysługuje immunitet, w podobnym zakresie jak posłom.
Nie może on zostać bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub pozbawiony wolności. Generalny Inspektor nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa
i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego (art. 11 u.o.d.o.).
Generalny Inspektor w zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko
Ustawie o ochronie danych osobowych (art. 8 ust. 4 u.o.d.o.). Z pewnością jest
organem niezależnym od rządu35, ale raczej nieuprawnione jest stwierdzenie, że
GIODO podlega Sejmowi36, choć zespół przepisów wskazujących na powiązanie
tych organów jest znaczny: GIODO jest powoływany i odwołany przez Sejm,
składa przed Sejmem przysięgę, nie może być bez zgody Sejmu pozbawiony immunitetu, ponadto Marszałek Sejmu powołuje zastępcę Generalnego Inspektora. Wszystkie te uprawnienia izby niższej nie umożliwiają jednak ingerencji
w uprawnienia GIODO – mają raczej charakter organizacyjno-techniczny. Sejm
nie ma kompetencji do wytyczania Generalnemu Inspektorowi kierunków działania czy inicjowania jego działań (jak ma to miejsce wobec Prezesa NIK, który
podlega formalnie Sejmowi – art. 202 ust. 2 Konstytucji).
Charakteru takiego nie ma w szczególności obowiązek składania Sejmowi
przez Generalnego Inspektora, raz w roku, sprawozdania ze swojej działalności
wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych. Jest ono przedmiotem głosowania w Sejmie, a więc stanowi
podstawę dla oceny działalności GIODO, ale zakres tej oceny jest ograniczony
choćby z tego powodu, że ustawa nie przewiduje formy i rodzaju przekazywanych informacji. Stąd ewentualna ocena ze strony Sejmu ma charakter wysoce
 S. Sagan, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, [w:] S. Sagan, J. Ciechanowska (red.),
Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa 2010, s. 122.
36
 M. Sakowska, op. cit., s. 85.
35
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nieobiektywny. Wydaje się, że negatywna ocena sprawozdania GIODO w Sejmie
powinna pociągnąć za sobą postawienie wniosku o jego odwołanie z racji sprzeniewierzenia się złożonemu ślubowaniu i niewłaściwego realizowania obowiązków, ale żaden przepis nie nakazuje wprost posłom takiego zachowania wobec
braku akceptacji sprawozdania.
Dlatego uprawnione byłoby stwierdzenie, że Generalny Inspektor jest powiązany z Sejmem. Z pewnością nie jest od izby niższej uzależniony, podporządkowany, ani jej nie podlega.
4. Zasadniczą funkcją GIODO jest czuwanie nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie
danych osobowych w art. 8 ust. 1 u.o.d.o bardzo ogólnie wskazuje na kompetencje i zakres zadań GIODO, określając je jako „sprawy dotyczące ochrony danych
osobowych”. Dopiero w art. 12 wymienione są zadania Generalnego Inspektora,
do których w szczególności należy:
1) kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
o ochronie danych osobowych;
2) wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach
dotyczących wykonania przepisów o ochronie danych osobowych;
3) zapewnienie wykonywania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji, o których mowa w pkt. 2,
przez stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w Ustawie
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.);
4) prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielenie informacji o zarejestrowanych zbiorach;
5) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych;
6) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia
ochrony danych osobowych;
7) uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji
zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.
Przedstawiony katalog nie jest zamknięty i znacznie wykracza poza standardowe uprawnienia przysługujące takiemu organowi na mocy dyrektywy
95/46/WE. Wymienione w ustawie jako podstawowe zadania i kompetencje Generalnego Inspektora wskazują, iż GIODO w pewnym sensie pełni zarówno rolę
rzecznika interesów poszczególnych osób, określonych interesów publicznych,
jak i pełni funkcje organu rejestrowego i inspekcyjnego.
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Niewątpliwie podstawowym zadaniem Generalnego Inspektora Danych
Osobowych jest prowadzenie kontroli zgodności przetwarzana danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. Chodzi tu o sprawdzanie
zgodności działań nie tylko z przepisami u.o.d.o., ale i z przepisami innych aktów prawnych regulujących materię ochrony danych osobowych37.
Postępowanie kontrolne, o którym mowa w art. 12 u.o.d.o. Generalny Inspektor może wszczynać z własnej inicjatywy, ale także w nawiązaniu do wniosku zainteresowanej osoby, uwag czy zastrzeżeń. Postępowanie takie toczy się
według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile przepisy
Ustawy o ochronie danych osobowych nie stanowią inaczej.
Kontrola Generalnego Inspektora może przybierać formę kontroli systematycznej, regularnej (periodycznej) lub kontroli sporadycznej (indydentalnej
– ad hoc)38. Ponadto kontrola ta może być także określana mianem kontroli instytucjonalnej, dla odróżnienia innych rodzajów kontroli w zakresie przetwarzania danych osobowych: kontroli indywidualnej (sprawowanej przez osoby, których przetwarzanie danych dotyczy), czy kontroli funkcjonalnej (sprawowanej
przez podmioty przetwarzające dane), czy też kontroli uzupełniającej (realizowanej przez inne podmioty, m. in. prokuraturę i sądy)39.
Głównym środkiem, za pomocą którego może być realizowane uprawnienie kontrolne, jest wyposażenie GIODO lub upoważnionych przez niego pracowników Biura GIODO w środki służące realizacji tych zadań. W szczególności GIODO i upoważnieni przez niego inspektorzy zgodnie z art. 14 u.o.d.o.
mają prawo do:
1) wstępu, za okazaniem imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej,
do pomieszczeń, w których zlokalizowane są zbiory danych, oraz do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane poza zbiorem danych;
2) przeprowadzenie niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych
w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą;
3) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywania i przesłuchiwania osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
5) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych;
6) zlecania sporządzania ekspertyz i opinii.
 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, op. cit., s. 399.
Ibidem, s. 399.
39
 P. Fajgielski, op. cit., s. 63 i nast.
37
38
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Generalny Inspektor nie powinien wykorzystywać uzyskanych w trakcie
kontroli informacji dla innych celów niż związane z ochroną danych osobowych.
Jeżeli na podstawie wyników kontroli inspektor stwierdzi naruszenie przepisów
przedmiotowej ustawy, występuje do GIODO o zastosowanie właściwych środków. Na podstawie zatem ustaleń kontroli inspektor może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia uchybień oraz poinformowania
go, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych działaniach40. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z urzędu na lub na wniosek
osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności: usuniecie uchybień; uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych
osobowych; zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe; wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego; zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom;
usuniecie danych osobowych (art. 18 ust. 1 u.o.d.o.).
Natomiast w przypadku stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem danych wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego
w u.o.d.o., obowiązkiem Generalnego Inspektora jest skierowanie do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
wraz z dowodami dokumentującymi takie podejrzenie (sygnalizacja)41.
Przejawem władczych kompetencji Generalnego Inspektora jest jego prawo do wydawania decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach
wykonania przepisów o ochronie danych osobowych (art. 12 pkt 2 u.o.d.o.) oraz
przepisów innych aktów normatywnych regulujących ochronę danych osobowych42. Wskazana wyżej kompetencja jest uchylana tylko wówczas, gdy chodzi
o znajdujące się w zbiorze informacje niejawne (art. 43 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.),
tj. dane, które zostały uzyskane w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnionych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa
 T. Demendecki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, [w:] T. Demendecki, J. Bodio, G. Borkowski (red.), Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2011,
s. 246.
41
Ibidem, s. 249.
42
 Art. 12 pkt 2 u.o.d.o. jest równocześnie przepisem szczególnym wyznaczającym właściwość
GIODO, jeśli chodzi o rozpatrywanie skarg określonego rodzaju, przepisem wyprzedzającym
w tej mierze postanowienia art. 229 i art. 230 k.p.a. Zob. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz,
op. cit., s. 400.
40
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Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego (art. 43
ust. 1 pkt. 1a w zw. z art. 43 ust. 2 u.o.d.o.). Analogicznie ustawodawca odnosi
się na mocy art. 43 u.o.d.o. do zbiorów danych dotyczących osób należących do
kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej,
przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego (art. 43
ust. 1 pkt 3 u.o.d.o.). Nie wyłącza to jednak możliwości sprawowania kontroli co
do zgodności przetwarzania danych osobowych przez każdy ze wskazanych powyżej podmiotów.
Adresatem wydanych decyzji administracyjnych, których wykonanie prowadzi do przywrócenia stanu poprzedniego może być nie tylko administrator
danych, lecz także – w trybie art. 31 u.o.d.o. – przetwarzający oraz inny podmiot, jeżeli naruszają oni przepisy o ochronie danych osobowych.
Z uwzględnieniem jednak konstytucyjnych gwarancji niezależności przyznanej poszczególnym organom, GIODO nie jest władny wydawać decyzji administracyjnych adresowanych do sądów i trybunałów w związku z prowadzoną przez nie działalnością orzeczniczą, a jego działalność obejmuje tylko tę sferę
funkcjonowania sądów i trybunałów, która nie dotyczy niezależności tych organów43. W szczególności chodzi tu o przetwarzanie danych osobowych w związku
z działalnością prywatnoprawną sądów i trybunałów, np. zawieranie umów prawa
cywilnego czy zatrudnianie pracowników. GIODO może także wydawać decyzje
w sprawach regulowanych prawem publicznym, które wykraczają poza działalność orzeczniczą, np. nakazywać udostępnienie listy biegłych sądowych44.
Generalny Inspektor nie może wydawać także decyzji administracyjnych
adresowanych do podmiotów zgłaszających kandydatów lub listy kandydatów
w wyborach na urząd Prezydenta RP, do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, a także w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w okresie między dniem zarządzenia wyborów a dniem głosowania, jeżeli decyzje
ograniczałyby swobodę działania w tym zakresie. Analogicznie jednak, poza
wspomnianymi przypadkami, GIODO może w tym okresie wydawać decyzje
administracyjne, jeśli działania podmiotu zgłaszającego kandydatów lub listy
kandydatów nie mogą być uznane w żadnym wypadku za korzystanie z wolności, np. stanowią przestępstwo45.
Zakres kompetencji władczych obejmuje również przepisy szczególne regulujące odrębnie wykonywanie czynności w razie naruszenia przepisów o ochronie
43
44
45

A. Drozd, op. cit., s. 108.
Sprawozdanie GIODO za rok 2003, s. 84.
A. Drozd, op. cit., s. 109.
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danych osobowych. Przykładem takich regulacji będą postanowienia obecne:
w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
nr 98, poz. 1070 ze zm.); w ustawie Kodeks postępowania cywilnego46; w części k.p.c. regulującej zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego (dlatego
GIODO nie jest, co do zasady, właściwy w sprawach przetwarzania danych osobowych przez komorników47); w art. 105 k.p.k. (stąd w tym zakresie nie stosuje
się przepisów u.o.d.o. przyznających uprawnienia rektyfikacyjne, np. sprostowanie czy usunięcie danych)48. Tytułem przykładu w wyroku z 21 listopada 2000 r.
(II SA 308/00 niepublikowany), NSA przyjął, że Generalny Inspektor nie może
ingerować w jakikolwiek sposób w tok postępowania karnego.
Przysługujące ponadto Generalnemu Inspektorowi prawo a zarazem obowiązek rozpatrywania skarg opiera się zgodnie z ogólną wskazówką zawartą
w art. 22 u.o.d.o. na zastosowaniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, co tak samo odnieść należy do stosowania przepisów wykonawczych Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46)49.
Generalny Inspektor jest także uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych. Tak
sformułowany przepis nie jest jednoznaczny, gdyż z trudnością ocenia się granice
kompetencji GIODO w zakresie wydawania decyzji administracyjnych. Po pierwsze należałoby przyjąć szeroki zakres właściwości rzeczowej GIODO, określający,
iż w danej sprawie GIODO jest władny wydać akt administracyjny w postaci decyzji administracyjnej (art. 18 ust. 1 u.o.d.o.)50. Po drugie, gdy chodzi o zgodę Generalnego Inspektora zezwalającą – w przypadkach innych niż wymienione w art. 47
ust. 2 i 3 u.o.d.o. – na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, które
nie daje przynajmniej takich gwarancji ochrony danych osobowych, jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 48 u.o.d.o.). Ponadto wszędzie
tam, gdzie w grę wchodzi wykonanie przepisów o ochronie danych osobowych,
Generalny Inspektor jest uprawniony do wkroczenia z uprawnieniami władczymi
polegającymi na wydaniu decyzji administracyjnej. Wszystkie wydawane przez
GIODO decyzje administracyjne powinny spełniać wymogi formalne wymienione w art. 107 i art. 109 k.p.a. W toku postępowania zmierzającego do wydania
Sprawozdanie GIODO za rok 2000, s. 56.
Sprawozdanie GIODO za rok 2000, s. 81.
48
 Sprawozdanie GIODO za rok 1999, s. 77–78; wyrok NSA z 9 listopada 1999, II SAB 153/99,
niepublikowany.
49
J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, op. cit., s. 401.
50
Odmiennie w tej kwestii por. P. Barta, P. Litwiński, op. cit., s. 157.
46
47
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decyzji Generalny Inspektor może – na zasadach ogólnych – wydawać również
postanowienia na mocy art. 123 i nast. k.p.a.51
Na skutek noweli do Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 października 2010 r. włączono w zakres zadań Generalnego Inspektora prowadzenie egzekucji administracyjnej. Zgodnie zatem z nowym brzmieniem art. 12
ust. 3 u.o.d.o. do zadań GIODO należy w szczególności zapewnienie wykonywania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji, o których mowa w pkt. 2, przez stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (w projekcie ustawy nowelizującej przewidziano nawet wyposażenie GIODO w uprawnienia do nakładania kar pieniężnych,
w wysokości do 100 tys. euro, za niewykonanie jego decyzji, jednak proponowane rozwiązanie zostało poddane powszechnej krytyce i nie uzyskało ostatecznie
aprobaty wśród członków Sejmu)52.
Wyposażenie Generalnego Inspektora w uprawnienia egzekucyjne wydaje się naturalną konsekwencją statusu GIODO jako organu administracji publicznej53. Przez kilkanaście lat obowiązywania przepisów opisywanej ustawy
GIODO nie posiadał takich uprawnień, dlatego nie mógł doprowadzać do przymusowego wykonania obowiązków (nakazów) nałożonych w wydanych przez
niego decyzjach. Art. 2 § 1 pkt 10 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.)
przewiduje egzekucję obowiązków o charakterze niepieniężnym pozostających
we właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub
przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego. Jako że GIODO nie należy jednak do organów administracji rządowej ani do
organów samorządu terytorialnego, do wskazania prawnych podstaw egzekucji
niezbędny był zatem tak szczegółowy przepis. Taki stan prawny nie wpływał zatem korzystnie na skuteczność i całokształt uprawnień GIODO co do wykonalności wydawanych przez niego decyzji.
Ogólna zasada objęcia zbiorów danych osobowych kontrolą Generalnego
Inspektora (art. 12 ust. 4 u.o.d.o.) dotyczy uprawnień w zakresie prowadzenia
rejestru zbiorów i udzielania informacji o zarejestrowanych zbiorach. System rejestrowy spełnia więc różne funkcje, ale jest także pewną formą wstępnej kontroli przetwarzania danych54. Kompetencje te nie obejmują jednak np. zbiorów
51
52
53
54

J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, op. cit., s. 404.
Ibidem, s. 405.
Ibidem, s. 405.
Ibidem, s. 407.
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danych objętych tajemnicą państwową ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa, ochronę życia lub zdrowia ludzi, mienia lub bezpieczeństwa
i porządku publicznego, a także zbiorów dotyczących członków kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, zbiorów danych
powszechnie dostępnych, zbiorów danych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej itp.
(art. 43 u.o.d.o.).
Art. 12 ust. 5 u.o.d.o. zastrzega także na rzecz Generalnego Inspektora
prawo do opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych. Jest to zatem przysługujące GIODO prawo przedkładania opinii względem projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących zagadnień w zakresie przetwarzania danych osobowych. Należy jednak zauważyć,
że w praktyce do zaopiniowania przez GIODO nie trafiają wszystkie projekty
tego typu aktów prawnych55.
Kolejnym uprawnieniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia
ochrony danych osobowych (art. 12 ust. 6 u.o.d.o.). Te zadania GIODO realizowane są np. poprzez wystąpienia GIODO do parlamentu i centralnych organów administracji państwowej z wnioskami o zmianę prawa w razie sprzeczności obowiązujących przepisów z art. 51 Konstytucji RP oraz z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych56, czy organizowanie konferencji dotyczących
ochrony danych osobowych. Zadania te powinny także polegać na wdrażaniu
kodeksów etycznych w dziedzinie ochrony danych osobowych przez administratorów danych czy ich organizacje. Ponadto nowelizacją ustawy z dnia 29
października 2010 r. przewidziano dla GIODO możliwość wnoszenia wniosków,
które organ ten może kierować do właściwych organów57.
W literaturze słusznie również wskazuje się, iż w zakresie ww. zadania działalność GIODO powinna obejmować także pomoc w tworzeniu wzorcowych
dokumentów w zakresie bezpiecznego przetwarzania i ochrony danych osobowych (dokumenty polityki bezpieczeństwa itp.) w różnych sektorach społecznych, czy też wspieranie wielu form tzw. samorealizacji opracowywanych przez
administratorów danych58.

 E Kulesza, Podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” z 2000 r., nr 38, s. 132.
56
Ibidem, s. 20.
57
Ibidem, s. 408.
58
A. Drozd, op. cit., s. 91.
55
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Z uwagi na członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej i coraz
istotniejszy wymiar transgranicznego procesu przetwarzania danych osobowych szczególnego znaczenia nabiera także współpraca Generalnego Inspektora w zakresie ochrony danych osobowych na płaszczyźnie międzynarodowej.
Art. 12 ust. 6 u.o.d.o. wskazuje, że do zadań GIODO należy uczestniczenie
w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych. Jak słusznie zauważają J. Barta, P. Fajgielski
i R. Markiewicz, literalna wykładnia tego przepisu może prowadzić do wniosku,
iż Generalny Inspektor ma prawo współdziałać jedynie z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, podczas gdy organy ochrony danych osobowych
innych państw nie mają statusu międzynarodowego, a jedynie narodowy. Dlatego wskazują oni, iż należy w tym zakresie dopuścić wykładnię funkcjonalną
i uznać, że chodzi tu o szeroko rozumianą współpracę międzynarodową, w tym
także współpracę z narodowymi organami ochrony danych osobowych innych
państw59. W szczególności GIODO uczestniczy zatem w pracach Wspólnego Organu Nadzorczego nad Europolem i w posiedzeniach Wspólnego Organu Nadzorczego nad Systemem Schengen, bierze udział w obradach Wspólnego Organu Nadzorczego nad Cłami, czy współpracuje z rzecznikami do spraw ochrony
danych osobowych z innych państw.
Zadania Generalnego Inspektora mogą też wynikać z innych aktów prawnych niż Ustawa o ochronie danych osobowych. Przykładem jest tu chociażby
art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530 ze zm.)
wskazujący wprost na kompetencje GIODO w zakresie opiniowania regulaminów biur informacji gospodarczej60.
Szczególnym zadaniem, przed jakim stanął powołany po raz pierwszy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, było także odpowiednie stworzenie i zorganizowanie na mocy ustawy (art. 13 u.o.d.o.) organu pomocniczego
tj. Biura GIODO i pracy inspektorów oraz kierowanie i nadzorowanie ich działalności. Generalny Inspektor sprawuje nadzór nad Biurem GIODO. Zgodnie ze
statutem, tryb pracy Biura GIODO, organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań statutowych jednostek organizacyjnych Biura GIODO określił Generalny Inspektor w regulaminie organizacyjnym61.
J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, op. cit., s. 408–409.
Ibidem, s. 409.
61
 Regulamin organizacyjny Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, załącznik do Zarządzenia nr 29/2007 Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, dostępny
w Internecie: http://www.giodo.gov.pl (dostęp: 30 kwietnia 2013 r.).
59
60
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5. Pozycja prawno-ustrojowa Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, choć zbliżona mocno do pozycji Rzecznika Praw Obywatelskich,
wykazuje istotne różnice. Wynikają one głównie z zakresu uprawnień, jakie
Ustawa o ochronie danych osobowych przyznała Generalnemu Inspektorowi.
Uprawnienia te wykraczają nawet poza terytorium RP i dotyczą również działalności GIODO na forum międzynarodowym. Pomimo tego, że Generalny Inspektor został wyposażony w pokaźny zestaw uprawnień, celowe byłoby zastanowienie się nad przyznaniem mu, wzorem RPO, kompetencji do wnoszenia
wniosków do TK oraz wskazanie wprost – na gruncie ustawy – dokładnego charakteru tego organu. Warto byłoby także dokonać przeredagowania przesłanek,
które warunkują możliwość odwołania Generalnego Inspektora, a nawet rozważyć konstytucjonalizację tego organu i umieszczenie postanowień na temat jego
pozycji ustrojowej w części ustawy zasadniczej poświęconej organom kontroli
i ochrony prawa. Niezależnie od przyznanych GIODO uprawnieniń na organ
ten nałożono konieczność realizowania istotnych obowiązków: wdrażania w życie i uświadamiania jednostkom potrzeby zastosowania rozwiązań, o których
wspomina u.o.d.o., kształtowania polityki ochrony danych osobowych i odpowiedniego jej wdrażania wśród instytucji publicznych czy innych podmiotów
prawa, a także wpływania na stałe podnoszenie świadomości prawnej w tym
zakresie. Nie są to łatwe zadania zważywszy na fakt, iż dotychczas nie istniały w polskim systemie prawnym uregulowania prawne dotyczące tej problematyki. Wydaje się jednak, że kilkanaście lat funkcjonowania GIODO pozwoliły
na zyskanie autorytetu przez ten organ i wypracowanie skutecznej metodologii
w korzystaniu z przyznanych Generalnemu Inspektorowi uprawnień i realizacji
obowiązków.
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Streszczenie
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ kontroli i ochrony prawa
Przedmiotem niniejszego artykułu jest ukazanie pozycji Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w systemie władz. Pierwsza część została poświęcona wykazaniu związków miedzy ochroną danych osobowych
w prawem do prywatności. Następnie zostały przedstawione relacje między
GIODO a innymi organami władzy w ujęciu konstytucyjnoprawnym. Konieczne było też przedstawienie sposobu kreacji tego organu, zasady incompatibilitas,
apolityczności czy immunitetu, które odnoszą się do GIODO. Całość rozważań
zamyka rozbudowana charakterystyka uprawnień GIODO wyrażonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, co pozwoliło na kompleksowe i pełne dookreślenie pozycji tego organu na tle innych organów władzy publicznej.

Summary
The Inspector General for the Protection of Personal Data as the controlling body
and law protection authority
Portraying the position of the Inspector General for the Protection of Personal Data (GIODO) in the system of authorities is a Subject of the present article. The first part was devoted to establishing the links of the baulk with protection of personal data in with the right to privacy. Next was stayed described
relations between GIODO and other authorities in the constitutional-legal presentation. Also visualising of the manner of the creation it was necessary organ,
principle incompatibilitas, of the political neutrality or the immunity which refer to GIODO. Extended characteristics of GIODO entitlements expressed in
the Data Protection Act are closing the Whole of deliberations what allowed for
comprehensive and full re-asserting the position of this organ relating to other
public authorities.
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Prawne formy działania w sferze zarządzania
drogami publicznymi
Prawne formy działania administracji publicznej to pojęcie nauki prawa administracyjnego stworzone w XX wieku, sprowadzające aktywność administracji publicznej, rozliczne przejawy jej działań do określonych prawnie, typowych
postaci, umożliwiające systematyzację oraz ocenę prawidłowości działań administracji publicznej. Współczesna literatura prawa administracyjnego dokonuje
klasyfikacji i charakterystyki prawnych form działania, opierając się na koncepcji administracji publicznej oraz wykonawczym, i nie tylko wykonawczym, charakterze jej działalności1.
Prawo administracyjne, a przede wszystkim nauka prawa administracyjnego,
stara się przypisać pojęciu prawnych form działania konkretne ich rodzaje, przez
co wprowadza ich klasyfikację, która w doktrynie opiera się na różnych poglądach
w zakresie kryteriów i sposobów podziałów, tworząc odrębne ich katalogi.
T. Kuta wprowadził podział prawnych form, wyodrębniając dwie podstawowe grupy. W pierwszym przypadku wyodrębnia się działania władcze, gdzie
wprowadza akt administracyjny i akt normatywny oraz działania pozawładcze, nazywając je działalnością organizacyjno-społeczną. Do tej grupy zalicza
także porozumienia administracyjne, umowy w administracji i ugody administracyjne. Drugą grupę stanowią czynności materialno-techniczne, a także
różne sposoby, techniki, czy zasady tworzone dla potrzeb administracji2.

A. Błaś, [w:] Prawo administracyjne, J. Boć, (red.), Kolonia Ltd., Wrocław 2007, s. 318–319.
 T. Kuta, [w:] A. Błaś, T. Kuta, Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia terminologicznopojęciowe, Poznań–Wrocław 1998, s. 84.

1
2
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J. Starościak wśród prawnych form wskazuje sześć podstawowych grup: stanowienie aktów normatywnych, wydawanie aktów administracyjnych, zawieranie
umów, porozumień administracyjnych czy prowadzenie działalności społeczno-organizatorskiej oraz wykonywanie czynności materialno-technicznych3.
J. Zimmermann zwraca uwagę, że „katalog form działania administracji
publicznej jest bardzo szeroki, formy konkurują ze sobą lub się uzupełniają, stanowiąc w sumie cały system. (…). Spójność tego systemu zależy każdorazowo
od ustawodawcy i od konsekwencji, z jaką wprowadza on i nazywa poszczególne formy działania i z jaką formułuje upoważnienia do ich podejmowania”4.
Przedstawiając prawne formy działania, zwraca wagę na kryterium władztwa,
wyróżniając działania władcze i niewładcze, kryterium skutku prawnego, powołując działania prawne i działania faktyczne, kryterium stosunku do obowiązującego prawa, gdzie można mówić o działaniach polegających na stanowieniu
prawa i stosowaniu prawa. Wskazuje także na kryterium charakteru działania
prawnego (działania administracyjno-prawne i cywilnoprawne), kryterium sfery skutku prawnego (działania zewnętrzne i wewnętrzne) oraz kryterium adresata skutku prawnego (działania indywidualne i działania generalne) 5.
M. Wierzbowski i A. Wiktorowska podkreślają, że nie można stworzyć wyczerpującego, zamkniętego katalogu prawnych form, można jedynie podjąć starania
prowadzące do wydzielenia tych spośród nich, które są powszechnie akceptowane.
Opierając się na tym wskazują na akty administracyjne, akty normatywne, ugody,
porozumienia administracyjne, czynności cywilnoprawne i czynności faktyczne6.
Warto zwrócić uwagę, że często poza wprowadzanymi wyróżnieniami sfery
wewnętrznej i zewnętrznej działań administracji, działań władczych i niewładczych, jednostronnych i dwustronnych, działań prawnych i działań faktycznych,
form publicznoprawnych i prywatnoprawnych itp. spotykamy, występujące często w zarządzaniu drogami publicznymi, pewne połączenie działań składających
się na ciąg działań prawnych określanych działaniami złożonymi administracji.
Zarządcy dróg publicznych realizują swoje zadania na podstawie różnch
prawnych form działania – sposobów realizacji zadań. Mówiąc zatem o prawnych formach działania zarządców dróg publicznych, należy mieć na uwadze prawnie określone czynności organu administracji rządowej lub jednostki
 J. Starościak, Prawne formy i metody działania administracji, [w:] System prawa administracyjnego, t. III, Ossolineum 1987, s. 39 i nast.
4
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wyd. II, Zakamycze 2006, s. 283.
5
Ibidem, s. 284.
6
 M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, [w:] M. Wierzbowski, Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, Warszawa 2003, s. 266.
3
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samorządu terytorialnego, do których właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg lub podmiotu pełniącego funkcję zarządcy drogi publicznej7.
Indywidualny akt administracyjny utożsamiany jest z działaniem organu
administracji publicznej opartym na przepisach prawa administracyjnego, stanowionym w oparciu o podstawę prawną znajdującą się ustawie. Nie występuje
jako termin w przepisach prawa, natomiast najczęściej zastępującym go wyrażeniem jest decyzja administracyjna8.
Wśród aktów administracyjnych przybierających postać decyzji administracyjnych wydawanych w związku z zarządzaniem drogami publicznymi wskazać należy przede wszystkim pozwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, czy mające charakter decyzji
związanej z zarządzaniem ruchem na drogach pozwolenie na przejazd pojazdów
nienormatywnych. Pozwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu udzielane
jest właścicielowi lub użytkownikowi nieruchomości przyległych do drogi przez
właściwego zarządcę drogi publicznej. Wydawane jest na czas nieokreślony lub
określony, z zastrzeżeniem, że decyzja wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od jej
wydania zjazd nie zostanie wybudowany. W przypadku wydania przez zarządcę drogi pozytywnej decyzji przyznającej uprawnienie do przebudowania lub
lokalizacji zjazdu, kolejnym krokiem przed rozpoczęciem realizacji uprawnienia jest uzyskanie kolejnego uprawnienia przyznanego w drodze decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu – dokonanie zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych. Kolejnym przykładem indywidualnego aktu administracyjnego wydawanego przez zarządcę
drogi w formie decyzji administracyjnej jest decyzja ustalająca wysokość kary
(kary administracyjnej) za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia
zarządcy, o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu lub użytkowanie zjazdu po terminie określonym w pozwoleniu wydanym przez zarządcę9.
Decyzja o pozwoleniu na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę to przykład
aktu administracyjnego swobodnego, przy wydawaniu którego właściwy zarządca
drogi korzysta z przyznanej mu w ramach uznania administracyjnego „swobody”.
 Zob. art. 19 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2012 r., poz. 261.
 Zob. A. Błaś, op. cit., s. 321 i nast. J. Borkowski, Decyzja administracyjna, Łódź–Zielona Góra
1998, J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wyd. II, Zakamycze 2006, s. 291 i nast., M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, [w:] M. Wierzbowski, Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski,
A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, Warszawa 2003, s. 276.
9
 Zob. art. 29 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2012 r., poz. 261.
7
8
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Zarządca, rozstrzygając o wydaniu pozytywnej bądź negatywnej dla wnioskodawcy decyzji, kieruje się przede wszystkim naczelną w tym przypadku zasadą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Istotnym elementem postępowania w sprawie
wydania pozwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu będzie prawidłowe wykorzystanie przez zarządcę drogi instytucji uznania administracyjnego.
Uzyskanie wydanego w drodze decyzji administracyjnej pozwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu przez zarządcę drogi, rodzi obowiązek wystąpienia z wnioskiem do zarządcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na zajęcie pasa
drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym.
Drugim ze wskazanych przykładów indywidualnych aktów administracyjnych
jest decyzja o pozwoleniu na zajęcie pasa drogowego. Obowiązek jej uzyskania wiąże się z uzyskanym wcześniej pozwoleniem na lokalizację lub przebudowę zjazdu,
ale dotyczy również zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Dotyczy to przede wszystkim wykonywania robót w pasie drogowym, umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, a także umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, które
nie są związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, jak również umieszczania reklam i zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach10. Właściwy zarządca drogi udzielając pozwolenia na zajęcia
pasa drogowego, ustala w drodze decyzji opłatę za jego zajęcie. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami
ustalonymi w zezwoleniu zarządca drogi może orzec, w drodze decyzji administracyjnej, o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego lub wydać decyzję
ustalającą karę pieniężną. Wiele kontrowersji budzi fakt dotyczący kolejności skorzystania z przysługujących zarządcy środków prawnych. Analiza obowiązujących
w tym zakresie przepisów prowadzi do wniosku, że nie występują żadne ograniczenia co do możliwości wymierzenia kary pieniężnej w pierwszej kolejności. Jeżeli
w przekonaniu zarządcy drogi nałożenie kary pieniężnej okaże się skuteczniejszym
środkiem i przyniesie zakładany efekt, czyli przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego, to nie ma konieczności wydawania odrębnej decyzji o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego11.
Kolejnym analizowanym działaniem zarządcy drogi, jest wyrażenie zgody
na przebudowę lub remont obiektów budowlanych, urządzeń, które nie są związane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, nie powodują zagrożenia oraz
 Zob. art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2012 r., poz. 261.
 Zob. uchwała NSA z dnia 9 kwietnia 2001 r., Sygn. akt OPK 6/01, Orzecznictwo Naczelnego
Sądu Administracyjnego z 2001 r. nr 4, poz. 155.

10
11
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utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi.
Zarządca drogi zobowiązany jest do wyrażenia zgody w terminie czternastu dni
od dnia wystąpienia przez zainteresowanego z wnioskiem. W tym przypadku
jedynie brak zgody zarządcy wymaga formy decyzji administracyjnej, ponieważ
ustawodawca nie nałożył na zarządcę drogi obowiązku wyrażenia zgody w formie decyzji, przyjmując koncepcję „zgody milczącej”. Zatem niezajęcie stanowiska w przewidzianym terminie uznaje się za wyrażenie zgody. Można w tym
miejscu postawić pytanie, czy niezajęcie stanowiska przez zarządcę drogi, czyli
tzw. „zgoda milcząca” może być traktowana jako odrębna swoista prawna forma
działania administracji publicznej12. Zakładając, że instytucję milczenia ustawodawca wykorzystuje, gdy chce zapewnić wywołanie skutków administracyjnomaterialnych przez administrację, przyjmując inną formę niż decyzja administracyjna, należało by wprowadzić nową formę działania administracji13.
Ruch pojazdu lub zespołu pojazdów, których masa, naciski osi lub wymiary wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi publicznej w przepisach Ustawy o drogach publicznych lub w przepisach Ustawy prawo o ruchu drogowym jest dozwolony wyłącznie po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej pozwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym. Zarządca drogi publicznej jest jednym z organów wydających pozwolenie, które może obowiązywać przez czas nieokreślony,
kiedy przejazdy są prowadzone regularnie, lub przez czas określony, w przypadku
jednokrotnego przejazdu w wyznaczonym czasie po ustalonej trasie. Pozwolenie
na przejazd pojazdu nienormatywnego ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom drogi oraz nie dopuścić do pogorszenia stanu technicznego dróg i urządzeń usytuowanych w pasie drogowym, czemu służą narzucone
w pozwoleniu warunki14. Udzielając pozwolenia, zarządca drogi zobowiązany jest
do przeprowadzenia uzgodnień z zarządcami określonych odcinków dróg, po których odbywać się będzie przejazd. Konstrukcja teoretyczna uzgodnień nie zakłada

 Zob. M. Stahl, Koncepcja milczenia jako prawnej formy działania administracji publicznej, [w:]
A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K. Ziemski, System prawa administracyjnego, Prawne formy działania
administracji, t. 5, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), C.H. Beck, Warszawa 2013,
s. 390–393.
13
 P. Dobosz, Milczenie administracji w prawie samorządowym, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie, s. 205 i nast., Zob. też P. Dobosz, Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Kraków 2011, por. B. Adamiak, Czynności prawne jednostki a władztwo administracyjne, [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej, s. 23–35, T. Bąkowski,
W sprawie «milczącej zgody organu», PiP 2010, nr 3, s. 107 i nast.
14
 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 listopada 2007 r., Sygn. akt VI SA/Wa 1623/07, LEX
nr 495211.
12
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łącznej decyzji wydawanej razem z podmiotem, z którym ustala się (uzgadnia)
przedsięwzięcie prawne15.
Przeprowadzenie uzgodnień uzasadnione jest faktem dysponowania przez
zarządcę informacjami na temat warunków występujących na drogach oraz czasu
i sposobu wykonania przejazdu, które nie spowodują zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tym samym poczynione przez odpowiednich zarządców
w wyniku uzgodnień wytyczne i zastrzeżenia powinny znaleźć odzwierciedlenie
w warunkach przejazdu określonych w pozwoleniu. Jednym z koniecznych do
zaistnienia warunków udzielenia pozwolenia jest transport ładunku niepodzielnego, czyli takiego, który nie może być przewieziony pojazdami, których masa,
naciski osi, wymiary są dopuszczalne. Ratio legis tych przepisów wyraża się w braku potrzeby stosowania środków nadzwyczajnych, a takim w tym przypadku
będzie pozwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, jeżeli ładunek przeznaczony do transportu jest podzielny, czyli możliwy jest transport pojazdami
spełniającymi parametry pojazdu normatywnego16.
W klasycznym ujęciu stosowania prawa administracja publiczna za pośrednictwem podmiotów administrujących wykonuje prawo, korzystając z możliwości władczej i jednostronnej konkretyzacji normy prawnej. Rozstrzygnięcia
konkretnych przypadków przybierają najczęściej formę aktu administracyjnego. Pomimo niezagrożonej i dominującej pozycji podstawowej formy działania,
charakteryzującej się jednostronnością, jaką jest bez wątpienia akt administracyjny w państwie prawa, coraz częściej dochodzą do głosu „dwustronne” formy działania, łagodzące niejako dominującą w działaniach administracji jednostronność. Umowy jako prawna forma działania administracji mogą przybierać
postać umów prawa publicznego oraz umów prawa cywilnego17.
Jednakże akceptacja dla wyodrębnienia umów prawa publicznego jest dziś
mocno złożona, ponieważ nie istnieje koncepcja normatywna umowy administracyjnej jako jednego z dwóch składników (drugim jest porozumienie administracyjne) zakresu takich umów18. W zarządzaniu drogami publicznymi
 Zob. J. Boć, Przykład prawnych form działania w ochronie środowiska, [w:] A. Błaś, J. Boć,
M. Stahl, K. Ziemski, System prawa administracyjnego, Prawne formy działania administracji,
t. 5, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 481.
16
 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2010 r., Sygn. akt VI SA/Wa 392/10, LEX nr 620200.
17
 Zob. J. Boć i L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Kolonia Limited, Wrocław
2008; Z. Cieślik, Umowa administracyjna w państwie prawa, Zakamycze 2004, J. Łętowski, Umowa jako prawna forma działania administracji państwowej, Lublin 1978.
18
 Zob. J. Boć, Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji publicznej, [w:] A. Błaś,
J. Boć, M. Stahl, K. Ziemski, System prawa administracyjnego, Prawne formy działania administracji, t. 5, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 278.
15
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występują zarówno umowy cywilnoprawne, jak i porozumienia administracyjne. W sferze umów cywilnoprawnych zarządca drogi może udostępnić, w drodze
umowy dzierżawy lub najmu, kanały technologiczne, przeznaczone do umieszczania podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, która nie jest związana z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
W trakcie budowy lub przebudowy drogi jest on zobowiązany zlokalizować
kanał technologiczny w pasie drogowym drogi krajowej, a także dróg pozostałych kategorii, jeżeli zgłoszono zainteresowanie udostępnienia takiego kanału
technologicznego. Zarządca drogi pobiera z tego tytułu opłaty w wysokości
ustalonej w umowie. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem kanałami technologicznymi może powierzyć, na podstawie zawartej umowy, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych19 lub w trybie określonym w Ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi20.
Obowiązkiem administracji publicznej jest zapewnienie możliwość korzystania z dróg publicznych. W celu wykonania tego obowiązku administracja zarządza drogami publicznymi, a realizacja związanych z tym zadań wymaga nabywania, budowania, wyposażania, utrzymywania w odpowiednim stanie
technicznym dróg, czy w końcu powierzania wykonania określonych czynności.
Niemożliwe było by realizowanie wszystkich tych działań bez wykorzystywania
umów cywilnoprawnych.
Administracja publiczna wykorzystuje formę umowy cywilnoprawnej
przede wszystkim do realizacji kompetencji związanych z dysponowaniem majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w odróżnieniu
od porozumień administracyjnych, które stosowane są do realizacji kompetencji w zakresie współpracy organów administracyjnych. Umowami cywilnoprawnymi stosowanymi w zarządzaniu drogami publicznymi, gdzie po jednej stronie
stoi zarządca drogi, a po drugiej podmiot prywatny, są najczęściej umowy najmu bądź dzierżawy. Zawieranie umów prawa cywilnego może również wiązać
się z działaniem administracji podjętym w formie aktu administracyjnego.
Relacje pomiędzy tymi prawnymi formami mogą polegać na dopuszczalności zawarcia umowy cywilnoprawnej pod warunkiem uprzedniego aktu administracyjnego upoważniającego lub nakazującego zawarcie umowy cywilnej. Tymczasem, jak pisze A. Błaś, „zmiana lub unieważnienie aktu administracyjnego, na
podstawie którego zawarto umowę, nie stanowi wystarczającej podstawy do zmia Zob. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2010 r. nr 113,
poz. 759 ze zm.
20
 Dz. U. z 2009 r. nr 19, poz. 101 ze zm.
19
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ny lub unieważnienia umowy”21. Umowy cywilnoprawne zawierane w związku
z zarządzaniem drogami publicznymi zajmują istotne miejsce w działaniach
administracji publicznej. Posługując się nimi, zarządcy dróg publicznych stają
się reprezentantem państwa jako podmiot prawa prywatnego, najczęściej jednak jako podmiot praw majątkowych, który dysponuje majątkiem państwowym
bądź samorządowym.
W zarządzaniu drogami publicznymi często występującą prawną formą działania jest porozumienie administracyjne22. Wśród podstawowych charakteryzujących je elementów możemy wskazać za J. Bociem „pisemny akt konsensualny
co najmniej dwóch podmiotów wykonujących zadania administracji publicznej,
podjęty w wyznaczonym przedmiocie regulowanym prawem administracyjnym
i w granicach ustalonych ustawami kompetencji stron, wyznaczający warunki realizacji określonego zadania publicznego i w tym względzie poddany kontroli administracyjnej organów zwierzchnich”23.
Celem zawieranych porozumień jest powierzanie do wykonania zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi. Wskazując jako przykład drogi gminne, należy zauważyć, że zarządzanie drogami gminnymi należy do zadań własnych gminy i jest to zadanie, którego realizacja odbywać się może w formach
określonych w szczegółowych przepisach prawa materialnego, ustalających
kompetencje organu administracyjnego. Przepis Ustawy o drogach publicznych
dokonujący jedynie podziału zadań w zakresie zarządzania drogami publicznymi pomiędzy właściwych zarządców dróg publicznych jest tylko przepisem
ustrojowym, niezbędnym do wskazania właściwego do wykonywania kompetencji ustalonych w prawie materialnym organu. Niedopuszczalne jest, aby na
mocy zawartych przez gminę porozumień z powiatem czy województwem zakres zadań własnych gminy został ograniczony lub aby doszło do wyzbycia się
choćby części z nich na mocy zawartego porozumienia z inną jednostka samorządu terytorialnego. Z drugiej jednak strony możliwe jest zwiększenie zakresu
zadań. Regulacja Ustawy o samorządzie gminnym jasno stanowi o możliwości
przekazania innej gminie zadania należącego do gminy, w drodze porozumienia międzygminnego, którego cel stanowi powierzenie jednej z gmin określonych w porozumieniu zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi, przy
czym niedopuszczalne jest przekazanie na podstawie tej regulacji zadań w drodze porozumienia z powiatem. Należy pamiętać, że zawartych w Ustawie o drogach publicznych przepisów nie należy traktować jako samodzielnej, odrębnej
 A. Błaś, op. cit., s. 351, por. Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, warszawa 2004, s. 303.
 J. Boć wyróżnia je spośród całości umów publicznoprawnych, obok umów administracyjnych.
23
J. Boć, Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji publicznej, op. cit., s. 261.
21
22
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podstawy prawnej do podejmowania przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego uchwały w przedmiocie przejęcia bądź przekazania zadań,
ponieważ tą kwestię regulują ustrojowe ustawy samorządowe i w tym zakresie
obowiązują jedynie zasady tam zawarte24.
Jak pisze J. Zimmermann, pośród wielu spotykanych form porozumień administracyjnych zauważamy znaczą niejednolitość przyjmowanych rozwiązań.
Brakuje dbałości o zachowanie czystości konstrukcji i nawiązywania przez nią
do teorii prawa administracyjnego. Również w odniesieniu do zasad zawierania,
obowiązywania i rozwiązywania porozumień administracyjnych trudno znaleźć
wyraźne wytyczne. Nie można jednak oprzeć się wrażeniu, że coraz rzadziej posiadają one cechy porozumień administracyjnoprawnych, na rzecz umów o charakterze cywilnoprawnym25.
Administracja publiczna w coraz szerszym zakresie wykonuje zadania
oraz świadczy usługi nie w sposób bezpośredni, ale wykorzystując podmioty
prywatne. Co za tym idzie, realizacja zadań publicznych wkracza w dziedziny
zastrzeżone do tej pory dla organów administracji publicznej. Zarządzanie
drogami publicznymi odbywa się zarówno w sposób „tradycyjny” przez samą
administrację, jak i za pośrednictwem partnerów prywatnych26. W związku
z tym istotne miejsce pośród form działania zajmują również umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy – zawierana na podstawie Ustawy z dnia
9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi27 – umowa koncesji. Wskazane umowy administracyjne ze względu rozległość zagadnienia nie
będą przedmiotem niniejszego opracowania.
 Zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2008 r.,
Sygn. akt II SA/Gl 174/08, LEX nr 506795.
25
 Zob. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2006, s. 340, por. D. Kijowski, Umowy w administracji publicznej, s. 299 i nast., B. Jaworska-Dębska, Model prawny współdziałania
w systemie samorządu terytorialnego, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku, s. 253
i nast., K. Ziemski, Formy prawne realizacji materialnego prawa administracyjnego, [w:] Rola
materialnego prawa administracyjnego, s. 60 i nast., S. Iwanowski, P. Sitniewski, Rola porozumień
administracyjnych w działaniach samorządu terytorialnego, [w:] Administracja i prawo administracyjne, s. 144 i nast.
26
 J. Supernat, Administracja jako splot umów, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy
w administracji, Wrocław 2008, s. 162, por. też J. Boć, Administracja publiczna jako organizacja
inteligentna, [w:] A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna pod red. J. Bocia, Wrocław
2003, s. 361, The Tools of Government. A. Guide to the New Governance, edited by L. Salamon,
Oxford University Press 2002, J. Supernat, Administracja publiczna w świetle koncepcji New
Public Management, [w:] Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar, Miedzynarodowa
konferencja Naukowa Olszanica 23–26 maja 2004 r., redakcja naukowa E. Ura, Rzeszów 2004,
s. 469 i nast.
27
Dz. U. z 2009 r. nr 19, poz. 101 ze zm.
24
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Rozważania na temat prawnych form działania uzupełnić należy krótkim
podniesieniem zagadnienia dotyczącego zarządzania drogami publicznymi przy
wykorzystaniu form działań faktycznych, a wśród nich czynności materialnotechnicznych. Czynności wykonywane przez zarządców dróg publicznych w zakresie zarządzania drogami często przyjmują formę działań faktycznych, które
nauka prawa administracyjnego ujmuje nie w znaczeniu socjologicznym jako
takie, które są faktycznie podejmowane oraz nie mają podstawy prawnej (przez
co przeciwstawiane są działaniom prawnym), ale jako działania prawnie dopuszczalne i niewadliwe. Należy przyjąć, że mamy w tym przypadku do czynienia
z czynnościami uzupełniającymi działania prawne administracji, podejmowanymi w procesach stosowania prawa28 i, jak sama nazwa wskazuje, odpowiednie
są dla techniki oddziaływania administracji publicznej na stosunki prawa materialnego, a jako że są instrumentami przygotowującymi działania prawne, same
nie wywołują bezpośrednio skutków prawnych29. Zatem poza zakresem niniejszego opracowania pozostają nieuregulowane prawem wszystkie działania faktyczne zarządców dróg publicznych30.
Przyjąć możemy za A. Błasiem, że wśród form działań faktycznych wyróżniamy formy działań faktycznych w stosowaniu prawa i formy działań faktycznych podejmowane poza postępowaniem administracyjnym. Do pierwszej
grupy autor zalicza ustalanie przez organ administracyjny niektórych celów
i zadań, także niektórych sytuacji faktycznych, tworzenie sytuacji faktycznych,
przeprowadzanie ocen przez organ administracyjny, czy dokonywanie przez
organ wyboru. Przedstawia także grupę działań związaną z tworzeniem prawnie określonych kryteriów, projektowanie wariantów działań, tworzenie norm
organizacyjnych oraz podejmowanie decyzji organizacyjnych. Wśród działań
faktycznych podejmowanych poza postępowaniem administracyjnym wymienia trzy grupy. Po pierwsze są to działania faktyczne zmierzające do nawiązania współpracy z obywatelem, jako drugie wskazuje działania informacyjne administracji, i w końcu trzecia grupa to działania faktyczne o charakterze
materialno-technicznym31.

A. Błaś, op. cit., s. 339 i nast.
 E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004, s. 161, zob. też M. Zimmermann, [w:] M. Jaroszyński (red.), Prawo administracyjne, cz. II, s. 91.
30
 K. Ziemski, Kształtowanie się doktryny wobec prawnych form działania administracji,
[w:] A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K. Ziemski, System prawa administracyjnego, Prawne formy działania administracji, t. 5, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), C.H. Beck, Warszawa
2013, s. 390–393.
31
A. Błaś, op. cit., s. 342 i nast.
28
29
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J. Zimmerman wśród działań faktycznych wyróżnia dwie grupy. Działania społeczno-organizatorskie, przy stosowaniu których administracja nie może korzystać
z przymusu państwowego, a jedynie może za ich pomocą ułatwiać sobie zadanie
wymagające jego zastosowania (chodzi tu o działania polegające na informowaniu,
organizowaniu spotkań, wyjaśnianiu, przekonywaniu, które mają służyć pogłębianiu
świadomości prawnej obywatela). Do drugiej grupy zalicza interesujące nas w tym
momencie działania materialno-techniczne, które mogą wywoływać skutki prawne
w sposób pośredni lub tych skutków w ogóle nie wywołują32. Pośród tych działań
możemy wskazać blokowanie kół pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych, badanie trzeźwości kierowcy, czy ustawienie znaku na drodze publicznej. Jak
podkreśla się w literaturze, czynności takie wywołują skutki prawne poprzez fakty
dokonywane przez organ, gdzie technika dokonywania takich faktów nie musi być
regulowana przepisami prawa, przez co nieraz mogą powstać kłopoty z ich odróżnieniem od działań prawnych33.
Z czynnościami faktycznymi podejmowanymi przez zarządców dróg publicznych mamy zatem do czynienia, gdy przepisy prawne nakazują dokonanie
pewnego, czysto fizycznego działania, ponieważ są oparte na wyraźnej podstawie prawnej, wywołają określone skutki prawne. Dodatkowo czynności materialno-techniczne mogą być dokonywane jedynie na podstawie upoważnienia
mającego postać albo aktu normatywnego, albo aktu administracyjnego, przy
czym podzielić je można na sferę wewnętrzną i sferę zewnętrzną, gdzie podstawą prawną są zawsze akty normatywne o charakterze źródeł prawa albo akty administracyjne ostateczne34.
Działania w zakresie zarządzania drogami publicznymi polegające na prowadzeniu ewidencji zarządzanych dróg publicznych, wykonywaniu robót interwencyjnych należy zakwalifikować jako czynności materialno-techniczne typu
wewnętrznego. Natomiast czynności planistyczne polegające na opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych
planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz
przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, należy zaliczyć do zewnętrznych czynności materialno-technicznych.
Realizując zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi, administracja publiczna korzysta z różnych prawnych form. Podstawową prawną
J. Zimmermann, op. cit., s. 354 i 355.
A. Błaś, op. cit., s. 348 i 349, Zob. też J. Zimmermann, Prawo administracyjne, op. cit., s. 355.
34
 M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, [w:] M. Wierzbowski, Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang,
M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, Warszawa 2003, s. 296–297.
32
33
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formą działania w omawianym zakresie jest indywidualny akt administracyjny przyjmujący formę decyzji administracyjnej. Dominująca pozycja tej jednostronnej prawnej formy działania w państwie prawa coraz częściej zastępowana
jest, również w zarządzaniu drogami publicznymi, elastycznymi formami dwustronnymi, które przyczyniają się do łagodzenia władczego charakteru działań
administracji.
Wobec zarówno korzyści, jak i negatywnych stron korzystania przez administrację z formy umowy cywilnoprawnej trudno dzisiaj chyba wyobrazić sobie zarządzanie drogami publicznymi pozbawione tej właśnie formy. Dlatego
też można przyjąć, że wykorzystywanie umów cywilnoprawnych w zarządzaniu
drogami publicznymi może mieć miejsce, gdy nie występują ustawowe regulacje zakazujące zawierania tego typu umów, a zarazem odbywa się to w ramach
ustawowych zadań zarządców dróg publicznych, choć trudno nie zauważyć, że
coraz częściej obserwujemy poczynania ustawodawcy wprowadzające uprzywilejowaną pozycję umowy w działaniach administracji drogowej. Proces ten
należy ocenić negatywnie ze względu na poszerzenie możliwości nieprzestrzegania przez administrację zarówno procesowych, jak i materialnych praw jednostki35.
Wyzwania stawiane przed administracją nie pozostają bez znaczenia dla
sposobów realizacji jej zadań. Wiąże się to przede wszystkim z dużą rozpiętością zadań, za których realizację odpowiada, a wobec ich różnorodności tradycyjne formy działania coraz częściej okazują się być niewystarczające. Prawo jest wyznacznikiem podstawowych podziałów prawnych form działania
tworzonych i klasyfikowanych w literaturze prawa publicznego36, Konstytucja
RP nakłada obowiązek określenia prawnego każdej czynności administracji
publicznej, zatem próba wskazywania skuteczniejszych sposobów realizacji
zadań administracji musi opierać się na prawnej regulacji działania, instrumentach, jakimi się posługuje, a ich przydatność oceniać można przy rozwiązywaniu określonego rodzaju spraw.

 D. Kijowski, Umowy w administracji publicznej, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne
formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 291.
36
J. Boć, Przykład prawnych form działania w ochronie środowiska, op. cit., s. 411.
35
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Streszczenie
Prawne formy działania w sferze zarządzania drogami publicznymi
Artykuł stanowi zwięzłą analizę problematyki dotyczącej prawnych form
działań administracji podejmowanych w sferze zarządzania drogami publicznymi. Realizując zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi administracja publiczna korzysta z różnych prawnych form. Podstawową prawną
formą działania w omawianym zakresie jest indywidualny akt administracyjny przyjmujący formę decyzji administracyjnej. Dominująca pozycja tej jednostronnej prawnej formy działania w państwie prawa coraz częściej zastępowana
jest formami przyczyniającymi się do łagodzenia władczego charakteru działań
administracji.

Summary
Legal Forms of Activity in the Area of Public Road Management
The article is a brief analysis of the issues related to legal form of administrative
activities pursued in the field of public road management. Public administration
bodies, when carrying out their tasks within the domain of management of public
roads, employ various legal forms of activity. The main one within this respect
is individual administrative act taking the form of administrative decision. The
dominant position of this unilateral legal form of activity in the system based
on the rule of law is increasingly being reduced by forms that mitigate the
authoritative nature of the activities of public administration.
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Ochrona informacji niejawnych
w aktach wykonawczych

Wśród zagadnień związanych ze źródłami prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony informacji niejawnych należy wyróżnić rozporządzenia1, których rola, przy całym wykonawczym ich charakterze, sprowadza się do
uszczegółowienia materii uregulowanej w ustawie.
Niewątpliwie przepisy wykonawcze, które zostały wydane w liczbie 17 rozporządzeń2 do Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych3, stanowią nieodzowną, a przede wszystkim podstawową formę udziału
organów wykonawczych w stosowaniu prawa4. Rozporządzenia te, będąc aktami
normatywnymi, wydawanymi przez naczelne organy administracji państwowej
dokonują szczegółowej regulacji materii zawartej w ustawie, co uzasadnione jest
faktem, że ustawa nie jest w stanie wyczerpująco i kompletnie regulować danych
stosunków społecznych5.
 Zaznaczyć przy tym należy, że prawo administracyjne jest zawsze ograniczone zarówno historycznie, ustrojowo, jak i doktrynalnie, a zatem samo pojęcie źródeł prawa administracyjnego
wiązać się będzie zawsze z obowiązującą doktryną w danym ustroju mającym miejsce w określonym okresie historycznym (tak ongiś, jak i współcześnie), zob. J. Boć, T. Kuta, Prawo administracyjne – zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984, s. 36.
2
 Mowa tu o aktualnie obowiązującym stanie prawnym.
3
 Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
4
 Regulacje te powinny przy tym być wyważone, tak aby nie przekraczały koniecznego zakresu
i nie prowadziły do dowolności oceny, zob. B. Fischer, Ochrona informacji niejawnych, „Prawo
i Życie”, 1999, nr 2.
5
J. Boć, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 80.
1
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Według art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej6, rozporządzenia
wydają organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia, które powinno zawierać określenie właściwego organu, zakres spraw przekazanych do regulacji w drodze rozporządzenia, a także wytyczne dotyczące treści
aktu7. Wynika z tego jednoznacznie, że rozporządzenie takie może być wydane jedynie w celu rozwinięcia kwestii zdeterminowanych przez ustawę, przez co
Konstytucja wskazuje na ścisły, merytoryczny i formalny związek ustawy i rozporządzenia8. Konstytucja przyznaje prawo wydawania wspomnianych rozporządzeń Prezydentowi RP, Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów, ministrom kierującym działami administracji rządowej, Krajowej Radzie Radiofonii
i Telewizji oraz przewodniczącym określonych w ustawach komitetów.
W poprzednim stanie prawnym ustawodawca, tworząc podstawy systemu
ochrony informacji niejawnych w Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie
informacji niejawnych9, uzupełnił i skonkretyzował ustawę, w drodze licznych
rozporządzeń. Wskazać tu należy przede wszystkim na Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu,
warunków i trybu współdziałania organów, służb i jednostek organizacyjnych
ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających10. Rozporządzenie to wydane na podstawie art. 14 ust. 4 Ustawy o ochronie
informacji niejawnych określało szczegółowo zakres, warunki i tryb przekazywania służbom ochrony państwa informacji oraz dokumentów niezbędnych do
określenia rękojmi zachowania tajemnicy przez osobę sprawdzaną. W rozporządzeniu tym określono także szczegółowo zasady udzielania przez organy współdziałające pomocy organom ochrony państwa przy wykonywaniu czynności
w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających. Szczegółowa regulacja
art. 14 ust. 4 ustawy dokonana została poprzez dookreślenie obowiązku złożenia pisemnego wniosku przez służby ochrony państwa oraz wskazania na elementy, jakie powinny się w nim znaleźć11. Zgodnie z ustawą kierownik jednostki
Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze. zm.
Ibidem, s. 80.
18
J. Lang, [w:] M. Wierzbowski, Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska,
Prawo administracyjne, Warszawa 2003, s. 35.
19
Dz. U. z 2005 r. nr 196, poz. 1631 ze zm.
10
 Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz. 1437.
11
 Wniosek powinien wówczas zawierać: określenie służby ochrony państwa prowadzącej postępowanie sprawdzające i występującej z wnioskiem, datę i miejsce sporządzenia wniosku, podstawę prawną, niezbędne dane identyfikacyjne osoby, której wniosek dotyczy, określenie dokumentów lub informacji na podstawie których potwierdzono powyższe dane, imienną pieczęć
i podpis właściwego funkcjonariusza lub żołnierza upoważnionego przez szefa służby ochrony
państwa kierującej wniosek.
16
17
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organizacyjnej, do której taki wniosek wpłynął zobowiązany był do niezwłocznego12 przekazania informacji oraz udostępnienia dokumentów, których
dotyczył wniosek. Także w zakresie udzielenia pomocy przy postępowaniach
sprawdzających przez służby współdziałające, rozporządzenie wskazywało na
obowiązek złożenia odpowiedniego wniosku przez służby ochrony państwa.
Do czynności wnioskowanych zaliczyć tu można było w szczególności wywiad
w miejscu zamieszkania osoby sprawdzanej, który służba współdziałająca przeprowadzała w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku13, przy czym w przypadku niemożności dotrzymania powyższego terminu fakt ten był niezwłocznie sygnalizowany służbie ochrony państwa, z określeniem terminu, w którym
czynności objęte wnioskiem mogły być przeprowadzone. Należy zauważyć, że
w rozporządzeniu tym, tak jak i w ustawie, wskazano na możliwość wykorzystania do przedstawionych powyżej czynności, systemów i sieci teleinformatycznych służących do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania i przekazywania informacji niejawnych, co stanowi przejaw spójności materii społecznych,
jakie regulowane były ustawą i rozporządzeniem.
W drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów14 uregulowany został
szczegółowo tryb przygotowywania i prowadzenia kontroli ochrony informacji
niejawnych, przy szczególnym uwzględnieniu uzgadniania kontroli w stosunku
do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadań funkcjonariuszy i żołnierzy służb ochrony państwa, którzy nadzorowali i wykonywali czynności kontrolne. Kontrola taka obejmowała badanie stanu zabezpieczeń informacji niejawnych,
przestrzegania przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz prawidłowego przebiegu postępowań sprawdzających, czy zabezpieczeń związanych
z sieciami lub systemami teleinformatycznymi. Kontrole takie przeprowadzane
były przez służby ochrony państwa na podstawie zatwierdzonego planu kontroli15,
przy czym możliwe było przeprowadzenie kontroli nieujętej w takim planie w momencie wystąpienia istotnych zagrożeń dla systemu zabezpieczeń informacji niejawnych lub nieprawidłowości dotyczących postępowań sprawdzających. Każda
kontrola umieszczona w rocznym planie kontroli przeprowadzana była na pod-

Nie później niż w ciągu 21 dni od otrzymania wniosku.
 Działania te poprzedzone były każdorazowo niezwłocznym potwierdzeniem przyjęcia takiego
wniosku i określeniem możliwości, proponowanego terminu i zakresu udzielonej pomocy.
14
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego
trybu przygotowania i prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony
informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. nr 171, poz. 1430).
15
 Roczny plan kontroli zatwierdzał szef właściwej służby ochrony państwa po zaopiniowaniu
przez Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.
12
13
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stawie zatwierdzonego programu kontroli16 obejmującego podstawowe elementy17 uwzględnione przy opracowywaniu programu kontroli uwzględniającego
wyniki wcześniejszych kontroli, analiz problemów z zakresu ochrony informacji
niejawnych, a także opinie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Tak zaplanowaną i szczegółowo określoną kontrolę przeprowadzał imiennie upoważniony
kontroler, który obowiązany był do ścisłego dokumentowania dokonywanych
czynności, przy czym w rozporządzeniu tym określono zasady i tryb prowadzenia akt kontroli, które przechowywane były przez służbę ochrony państwa w archiwum. Przy dokonywaniu powyższych czynności kontroler mógł korzystać
z opinii biegłego, o czym postanawiał każdorazowo z upoważnienia szefa właściwej służby ochrony państwa, przy czym podstawą wydania opinii była zawsze
umowa zawarta między biegłym a upoważnionym do tego funkcjonariuszem.
Wszystkie ustalenia dokonane w wyniku kontroli opisane musiały być w protokole kontroli18, po podpisaniu którego opracowywano projekt wystąpienia
pokontrolnego do kierownika jednostki kontrolowanej. Zawierać on powinien
ocenę kontrolowanej działalności, uwagi i wnioski w sprawie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości oraz ewentualne zalecenia pokontrolne dla jednostki
nadrzędnej.
W projekcie wystąpienia zawarta musiała być ponadto informacja o prawie
kierownika jednostki kontrolowanej do złożenia zastrzeżeń, a także o sposobie
wykorzystania ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu oraz o terminie

 Program kontroli w stosunku do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzał Prezes Rady Ministrów, po uprzednim uzgodnieniu określonych w tym
programie czynności, odpowiednio z Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
17
 Można było do nich zaliczyć między innymi nazwę kontrolowanej jednostki organizacyjnej
oraz jej dokładny adres, oznaczenie i temat kontroli, określenie kierunku badań kontrolnych
i problemów wymagających oceny, szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego kontroli, wskazówki metodyczne, w odniesieniu do określenia sposobu i technik przeprowadzania kontroli, ewentualne wskazanie potrzeby zasięgnięcia opinii biegłego lub powołania specjalisty, czy szczegółowe założenia organizacyjne kontroli.
18
Protokół powinien zawierać w szczególności: dokładne i pełne oznaczenie jednostki kontrolowanej, pełne dane kontrolera, datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, określenie zakresu i przedmiotu kontroli oraz okresu objętego kontrolą, wzmiankę o prawie, sposobie
i terminie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole oraz o prawie odmowy
podpisania protokołu, a także o prawie złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 59 ust. 1
Ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, wzmiankę o zgłoszeniu zastrzeżeń
oraz o stanowisku zajętym wobec nich przez kontrolera, omówienie dokonanych w protokole
poprawek, skreśleń i uzupełnień, wzmiankę o doręczeniu egzemplarza protokołu kierownikowi
jednostki kontrolowanej, adnotację o dokonaniu wpisu do księgi ewidencji kontroli, jeżeli taka
księga jest prowadzona przez jednostkę kontrolowaną i inne.
16
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ponownej kontroli. Takie informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli przekazywane były Przewodniczącemu Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz, jeśli było to konieczne, innym właściwym organom. Wszelkie zastrzeżenia, zarówno
do ustaleń zawartych w protokole kontroli, jak i do wystąpienia pokontrolnego rozpatrywał szef właściwej służby ochrony państwa.
Kolejnym przykładem szczegółowej regulacji materii ukształtowanej przez
akt ustawowy było Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony oraz szczególnych wymagań w zakresie ochrony fizycznej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych19. Tym
razem dookreślenie wskazanego zakresu poruczone zostało właściwemu organowi posiadającemu kompetencje z zakresu spraw związanych z koordynowaniem
oraz nadzorowaniem działalności pełnomocników oraz możliwością określenia
szczególnych wymagań w zakresie ochrony fizycznej jednostek organizacyjnych.
W rozporządzeniu tym Minister Obrony Narodowej określił także tryb opracowywania oraz podstawowe wymagania, jakim powinny odpowiadać plany ochrony jednostek organizacyjnych, oraz podział stref bezpieczeństwa na rodzaje, czy
w końcu warunki dostępu do tych stref. Poza konkretyzacją podstawowych pojęć20, rozporządzenie dokładnie wyliczało szczegółowe zadania pełnomocników
ochrony kierowników jednostek organizacyjnych21, przy czym ważnym wydawało się być zastrzeżenie koordynacji realizacji zadań w zakresie ochrony informacji
Dz. U. z 2007 r. nr 126, poz. 876.
 Rozporządzenie uściślało pojęcia takie jak: komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej, ochrona jednostki organizacyjnej, ochrona fizyczna, ochrona techniczna, system ochrony jednostki organizacyjnej, pełnomocnik ochrony czy pion ochrony.
21
 Wśród tych zadań należało by wymienić przede wszystkim: zapewnienie obsługi kancelaryjnej w jednostce organizacyjnej, sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej,
prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz wykazu osób dopuszczonych do pracy
lub służby na tych stanowiskach w jednostce organizacyjnej, z którymi wiązał się dostęp do
informacji niejawnych. Ważnym wydawało się także prowadzenie wykazu przedsiębiorców
realizujących na rzecz jednostki organizacyjnej umowy lub zadania związane z dostępem do
informacji niejawnych, prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych, opracowywanie
projektów dokumentów normujących ochronę informacji niejawnych oraz ochronę obiektów
w jednostce organizacyjnej, czy opracowywanie programów szkolenia oraz organizacja szkoleń, zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych funkcjonujących w jednostce
organizacyjnej. A także prowadzenie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych i ochrony
obiektów, informowanie kierownika jednostki organizacyjnej oraz pełnomocnika ochrony bezpośrednio nadrzędnej jednostki organizacyjnej o naruszeniu przepisów o ochronie informacji
niejawnych, a także kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych
19
20

249

RAFAŁ Mikowski

niejawnych i ochrony obiektów wojskowych do właściwości Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych. Natomiast
pełnomocnicy ochrony dowódców rodzajów sił zbrojnych, okręgów wojskowych,
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dowódcy Garnizonu Warszawa, dowódców związków taktycznych koordynowali realizację zadań w zakresie
ochrony informacji niejawnych przez piony ochrony jednostek organizacyjnych
podległych tym osobom oraz sprawowali nadzór nad ich działalnością merytoryczną. W tak określonych zadaniach i obowiązkach pełnomocników ochrony
kierowników jednostek organizacyjnych wspomagające znaczenie miało szczegółowe określenie wymagań w zakresie ochrony fizycznej jednostek organizacyjnych, która realizowana było przez ochronę fizyczną oraz przy wykorzystaniu technicznych środków wspomagających ochronę, która w zależności od jej
kategorii i charakteru, powinna być uzupełniona technicznymi środkami wspomagającymi ochronę22. W jednostce organizacyjnej, w której były wytwarzane,
przetwarzane, przechowywane lub przekazywane materiały niejawne, wydzielano strefę administracyjną23 i bezpieczeństwa24 z podziałem na strefę bezpieczeństwa klasy I i klasy II, przy czym dokumentami uprawniającymi do wejścia do
tych stref były odpowiednio przepustki (w tym samochodowe), karty dostępu,
upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, legitymacje służbowe
pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, legitymacje
klauzulą „poufne” lub wyższą. W końcu prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przedstawianie wyników tych
postępowań i wynikających z nich wniosków kierownikowi jednostki organizacyjnej, a także
pełnomocnikowi ochrony bezpośrednio nadrzędnej jednostki organizacyjnej, czy np. informowanie Służby Kontrwywiadu Wojskowego o zleceniu przedsiębiorcy, jednostce naukowej
lub badawczo-rozwojowej, umowy albo zadania wiążącego się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę, a także nawiązanie ścisłej współpracy z jednostkami Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Policji i organami samorządu terytorialnego, na terenie właściwości których znajdują się ochraniane obiekty. Por. I. Stankowska,
Procedury sprawdzeniowe umożliwiające dostęp do informacji klasyfikowanych w świetle przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, [w:] W. Bednarek,
S. Pikulski (red.), Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego,
Olsztyn 2000.
 Zaliczyć tu można było przede wszystkim: systemy i urządzenia alarmowe, łączność wartowniczą i służb dyżurnych, odpowiednie oświetlenie i ogrodzenie obiektów wraz z wieżami wartowniczymi, umocnieniami inżynieryjnymi i zabezpieczeniami mechanicznymi.
23
 Strefa administracyjna to obszar przylegający do strefy bezpieczeństwa, w którym była zapewniona kontrola ruchu osób i pojazdów.
24
 Strefa bezpieczeństwa to oznaczony i chroniony obszar, obiekt, fragment budynku, kompleks,
jedno lub kilka pomieszczeń, w których były wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub
przekazywane informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową o klauzuli
„poufne”, poddany szczególnej kontroli wejść i wyjść oraz kontroli przebywania.
22
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poselskie lub senatorskie oraz zezwolenia stałe wydawane przedstawicielom placówek dyplomatycznych państw obcych i zezwolenia jednorazowe wydawane cudzoziemcom, a w odniesieniu do pojazdów pozostających na wyposażeniu danej
jednostki organizacyjnej – rozkazy wyjazdu. Wyszczególniona powyżej ochrona jednostki organizacyjnej była organizowana i realizowana na podstawie planu ochrony opracowanego przez pełnomocnika ochrony i zatwierdzonego przez
kierownika jednostki organizacyjnej25. Natomiast bieżący nadzór nad ochroną
jednostki organizacyjnej sprawował etatowy lub nieetatowy komendant ochrony,
wyznaczony spośród pracowników pionu ochrony jednostki organizacyjnej.
Szczegółowo i jednoznacznie uregulowano także rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. sposoby oznaczania materiałów,
umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności26. Oznaczanie materiałów polegało na nanoszeniu w sposób wyraźny i w pełnym brzmieniu odpowiednich klauzul tajności27. Osobno uregulowany został
sposób oznaczania materiałów stanowiących pisma28 oraz materiałów innych
niż pismo, gdzie klauzulę tajności i sygnaturę literowo-cyfrową umieszczało się
przez ostemplowanie, nadrukowanie, wpisanie odręczne, trwałe dołączenie metek, nalepek, kalkomanii lub w inny widoczny sposób, bezpośrednio, a jeżeli to
nie jest możliwe – na ich obudowie lub opakowaniu.
Oznaczanie pism, których ochrona ze względu na informacje niejawne uległa skróceniu lub zakończyła się następowało odpowiednio poprzez umieszczenie na pierwszej stronie w prawym górnym rogu nad klauzulą tajności napisu:
„Skrócono okres ochrony do dnia...” lub – jak w przypadku zakończenia ochrony – na pierwszej stronie nad skreśloną klauzulą tajności w prawym górnym
rogu umieszczano dodatkowo napis „Jawne” oraz datę, imię, nazwisko i podpis
osoby dokonującej tych adnotacji.

 Planowi ochrony przyznawało się klauzulę tajności stosowną do zawartych w nim informacji.
Składał się on z części graficznej i opisowej, a nadzór nad realizacją planu sprawował pełnomocnik ochrony.
26
 Dz. U. z 2005 r. nr 205, poz. 1696.
27
 Wprowadzono tym rozporządzeniem odpowiednie sposoby oznaczania klauzul tajności: „00”
– dla klauzuli „ściśle tajne”, „0” – dla klauzuli „tajne”, „Pf ” – dla klauzuli „poufne”, „Z” – dla
klauzuli „zastrzeżone”.
28
 Na pierwszej stronie pisma umieszczano w lewym górnym rogu nazwę jednostki lub komórki
organizacyjnej, w prawym górnym rogu nazwę miejscowości i datę podpisania pisma, klauzulę
tajności, numer egzemplarza pisma. Następnie w lewym dolnym rogu numer, pod jakim pismo
zostało zarejestrowane w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów, a w prawym dolnym
rogu klauzulę tajności oraz numer strony łamany przez liczbę stron całego pisma. Oznaczenia
umieszczono także na kolejnych stronach oraz na ostatniej stronie pisma.
25
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Prezes Rady Ministrów ustalił także w drodze rozporządzeń niezbędne do
wykonania zadań określonych w Ustawie o ochronie informacji niejawnych wzory dokumentów stanowiących podstawę działania odpowiednich służb. Wskazać tu należy na rozporządzenie29 ustalające wzór poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, decyzji o odmowie
wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, które to wzory przedstawione zostały w postaci graficznej
w odpowiednich załącznikach do wskazanego rozporządzenia. Wymienić należy także rozporządzenie30 określające wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydawanego przez
służbę ochrony państwa, pełnomocnika ochrony jednostki organizacyjnej, krajową władzę bezpieczeństwa czy pełnomocnika ochrony.
Ostatnim z omawianych tu dokumentów określonych za pomocą wzoru
zamieszczonego w załączniku do rozporządzenia31 był wzór kwestionariusza
bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
Kancelarie tajne, stanowiąc wyodrębnioną komórkę organizacyjną podległą bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony zorganizowane zostały w sposób
umożliwiający w każdym czasie i w każdych okolicznościach ustalenie, gdzie
znajduje się dokument klasyfikowany, pozostający w posiadaniu jednostki organizacyjnej.
Właściwemu oddzieleniu tajnej dokumentacji opatrzonej różnymi klauzulami służyć miała odpowiednia organizacja kancelarii tajnych, polegająca na
ściśle określonym rejestrowaniu, przechowywaniu, obiegu i wydawaniu takich
dokumentów, co pociąga za sobą stworzenie odpowiednich do tego warunków poprzez wydzielenie specjalnych pomieszczeń, zabezpieczonych środkami

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji
o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 171, poz. 1431).
30
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r.
nr 171, poz. 1432).
31
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji
o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (Dz. U. z 2005 r. nr 181, poz. 1504).
29
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ochrony fizycznej32. Zarówno struktura organizacyjna kancelarii tajnych wraz
z podstawowymi zadaniami kierownika kancelarii, jak i stosowanie środków
ochrony fizycznej wraz z trybem obiegu informacji niejawnych oraz wzór karty
zapoznania się z dokumentami określone zostały szczegółowo w akcie podstawowym, jakim jest rozporządzenie33. Rozporządzenie to wskazywało kierownika kancelarii jako osobę odpowiedzialną za pracę kancelarii tajnej, był on wyznaczany przez kierownika jednostki organizacyjnej na wniosek pełnomocnika
ochrony34. Do podstawowych zadań kierownika kancelarii należały między innymi: bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów, udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym, kontrola przestrzegania
właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej, czy na przykład prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami. Szczegółowo uregulowane zostały w rozporządzeniu także
podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać kancelaria tajna. Zaliczyć tu
należy przede wszystkim odpowiednie umiejscowienie kancelarii35, przy czym
wskazać należy przede wszystkim na fizyczne zabezpieczenie pomieszczeń już
na poziomie konstrukcyjnym budynku36, nie pomijając systemów sygnalizacji
 Jak podkreśla się w literaturze, wydzielanie zarówno stref bezpieczeństwa, jak i stref administracyjnych powodowało i powodować będzie w pewnym sensie ograniczenie swobody poruszania się obywateli po terytorium państwa. Tworzenie takich stref jest zgodne z Konstytucją,
która w art. 52 zapewnia obywatelom wolność poruszania się z ograniczeniami określonymi
we właściwej ustawie. Natomiast niewyznaczenie przez ustawodawcę ram przestrzennych dla
strefy bezpieczeństwa powoduje brak definicji tego terminu, co może powodować arbitralność
organów władzy publicznej przy jej określaniu, a w konsekwencji – prowadzić do bezzasadnego i nadmiernego ograniczenia prawa do swobody poruszania się. Zob. P. Szkudlarek, Ustawa
o ochronie informacji niejawnych a prawa obywateli, PiP 2000, z. 7, s. 68 i nast.
33
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji kancelarii
tajnych (Dz. U. z 2005 r. nr 208, poz. 1741).
34
Podkreślić należy, że pełnomocnikowi ochrony podległa bezpośrednio kancelaria tajna, której
utworzenie należy do obowiązku kierownika jednostki organizacyjnej. Pełnomocnik ochrony wnioskuje do kierownika jednostki organizacyjnej o powołanie kierownika kancelarii tajnej. W literaturze przedmiotu odnaleźć można pogląd, że zajmowanie przez pełnomocnika ochrony jednocześnie
stanowiska kierownika kancelarii tajnej jest niemożliwe ze względów funkcjonalnych i organizacyjnych, zob. D. Jęda, Ochrona informacji niejawnych. Nowe rozwiązania, Warszawa 2005, s. 112.
35
 W tzw. strefie bezpieczeństwa.
36
 Ściany i stropy pomieszczeń kancelarii powinny być wykonane z materiałów niepalnych, spełniających rygorystyczne wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej oraz nośności granicznej, drzwi do kancelarii wyposażone w zamek drzwiowy wielopunktowy powinny spełniać
co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Normie PN-90/B-92270, a nawet dodatkowo
posiadać zamek drzwiowy, o którym mowa w Polskiej Normie PN-90/B-92270. Okna kancelarii
w pomieszczeniach o architekturze umożliwiającej dostęp do nich powinny być zabezpieczone
stalowymi kratami zewnętrznymi lub wewnętrznymi oraz zabezpieczone przed obserwacją z zewnątrz.
32
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pożarowej, włamania czy systemu nadzoru wizyjnego37. W celu umożliwienia
osobom upoważnionym zapoznania się z udostępnionymi dokumentami zawierającymi informacje niejawne, w kancelarii można było wydzielić tzw. czytelnię,
której zorganizowanie, bez systemu nadzoru wizyjnego, umożliwiało stały nadzór ze strony pracowników kancelarii.
Do przechowywania dokumentów i materiałów opatrzonych wymaganą klauzulą służyły w kancelarii tajnej stalowe szafy odpowiedniej klasy bezpieczeństwa
lub pomieszczenia zabezpieczone dodatkowym zamkiem szyfrowym. Rozporządzenie, poza określeniem warunków i sposobów przyjmowania, rejestrowania,
przechowywania i wysyłania dokumentów określało również prowadzenie odpowiednich rejestrów dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, których wzory
określone zostały w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia38.
Następną kwestią uregulowaną w drodze rozporządzenia było szczegółowe określenie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne39. Zadaniami tymi zajmowali
się przewoźnicy spełniający wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych40, którzy przejmowali od nadawcy właściwie zapakowane, zaadresowane,
 Instalowane systemy i urządzenia alarmowe powinny odpowiadać co najmniej klasie SA 3 według Polskiej Normy PN-93 E-08390/14.
38
 W załączniku nr 1 określono klasyfikację i wymagania techniczne urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (szafa stalowa klasy A, B i C) oraz
wymagania stawiane dodatkowym zamkom do drzwi pomieszczeń, w których przechowuje się
dokumenty zawierające informacje niejawne. W kolejnych załącznikach określono szczegółowo
rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek z podaniem 13 rubryk zawierających m.in.
informacje o klauzuli tajności, numerem kolejnym dziennika, datą rejestracji, nazwą teczki,
dziennika, rejestru, liczbą stron czy danymi dotyczącymi pokwitowania odbioru. Podobnie jeśli
chodzi o dziennik korespondencyjny, dziennik ewidencji wykonanych dokumentów, w których
szczegółowo określono stronę lewą i prawą. Następnie w załącznikach miejsce znalazł wzór
karty zapoznania się z dokumentem, książki doręczeń przesyłek miejscowych i przesyłek nadanych określający numer przesyłki, rodzaj i adresata, zob. A. Żebrowski, [w:] A. Żebrowski,
W. Kwiatkowski, Bezpieczeństwo informacji III Rzeczpospolitej, Kraków 2000.
39
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie trybu i sposobu
przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2005 r. nr 200, poz. 1650).
40
 Wyróżnić tu należy pocztę specjalną podlegającą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, właściwą komórkę organizacyjną Ministerstwa Spraw Zagranicznych, właściwe jednostki
organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, Pocztę Polską, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ochrony osób i mienia oraz przedsiębiorców prowadzących
działalność w zakresie usług transportowych. Przy czym materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową przewożone są za pośrednictwem poczty specjalnej,
właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub właściwej jednostki
organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej.
37
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zabezpieczone i oznaczone przesyłki. Ponadto materiały zawierające informacje
niejawne stanowiące tajemnicę państwową (wysyłane w formie przesyłki listowej, paczki) powinny być opakowane w dwie nieprzezroczyste i mocne koperty
(odpowiednio w dwie mocne warstwy papieru), na których uwidocznione miały
zostać specjalne oznaczenia41.
Przewoźnicy przyjmowali przesyłki na podstawie wykazu przesyłek nadanych, sporządzonego przez nadawcę lub na podstawie dokumentów stosowanych
przez operatora pocztowego, a przyjęcie przesyłki potwierdzone było podpisem,
zapisem liczbowym i słownym liczby przyjętych przesyłek oraz odciskiem pieczęci przewoźnika na obu egzemplarzach wykazu przesyłek nadanych. Przewóz
przesyłek planowano w taki sposób, aby dostarczane były do adresata w możliwie najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu środków publicznego transportu
lądowego, powietrznego i wodnego (pod warunkiem zarezerwowania pomieszczenia na potrzeby konwoju) lub specjalnie przystosowanymi pojazdami samochodowymi przewoźnika.
Przesyłki zawierające informacje niejawne oznaczone klauzulą „ściśle tajne”, „tajne” lub „poufne” konwojowane były przez uzbrojonych w broń palną
konwojentów posiadających odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, wyposażonych w środki łączności umożliwiające kontakt z nimi oraz w instrukcję postępowania z ochranianymi i przewożonymi przesyłkami. Dla zwiększenia
bezpieczeństwa można także uzgodnić z nadawcą przesyłki trasę konwoju. Rozporządzenie regulowało w końcu przekazywanie przesyłki adresatowi, sposób
postępowania w przypadku jej uszkodzenia oraz tryb postępowania z przesyłkami nieodebranymi, określając w załącznikach m.in. wzór protokołu w sprawie
uszkodzenia przesyłki oraz wzór upoważnienia do nadawania i odbioru przesyłek.
Prezes Rady Ministrów określił również w drodze rozporządzenia podstawowe wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego, jakim powinny odpowiadać systemy i sieci teleinformatyczne służące do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych oraz sposób
opracowywania dokumentów szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji systemów lub sieci teleinformatycznych42. Rozporządzeniem tym zdefiniowano takie pojęcia jak incydent bezpieczeństwa
 Na wewnętrznej stronie klauzula tajności i ewentualne dodatkowe oznaczenie, takie jak imienne określenie adresata, imię, nazwisko i podpis osoby pakującej oraz numer, pod którym dokument został zarejestrowany w dzienniku rejestracji dokumentów. Na zewnętrznej natomiast
nazwa jednostki organizacyjnej adresata, adres siedziby adresata, numer wykazu i pozycji
w wykazie przesyłek nadanych i nazwa jednostki organizacyjnej nadawcy.
42
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych
wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2005 r. nr 171, poz. 1433).
41
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teleinformatycznego43, przekazywanie informacji niejawnych44 i przetwarzanie informacji niejawnych45.
Podstawowe wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego zapewniało
się, chroniąc informacje przetwarzane w systemach i sieciach teleinformatycznych przed utratą właściwości gwarantujących to bezpieczeństwo, a odpowiedzialnym w tym zakresie był kierownik jednostki organizacyjnej, który organizował ochronę fizyczną systemu lub sieci teleinformatycznej polegającą na
umieszczaniu urządzeń systemu lub sieci teleinformatycznej w strefie bezpieczeństwa, strefie administracyjnej lub specjalnej strefie bezpieczeństwa. Czynnikiem dodatkowo zabezpieczającym była ochrona elektromagnetyczna, którą
zapewniano w szczególności przez umieszczenie urządzeń teleinformatycznych,
połączeń i linii w strefach kontrolowanego dostępu spełniających wymagania
w zakresie tłumienności elektromagnetycznej lub zastosowanie odpowiednich
urządzeń teleinformatycznych, połączeń i linii o obniżonym poziomie emisji lub
ich ekranowanie z jednoczesnym filtrowaniem zewnętrznych linii zasilających
i sygnałowych.
Przy przekazywaniu informacji niejawnych w formie transmisji poza strefę
kontrolowanego dostępu stosuje się także ochronę kryptograficzną polegającą
na zastosowaniu mechanizmów gwarantujących ich poufność, integralność oraz
uwierzytelnienie.
Przy opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego przeprowadzano szacowanie ryzyka dla informacji niejawnych, które miały
być przetwarzane w danym systemie lub sieci teleinformatycznej, uwzględniając
w szczególności dane o budowie oraz charakterystykę systemu lub sieci teleinformatycznej46.
W końcu w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określone zostały opłaty za przeprowadzenie przez służby ochrony państwa postępowania

 Jest to każde zdarzenie naruszające bezpieczeństwo teleinformatyczne spowodowane w szczególności awarią systemu lub sieci teleinformatycznej, działaniem osób uprawnionych lub nieuprawnionych do pracy w tym systemie lub sieci albo zaniechaniem osób uprawnionych.
44
 Rozumiane zarówno jako transmisja informacji niejawnych, jak i przekazywanie elektronicznego nośnika danych, na którym zostały one utrwalone.
45
 Należy przez to rozumieć także wytwarzanie, przechowywanie lub przekazywanie informacji
niejawnych.
46
 Szczególne wymagania bezpieczeństwa określały co najmniej: osoby odpowiedzialne za wdrożenie środków zapewniających bezpieczeństwo teleinformatyczne, zadania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne, granice i lokalizację stref kontrolowanego dostępu
oraz środki ich ochrony, środki ochrony kryptograficznej, elektromagnetycznej, technicznej lub
organizacyjnej systemu lub sieci teleinformatycznej, czy np. zasady zarządzania ryzykiem.
43
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bezpieczeństwa przemysłowego, sprawdzeń oraz postępowań sprawdzających47
oraz za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego48. W pierwszym przypadku wysokość
opłat ustalana była poprzez podanie procentowe wielokrotności przeciętnego
wynagrodzenia, w drugim poprzez ustalenie części kwoty bazowej49 za godzinę
pracy zespołu badawczego.
Podsumowując rozważania na temat kształtowania się i przeobrażania
systemu ochrony informacji niejawnych, formułowanego niewątpliwie także
w licznych aktach wykonawczych, jakimi są rozporządzenia, podkreślić należy
pierwszorzędną rolę omawianych tu aktów prawnych w dostosowywaniu (czy
wręcz wyjaśnianiu) uregulowań do panujących w danej chwili stosunków społecznych50. Ustawodawca, decydując się na objęcie tak szerokiej materii aktami wykonawczymi, podkreśla ich uzupełniający charakter, przy czym szczegółowa analiza regulacji z zakresu ochrony informacji niejawnych daje podstawy
do twierdzenia, że specyfika omawianego tu obszaru wymaga przede wszystkim
właśnie tego typu działania państwa, a to ze względu na jego techniczny charakter. Porównując oba te systemy ochrony informacji niejawnych (dotychczasowy z obowiązującym) można dojść do wniosku, że problemy, jakie stawia przed
ustawodawcą specyfika i wyjątkowość (a zarazem delikatność) omawianego tu
zagadnienia usunięte mogą zostać wyłącznie przez szczególne i wręcz szczegółowe potraktowanie, jakie zapewniają rozporządzenia. Uwidacznia się to w liczbie
regulacji wykonawczych wydanych do obowiązującej ustawy, która jest znacznie
obszerniejsza i ukierunkowana przede wszystkim na uszczegółowienie elementów technicznych oraz swoistych w danej materii, choć w wielu miejscach jest
zaczerpnięta wyraźnie (wzorowana) na poprzednim stanie prawnym. Tak więc
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie w sprawie wysokości i trybu pobierania, przez służbę ochrony państwa, opłat za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, sprawdzeń oraz postępowań sprawdzających (Dz. U.
z 2005 r. nr 174, poz. 1447).
48
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat
za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2005 r. nr 200, poz. 1652).
49
 Kwotę bazową stanowiła kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r.
o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. nr 108, poz. 685, ze zm.).
50
 W odmiennych warunkach prawno-ustrojowych formułował swoje poglądy na temat zasad
prawa J. Starościak, widząc rozległość zasad ogólnych prawa administracyjnego w całości działań administracji, zob. J. Starościak, Źródła prawa administracyjnego, [w:] System prawa administracyjnego, t. I, Ossolineum 1977, s. 157.
47
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analizując regulacje uzupełniające do obowiązującej Ustawy o ochronie informacji niejawnych, należy pamiętać o swego rodzaju wytycznych, jakie niesie wykonawczy charakter ochrony informacji niejawnych. Wskazać tu należy w pierwszej kolejności na: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia
2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności51, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października
2011 r. w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa52, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych53, Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych
postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego54,
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych55, Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego56, Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa57, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa58, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa59, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Dz. U. z 2011 r. nr 288, poz. 1692.
Dz. U. z 2011 r. nr 220, poz. 1302.
Dz. U. z 2011 r. nr 93, poz. 541.
Dz. U. z 2010 r. nr 258, poz. 1750.
Dz. U. z 2011 r. nr 252, poz. 1519.
Dz. U. z 2010 r. nr 258, poz. 1751.
Dz. U. z 2010 r. nr 258, poz. 1752.
Dz. U. z 2010 r. nr 258, poz. 1753.
Dz. U. z 2010 r. nr 258, poz. 1754.
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bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych60, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych61, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania
i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne62, Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego63, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego64, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego65, Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających66, Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza
bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego,
decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz
decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego67.

60
61
62
63
64
65
66
67

Dz. U. z 2012 r., poz. 683.
Dz. U. z 2011 r. nr 276, poz. 1631 ze zm.
Dz. U. z 2011 r. nr 271, poz. 1603.
Dz. U. z 2011 r. nr 159, poz. 948.
Dz. U. z 2011 r. nr 156, poz. 926.
Dz. U. z 2011 r. nr 159, poz. 949.
Dz. U. z 2011 r. nr 67, poz. 356.
Dz. U. z 2011 r. nr 86, poz. 470.
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Streszczenie
Ochrona informacji niejawnych w aktach wykonawczych
Autor, analizując problem ochrony informacji niejawnych na podstawie
aktów wykonawczych do Ustawy o ochronie informacji niejawnych przedstawia wszystkie zasadnicze elementy systemu ochrony, którego podstawę stanowi
Ustawa o ochronie informacji niejawnych, regulująca organizację ochrony informacji niejawnych, między innymi poprzez określenie właściwości służb ochrony
państwa z zakresu ochrony klasyfikowanych informacji oraz ich współdziałania z innymi służbami, a także kierownikami jednostek organizacyjnych, która
zotała uzupełniona i skonkretyzowana przez regulacje zawarte w licznych rozporządzeniach. Akty te, niewątpliwie jako przepisy wykonawcze, stanowią nieodzowną, a przede wszystkim podstawową formę udziału organów wykonawczych w stosowaniu prawa. Rozporządzenia te, będąc aktami normatywnymi,
wydawanymi przez naczelne organy administracji państwowej dokonują szczegółowej regulacji materii zawartej w Ustawie o ochronie informacji niejawnych,
co uzasadnione jest faktem, że ustawa nie jest w stanie wyczerpująco i kompletnie regulować danych stosunków społecznych.

Summary
Protection of Classifield Information According to Delegated Legislation
The author in his analysis of the problem of protection of classified information, based on delegated legislation under the Law on Protection of Classified
Information, presents all the essential elements of the protection system based
on the Law on Protection of Classified Information. This act governing the system of protection of classified information, including by setting out the responsibilities of national security services within the area of protection of classified
information and their cooperation with other agencies as well as with heads of
organizational units, was supplemented and made more specific by enacting the
rules contained in various regulations. These secondary acts are indispensable
and fundamental instruments for executive bodies to take part in the process of
application of law. These regulations, as acts of normative nature issued by main
bodies of central administration, more precisely govern the matter contained in
the Law on Protection of Classified Information since primary legislation alone
is not able to fully and completely govern that specific scope of social relationships.
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Rozwiązanie stosunku pracy „za uprzedzeniem”
w aspekcie teoretycznym i praktycznym
I. Uwagi ogólne
Do nawiązania stosunku pracy wymagane jest zgodne oświadczenie woli
stron tego stosunku. Konsekwencją przyjętej zasady jest przyznanie stronom
stosunku pracy możliwości swobodnego jego rozwiązania. Jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy jest uprzedzenie. Instytucji rozwiązania stosunku pracy ,,za uprzedzeniem” nie poświęca się w literaturze prawa pracy szerszej uwagi1, a zagadnienie to jest wbrew pozorom istotne. Stanowisko to wynika
z faktu, że obecnie w dobie gospodarki rynkowej coraz więcej pracowników:
 zostaje przejętych przez innych pracodawców w wyniku przejścia w całości lub w części zakładu pracy na innego pracodawcę, lub
 traci pracę w wyniku dokonywanych przez pracodawców zwolnień.
Z kolei pracownicy pozbawieni pracy często odwołują się od rozwiązania
umowy o pracę (za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia) do sądu
pracy, a w międzyczasie podejmują zatrudnienie u innego pracodawcy.
Instytucja nawiązania stosunku pracy „za uprzedzeniem” pozwala mianowicie:
1) w przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy przez pracodawcę i następnie uzyskania przez pracownika wyroku sądowego przywracającego go do pracy, na dokonanie w sposób szybki i bezproblemowy
rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, u którego pracownik czasowo
pozostawał w stosunku pracy (art. 48 § 2 i 57 § 1 k.p.);
 Zob. m.in. – B. Wagner, Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za uprzedzeniem, PiZS
1982, s. 6.
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2) w przypadku przejęcia pracownika przez innego pracodawcę dokonanego w trybie art. 231 k.p. na rezygnację ze świadczenia pracy u przejmującego pracodawcy i tym samym na zakończenie dotychczas łączącego
strony stosunku pracy.
Powyższe opracowanie jest próbą odpowiedzi pewne pytania związane z instytucją ustania2 stosunku pracy ,,za uprzedzeniem”.
II. Ustanie stosunku pracy
Ustanie stosunku pracy jest szeroko rozumianą instytucją prawa pracy
zmierzającą do zakończenia bytu prawnego łączącego pracownika i pracodawcę
(co ilustruje w dalszej części artykułu poglądowy schemat). W wyniku ustania
stosunku pracy dochodzi do „unicestwienia” łączącego pracownika i pracodawcę związku o charakterze zobowiązaniowym3.
Przepisy prawa pracy wyróżniają dwa sposoby ustania stosunku pracy:
1) w wyniku czynności prawnej,
2) w wyniku zdarzenia prawnego4.
W wyniku czynności prawnej stosunek prawny ustaje na podstawie rozwiązania, które przybiera dwie postacie:
a) czynności prawnej dwustronnej (porozumienia stron),
b) czynności prawnej jednostronnej, którą jest wypowiedzenie lub niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę (zwane w Kodeksie pracy rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia).
Z kolei ustanie stosunku pracy mogą „spowodować też rozmaite zdarzenia
niebędące czynnościami prawnymi (oświadczeniami woli stron)”5. Wśród tych
zdarzeń można wyróżnić następujące grupy:

 Szczegółowej i pogłębionej analizy ustania stosunku pracy dokonał Z. Sypniewski, Fakty prawne
powodujące ustanie stosunku pracy – charakterystyka ogólna, [w:] T. Zieliński (red.), Z problematyki prawa pracy i polityki społecznej, t. 6, Katowice 1983, s. 102–132.
3
 Oczywiście nie mam tutaj na myśli stosunku zobowiązaniowego sensu stricto w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego, gdyż mimo że jest to stosunek dwustronnie zobowiązujący, to
nie ma pełnej wzajemności świadczeń, np. pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy niezależnie od tego, czy pracownik
w sposób staranny i sumienny wykonuje swoją pracę.
4
 Na gruncie cywilistycznym fakty, z którymi norma prawna łączy powstanie, zmianę lub ustanie
stosunku prawnego, nazywa się zdarzeniami prawnymi. A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części
ogólnej, Warszawa 1982, s. 105.
5
T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu. Część II, Warszawa-Kraków 1986, s. 56.
2
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Źródło: opracowano i rozwinięto za: J. Żołyński, Indywidualne prawo pracy w praktyce i w teorii,
Legnica 2005 r., s. 98–100 oraz A. Marek, J. Żołyński, Rozwiązanie stosunku pracy, Bydgoszcz–Legnica 2004 r., s. 72–76.
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1) zdarzenia, które z woli stron powodują rozwiązanie stosunku pracy w przyszłości (upływ czasu, na jaki umowa została zawarta, ukończenie pracy, do
wykonania której umowę zawarto oraz upływ kadencji wyborczej),
2) zdarzenia niezależne od woli stron, bądź zdarzenia zależne wyłącznie od woli jednej ze stron, które prawo pracy określa mianem
wygaśnięcia stosunku pracy (śmierć pracownika lub pracodawcy
będącego osobą fizyczną czy 3 miesiące nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania)6. Ustanie stosunku pracy w wyniku wygaśnięcia następuje ex lege7..
Ustanie stosunku pracy według przepisów Kodeksu pracy, a właściwie przepisów prawa pracy, gdyż ustanie stosunku pracy regulują także inne akty prawne
niż Kodeks pracy, ilustruje znajdujący się na poprzedniej stronie schemat8.
III. Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku uprzedzenia; istota instytucji
prawnej
Przepisy Kodeksu pracy w art. 30 § 1 zawierają katalog trybów rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z tym przepisem umowa o pracę może zostać
rozwiązana:
a) za porozumieniem stron,
b) w wyniku oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
c) w wyniku oświadczenia jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
d) z upływem czasu, na który umowa została zawarta, czy wreszcie
e) z dniem ukończenia pracy, dla której została zawarta.
L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 90–91.
 Polski system odbiega zdecydowanie od rozwiązań obowiązujących w systemach prawnych
opierających się na zasadzie common law, np. obowiązującej w USA. W Stanach Zjednoczonych
każda ze stron stosunku pracy ma prawo dowolnie zerwać umowę, na podstawie „dobrego powodu, złego powodu, albo bez powodu”. Otóż według teorii employment at will, która została
po raz pierwszy przyjęta w wyroku w 1895 r. i która nadal stanowi podstawę orzekania sądów
amerykańskich, jeżeli strony w umowie nie określiły czasu trwania umowy, każda z nich może
ją zerwać w każdej chwili i bez żadnego uprzedzenia, nie naruszając w ten sposób żadnej normy
prawnej ani nie stwarzając podstaw do odszkodowania. Zob. W. Świda, Koncepcja «employment
at will» w federalnym prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, [w:] A. Świątkowski
(red.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2006, s. 269.
8
 Schemat zawiera przypadki ustania stosunku pracy wyłącznie wynikające z przepisów Kodeksu
pracy. Szerzej w przedmiocie ustania (wygaśnięcia) stosunku pracy na podstawie innych aktów
prawnych – zob. m.in. J. Żołyński, Indywidualne prawo pracy w praktyce i w teorii, Legnica 2005 r.,
s. 98–100 oraz A. Marek, J. Żołyński, Rozwiązanie stosunku pracy, Bydgoszcz–Legnica 2004 r., s. 72–76.
6
7
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Rozwiązania umowy o pracę dokonuje się zatem w wyniku czynności prawnej zarówno jednostronnej, jak i dwustronnej. Jest to katalog zamknięty9, choć
przepis ten pomija w swojej treści formę „likwidacji” stosunku pracy w wyniku
czynności prawnej poprzez tzw. uprzedzenie. Z tego też powodu może powstać
wątpliwość, czy ustanie stosunku pracy w tym trybie jest odrębnym sposobem
rozwiązania stosunku pracy, czy też zdarzeniem rozwiązującym umowę o pracę
przewidzianym w art. 30 k.p.
Problem ten został w doktrynie rozstrzygnięty przez B. Wagner10, która uznała, że uprzedzenie (odnośnie art. 48 § 2 k.p.) należy kwalifikować jako
oświadczenie woli rozwiązujące umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (art. 30 § 1 pkt 3), a więc w trybie natychmiastowym (J.Ż.). Stanowisko powyższe wynika z faktu, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym może być dokonane z zastrzeżeniem terminu. Otóż rozwiązanie
umowy o pracę w tym trybie jest skutecznie nie tylko z chwilą złożenia oświadczenia woli, lecz także może nastąpić później, w terminie wskazanym przez stronę dokonującą tej czynności. Za stanowiskiem tym przemawia również fakt,
i nie jest to rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron, ponieważ
jest to czynność jednostronna oraz nie jest to wypowiedzenie, gdyż nie występuje (nie jest zachowany) okres wypowiedzenia. Analizując zagadnienie rozwiązania stosunku pracy w wyniku uprzedzenia należy zauważyć, że:
1) z teoretycznego punktu widzenia w literaturze powstało zagadnienie, czy
rozwiązanie stosunku pracy w wyniku uprzedzenia jest oświadczeniem
woli, czy też oświadczeniem wiedzy oraz czy jest to czynność prawna,
czy też czynność faktyczna. Przywołana już B. Wagner, stawiając te pytania i udzielając na nie odpowiedzi wyraźnie uznała, że „uprzedzenie jest
oświadczeniem woli skierowanym na rozwiązanie umowy o pracę. Jest
ono czynnością prawną jednostronną, dokonaną z zamiarem wywołania
skutku prawnego – ustania stosunku pracy”11.

 A. Sobczyk stwierdza w komentarzu do art. 30 k.p., że katalog zdarzeń powodujących rozwiązanie
umowy o pracę jest zamknięty; zob.: K.W. Baran, E. Chmielek-Łubińska, D. DÖrre-Nowak, L. Mitrus,
T.M. Nycz, A. Sobczyk, B. Wagner, M. Wandzel, Kodeks pracy 2009. Komentarz pod red. B. Wagner,
Warszawa 2009, s. 201. Z kolei Z. Góral uznaje, że: „Sposób jego sformułowania (tj. art. 30 k.p. – J. Ż.)
zdaje się świadczyć o tym, że jest to katalog zamknięty” [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. K.W.
Barana, Warszawa 2012, s. 229. W starszej literaturze – zob. A. Filcek, W. Formański, M. Piekarski,
S. Rejman, F. Rusek, Z. Salwa, K. Zieliński, Kodeks pracy z komentarzem, Warszawa 1979 r, s. 56.
10
 B. Wagner, Rozwiązanie umowy..., op. cit., s. 50.
11
 Zasadnicza różnica między oświadczeniem woli i oświadczeniem wiedzy polega na objęciu
(lub nie) wolą działającego skutków tego działania (B. Wagner Rozwiązanie…, op. cit. s. 50).
Oświadczeniem woli będzie tylko taki jej przejaw, który wyraża w sposób dostateczny zamiar
19
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2) ustanie stosunku pracy w trybie uprzedzenia dotyczy wyłącznie stosunków pracy opartych na umowie o pracę. Umożliwia zatem rozwiązanie
każdej umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju.
3) przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę za uprzedzeniem przyjmują zastosowaną w innych przepisach12 Kodeksu pracy fikcję prawną. Sprowadza się
ona do uznania, że pomimo iż rozwiązania stosunku pracy dokonał pracownik, to rozwiązanie za uprzedziłem traktowane jest jak wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez pracodawcę. Odnosi się to zarówno
do przypadku, gdy pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę
niezgodnie z prawem w wyniku wypowiedzenia, jak i niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trybie natychmiastowym (także tutaj poprzez art. 57 § 4 k.p. następuje odwołanie do fikcji
prawnej przyjętej w art. 48 § 2 k.p.).
IV. Zakres zastosowania rozwiązania stosunku pracy za uprzedzeniem
Należy wyraźnie zaznaczyć, że rozwiązanie stosunku pracy na podstawie
uprzedzenia13 może być dokonane tylko i wyłącznie przez pracownika, przy
czym instytucja ta na gruncie polskiego prawa pracy ma zastosowanie w bardzo
ograniczonym zakresie.
Otóż pracownik może rozwiązać umowę o pracę stosując uprzedzenie w następujących sytuacjach:
1) Po pierwsze dotyczy to sytuacji, gdy pracownik, który po niezgodnym
z prawem rozwiązaniu stosunku pracy przez dotychczasowego pracodawcę podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, a następnie pozwał
byłego pracodawcę i na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego ma możliwość powrotu do pracy u niego (art. 48 § 2 k.p.). Dotyczy
wywołania skutku prawnego w postaci ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego (A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1982, s. 246). Oświadczenia
wiedzy (zawiadomienia) nie są przejawem woli działającego, ale przejawem jego wiadomości
dotyczących pewnego zdarzenia lub stanu. Zob. S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I,
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 201 oraz A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części
ogólnej, Warszawa 1972, s. 102.
12
 Przepisy Kodeksu pracy przyjmują podobną formę fikcji prawnej m.in. w następujących artykułach: 55 § 3 i 97 § 3.
13
 Ustanie stosunku pracy ,,za uprzedzeniem” nie jest instytucją prawną występującą jedynie
w przepisach polskiego Kodeksu pracy. Rozwiązanie to obowiązywało również w byłej Czechosłowacji i byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej (dla przykładu według kodeksów
pracy tych krajów dotyczyło ustania stosunków pracy zawartych na czas oznaczony z terminem
określonym pośrednio – poprzez wskazanie celu zatrudnienia lub pracy, która miała być wykonana – niezbędne było uprzedzenie o upływie tego terminu), B. Wagner, Rozwiązanie umowy...,
op. cit., s. 49.
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to zarówno bezprawnego rozwiązania stosunku pracy w wyniku wypowiedzenia umowy o pracę, jak i w wyniku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracownika
(art. 52 k.p.) oraz rozwiązania stosunku pracy w samym trybie umowy
o pracę bez winy pracownika (art. 53 k.p.).
2) Po drugie dotyczy to pracownika, który w wyniku przejęcia zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę nie zamierza kontynuować
stosunku pracy u przejmującego pracodawcy14. Zagadnienie to normuje
art. 231 § 4 k.p., zgodnie z którym pracownik w terminie 2 miesięcy od
przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę może rozwiązać umowę o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem.
3) W literaturze prawa pracy można spotkać się również z poglądem, że
specyficznym rodzajem rozwiązania umowy o pracę za uprzedzeniem
jest rozwiązanie umowy o pracę zawartej na zastępstwo za 3-dniowym
okresem wypowiedzenia15. Formułując ten pogląd L. Florek uznał, że:
„Omawiany przepis wprowadza dodatkowo możliwość jej [umowy
o pracę] wcześniejszego wypowiedzenia. Nie ma przeszkód, aby stosować go również w związku z zakończeniem zastępstwa. Wtedy wypowiedzenie pełniłoby rolę swego rodzaju uprzedzenia o rozwiązaniu umowy
z mocy prawa”. W tym miejscu należy wskazać, że umowa o zastępstwo
ma charakter umowy terminowej, co oznacza, że z dniem, w którym zastępowany pracownik powróci do pracy, rozwiązuje się ona z mocy prawa. Nie jest do tego potrzebne żadne odrębne oświadczenie woli złożone przez pracodawcę. Dotyczy to także pracownika – kobiety w ciąży
– która w chwili powrotu zastępowanego pracownika znajdowałaby się
w 3. miesiącu ciąży („zwykła” terminowa umowa o pracę uległaby
z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu). W umowie o zastępstwo
strony mogą przewidzieć jej wypowiedzenie. Okres 3-dniowego wypowiedzenia (który obejmuje wyłącznie dni robocze) pełni bowiem rolę
swoistego rodzaju uprzedzenia pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę. Powoduje to, że instytucję uprzedzenia, jako sposób rozwiązania stosunku pracy, mógłby wyjątkowo zastosować również pracodawca.
 Pracownikowi, który w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę skorzystał
z możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem (art. 231 § 4 k.p.), nie przysługuje odszkodowanie. Zob. uchwała SN z 10 października
2000 r., III ZP 24/00, OSNIAPiUS z 2001 r., nr 3, poz. 63.
15
 L. Florek, [w:] R. Celeda, E. Chmielek-Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, pod red.
L. Florka, Warszawa 2009 r., s. 238.
14
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4) Do instytucji uprzedzenia „upodabnia się” moim zdaniem de facto rozwiązanie stosunku pracy przewidziane w art. 22 § 3 k.p. (choć pogląd ten
może być kontrowersyjny). Stanowisko swoje argumentuję w ten sposób,
że zgodnie z tym przepisem przedstawiciel ustawowy pracownika mającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych może za zezwoleniem sądu opiekuńczego rozwiązać stosunek pracy, gdy sprzeciwia się on
dobru tego pracownika (choroba pracownika, niedorozwój umysłowy,
pijaństwo, narkomania czy występowanie szczególnych uzdolnień pracownika, które powodują, że pracownik w zawartym stosunku pracy
zdolności te traci, nie rozwija się – np. wybitnie uzdolniony muzycznie
uczeń po ukończeniu gimnazjum zatrudnia się w celu przyuczenia do
zawodu murarza)16.
Rozpatrując problematykę wyrażoną w art. 22 § 3 k.p., należy wyraźnie
wskazać, że zarówno Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jak i Kodeks pracy nie stanowią, w jakim trybie może nastąpić rozwiązanie stosunku pracy. Z uwagi na interes osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych należy przyjąć, że sąd opiekuńczy może zezwolić na rozwiązanie stosunku pracy nawet ze
skutkiem natychmiastowym17.
Uważam zatem, że jeżeli w orzeczeniu sądu nie zostałoby wskazane, iż rozwiązanie winno być dokonane ze skutkiem natychmiastowym, przedstawiciel
pracownika z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych może dokonać
tego za kilkudniowym „uprzedzeniem”. Może mianowicie wskazać, w jakim
terminie od zapadnięcia orzeczenia sądowego i złożenia przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia stosunek pracy zostaje rozwiązany. Nie widzę żadnych przeszkód prawnych, aby w takiej sytuacji, gdy oświadczenie przedstawiciel ustawowy złożył np. w dniu 15. danego miesiąca, umowa o pracę uległa rozwiązaniu z końcem tego miesiąca.
 Artykuł ten dotyczy wszystkich osób mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
a w szczególności, używając pojęcia cywilistycznego – małoletnich. „Obejmuje nim zatem zarówno przypadki zatrudniania młodocianych, tj. osoby w wieku 16–18 lat, jak i dzieci”, S. Sobczyk, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, Gdańsk 2005 r., s. 93. Na marginesie należy
wskazać, że w uchwale z dnia 26 stycznia 1982 r. (V PZP 8/81, OSNC 1982, z. 7, poz. 94) SN uznał,
że umowa o pracę zawarta z małoletnim jest ważna, choć prawnie wadliwa i wymaga wypowiedzenia przez zakład pracy, a małoletni winien być odsunięty od pracy. Zawarcie umowy o pracę
z małoletnim wbrew ustawowemu zakazowi nie jest zagrożone sankcją bezwzględnej nieważności, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, pod red. T. Zielińskiego, Warszawa 2003, s. 238.
17
 Pogląd taki wyrażają między innymi starsze opracowania – A. Filcek, W. Formański, M. Piekarski, S. Rejman, F. Rusek, Z. Salwa, K. Zieliński, Kodeks pracy z komentarzem, Warszawa
1979 r., s. 42–43.
16
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Nie ulega przy tym wątpliwości, że pracownik młodociany nie powinien
kontynuować faktycznie pracy – do czasu formalnego rozwiązania umowy
o pracę pracownik winien być odsunięty od jej świadczenia (oczywiście, zgodnie z art. 80 k.p. za okres nieświadczenia pracy pracownik taki nie otrzymałby
wynagrodzenia).
Stanowisko moje wynika z faktu, że ze względu na szeroko rozumiane dobro młodocianego pracownika nie powinien on po zapadnięciu orzeczenia sądowego i złożeniu oświadczenia przez jego przedstawiciela ustawowego świadczyć pracy.
V. Forma i tryb rozwiązania stosunku pracy za uprzedzeniem
Przepisy prawa pracy wprost nie określają formy prawnej oświadczenia
woli o rozwiązaniu stosunku pracy za uprzedzeniem. Tym niemniej, skoro
uprzedzenie jest rozwiązaniem stosunku pracy w trybie natychmiastowym, to
zgodnie z art. 30 § 3 k.p. czynność ta winna być dokonana w formie pisemnej.
Brak zachowania formy pisemnej w żadnym wypadku nie powoduje jednak
z mocy prawa nieważności dokonanej przez pracownika czynności prawnej,
co z jednej strony jest przejawem ochrony interesów pracowniczych, a z drugiej zapewnia porządek w stosunkach pracy (rozwiązanie stosunku pracy „za
uprzedzeniem” może być zatem dokonane w każdej formie: ustnie, faksem,
sms-em itp.).
Nie jest to bowiem szczególna forma, której niezachowanie pociąga za
sobą nieważność czynności prawnej (ad solemnitatem), ani forma pisemna
(ad probationem), której niezachowanie zgodnie z art. 74 k.c. skutkuje utratą
w sporze sądowym możliwości dopuszczenia dowodu ze świadków na okoliczność dokonania tej czynności. (Zgodnie z art. 473 k.p.c. niezachowanie formy
pisemnej nie ogranicza dopuszczalności prowadzenia dowodu ze świadków
i z przesłuchania stron przed sądem pracy).
A zatem niezachowanie przez pracownika formy pisemnej do złożenia
oświadczenia woli o ustaniu stosunku pracy za uprzedzeniem powoduje, że
oświadczenie to jest zawsze skuteczne, pod warunkiem że pracodawca (adresat oświadczenia woli) miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Oczywiście
brak formy pisemnej pozbawia jednak pracownika dogodnego środka dowodowego, jakim jest dowód z dokumentu (art. 245 k.p.c.).
W razie więc zaistniałego sporu sądowego, zgodnie z art. 6 k.c., ciężar
udowodnienia złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za uprzedzeniem spadnie wyłącznie na pracownika, co z formalno-prawnego punktu widzenia sprawia, że udowodnienie złożenia tego oświadczenia stawia go
w trudniejszej sytuacji.
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Jak już wskazano wcześniej, pracownik, wobec którego sąd uznał, że pracodawca w sposób niezgodny z prawem rozwiązał z nim umowę o pracę i przywrócił go do pracy, ma „zagwarantowane” prawo powrotu celem kontynuowania pracy u pierwotnego pracodawcy. Może zaistnieć również i taka sytuacja,
że pracownik przywrócony do pracy u pierwotnego pracodawcy nie rozwiąże
dotychczasowej umowy o pracę. Przypadek taki będzie miał miejsce wtedy, gdy
pracownik powróci do pracy u pierwszego pracodawcy i nie skorzysta z rozwiązania stosunku pracy ,,za uprzedzeniem” u dotychczasowego pracodawcy18.
Prawo pracy dopuszcza bowiem, aby pracownik pozostawał w stosunku pracy
u dwóch pracodawców jednocześnie19.
Pracownik zamierzający skorzystać z uprzedzenia zobligowany jest przestrzegać pewnych terminów. Otóż, zgodnie z art. 48 § 2 k.p. może on rozwiązać
umowę o pracę za 3-dniowym uprzedzeniem (w terminie 7 dni od przywrócenia
do pracy), a z kolei art. 231 § 4 k.p. wprowadza 7-dniowy termin uprzedzenia.
Termin 3- i 7-dniowy uprzedzenia należy traktować jako „okres wypowiedzenia”,
z tego też względu okresy te są dla pracownika normalnymi dniami świadczenia
pracy. Nie może on zatem zaprzestać wykonywania powierzonej mu pracy. Jeżeli
zatem po złożeniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za uprzedzeniem
pracownik zaprzestanie świadczenia pracy, pracodawca może rozwiązać umowę
o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.
Jak z powyższego wynika, przepisy Kodeksu pracy nie wprowadzają jednego terminu do rozwiązania stosunku pracy za uprzedzeniem. Terminy są bowiem dwa20. De lege ferenda uważam, że należałoby ujednolicić termin do dokonania tej czynności, gdyż żadne przesłanki merytoryczne ani praktyczne nie
przemawiają za takim uregulowaniem. Wprowadzanie w jednym akcie prawnym, jakim jest Kodeks pracy, dwóch terminów do rozwiązania stosunku pracy
 Oczywiście jest to rozważanie czysto teoretyczne, gdyż pracownikowi będzie niezmierne trudno świadczyć pracę w pełnym wymiarze czasu u dwóch pracodawców jednocześnie.
19
 Na temat możliwości pozostawania w stosunku pracy u jednego pracodawcy na podstawie
dwóch i więcej umów o pracę – zob. J. Żołyński, Dopuszczalność zawierania przez pracownika
z tym samym pracodawcą więcej niż jednej umowy o pracę, [w:] L. Szot, Trwałość zatrudnienia
pracownika. Zarys problematyki, Wrocław 2008.
20
 Termin 3-dniowy i 7-dniowy należy liczyć jak w Kodeksie cywilnym, czyli 3 lub 7 kolejnych
dni (art. 111 k.c.). Zgodnie z tym przepisem termin oznaczony w dniach kończy się z upływem
ostatniego dnia. Nie ma więc tutaj takiej osobnej regulacji, jak np. w art. 30 § 21 k.p., gdzie
wskazano, że w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przy wypowiedzeniu tygodniowym
termin upływa zawsze w sobotę. Stąd termin 3- lub 7-dniowy może upłynąć zarówno w tzw.
dzień roboczy, jak i teoretycznie w dniu wolnym od pracy (niedzielę czy święto, przy założeniu,
że oświadczenie pracownika zostało np. złożone pracodawcy w niedzielę, jeżeli ten dzień był
normalnym dniem jego pracy).
18
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za uprzedzeniem jest bowiem przejawem niejednolitego traktowania powyższej
instytucji prawa pracy21.
Osobno stoję na stanowisku, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w formie uprzedzenia może być złożone adresatowi tego
oświadczenia, tj. pracodawcy, w każdym czasie, a więc nie tylko w okresie świadczenia pracy.
Z tego też względu może mieć miejsce także w okresie niezdolności pracownika do pracy spowodowanej chorobą, jak i usprawiedliwionej nieobecności
w pracy z powodu każdego rodzaju urlopu – wypoczynkowego, okolicznościowego, macierzyńskiego, bezpłatnego (w tym również urlopu bezpłatnego udzielonego w trybie art. 1741 k.p.)22 itp.
Należy ponadto zwrócić uwagę, że:
 jeżeli pracownik nie dokonana rozwiązania stosunku pracy za uprzedzeniem w terminie 7 dni od dnia przywrócenia do pracy,23 uprawnienie
jego wygasa. Jest to więc termin zawity;
 W literaturze rozwiązanie umowy o pracę w trybie uprzedzenia dokonanego na podstawie
art. 231 § 4 k.p. budzi kontrowersje i jest krytycznie oceniane z punktu widzenia równości stron
(A. Sobczyk, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, s. 91). Niektórzy autorzy w ogóle
kwestionują potrzebę takiej regulacji z uwagi na funkcję ochronną prawa pracy. (zob. A. Tomanek, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Wrocław 2002, s. 176–183). Wyraża się opinię, że wykracza ona wyraźnie poza podstawowy cel regulacji przejścia zakładu pracy, którym
jest ochrona pracownika przed skutkami transferu. Ochrona pracownika przed niepożądaną
zmianą pracodawcy jest zapewniona przez prawo wypowiedzenia umowy o pracę (Z. Hajn,
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, [w:] R. Rączka (red.), Kodeks pracy po zmianach,
Warszawa 1997, s. 134 oraz Z. Hajn, Nowa regulacja przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, PiZS, 1996, nr 10, s. 28). Uznaje się bowiem, że daje to pracownikom szerokie i niczym
nieuzasadnione możliwości rozwiązania umowy o pracę. Termin 7-dniowy nie daje mianowicie
pracodawcy, któremu nie można przypisać tutaj żadnej winy, jakichkolwiek szans zatrudnienia
nowego pracownika w miejsce zwolnionego.
Z kolei H. Lewandowski wyraża pogląd, że wprowadzenie regulacji, iż dopiero po dokonaniu transferu przedsiębiorstwa pracownicy mają możliwość rozwiązania umowy
o pracę, jest sprzeczne z zasadą wolności pracy. Zasada ta bowiem opiera się na założeniu, że pracownik winien mieć zapewniony swobodny wybór pracy i nie można go zmuszać do świadczenia pracy na rzecz podmiotu, „z którym nie nawiązałby stosunku pracy”
[H. Lewandowski, Restrukturyzacja przedsiębiorstw a prawo pracy (indywidualne i zbiorowe) w Polsce, A. Świątkowski (red.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznejego,
Kraków 2006, s. 108].
22
 Szerokiej analizy urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 1741 k.p. dokonał autor
w opracowaniu Urlop bezpłatny udzielany przez pracodawcę w trybie art. 1741 k.p. – aspekty
praktyczne, PiZS, 2010, nr 8.
23
 Per analogium – W sytuacji opisanej w art. 48 k.p. chodzi o oświadczenie pracownika o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy. Niezwłoczność w rozumieniu tego przepisu nie jest
niweczona przez stan choroby pracownika uniemożliwiający stawienie się do pracy w terminie
7-dniowym – zob. wyrok SN z 11 maja 2009 r., I PK 223/08, MPP z 2010 r., nr 1.
21
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 nie jest przy tym istotne, aby 3-dniowy termin uprzedzenia mieścił
się w 7-dniowym terminie do jego złożenia, pod warunkiem że samo
oświadczenie woli dotrze do pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia przywrócenia. Stąd faktycznie termin uprzedzenia może upłynąć po siódmym
dniu od przywrócenia do pracy24.
VI. Funkcje ustania stosunku pracy za uprzedzeniem
Instytucja rozwiązania stosunku pracy za uprzedzeniem realizuje – moim
zdaniem – jedną z zasadniczych funkcji prawa pracy,25 a mianowicie funkcję
ochronną. Funkcja ta polega ,,…na działaniu norm prawa pracy w sposób zabezpieczający interesy pracownika...”26. Zapewnia bowiem praktycznie w sposób
natychmiastowy:
a) W przypadku zmian podmiotowych występujących po stronie pracodawcy (art. 231 k.p.) możliwość rozwiązania stosunku pracy i de facto
niekontynuowania przez pracownika zatrudnienia w nowym podmiocie
(oczywiście na dotychczasowych warunkach). Realizować zatem będzie
zasadę dobrowolności świadczenia pracy (art. 11 k.p.) – przy przejściu
zakładu pracy na innego pracodawcę pracownik, pomimo tzw. automatyzmu, może zrezygnować z kontynuowania świadczenia pracy, bez żadnych konsekwencji prawnych. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że
pracownicy z trybu ustania stosunku pracy za uprzedzeniem mogą skorzystać w okresie 2 miesięcy od dnia przejęcia ich przez nowego pracodawcę (art. 231 § 4 k.p.). Oznacza to tym samym, że jeżeli warunki pracy
pracownika przejętego przez nowego pracodawcę uległyby znacznemu
(poważnemu) pogorszeniu, to pomimo rozwiązania umowy o pracę za
uprzedzeniem może on domagać się odprawy pieniężnej na podstawie
art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r.27 Zdaniem SN, odmowa przyjęcia nowych, szykanujących warunków pracy, jak również nieprzyjęcie
warunków z jakiegoś powodu wyraźnie niedogodnych dla pracowni B. Wagner, Rozwiązanie umowy..., s. 52 oraz A. Sobczyk, Rozwiązanie umowy…, op. cit., s. 91.
 Na temat funkcji prawa prace pisali między innymi: W. Szubert, Funkcje prawa pracy, PiP, 1971,
nr 3–4, s. 567 i nast., T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu. Cześć I. Ogólna, Warszawa–Kraków 1986, s. 39 i nast., Z. Salwa, Organizacyjna funkcja prawa pracy, „Studia Prawnicze”, 1986,
nr 3–4, Z. Salwa, M. Matey (red.), Nowy ład pracy w Polsce a ochronna funkcja prawa pracy
w Polsce i Europie, Warszawa 1997, s. 51 i nast., W. Muszalski, Przemiany funkcji ochronnej i organizacyjnej w prawie pracy, PiZS, 1995, nr 3, s. 11 i nast., G. Goździewicz, Funkcje prawa pracy
w nowym ustroju w Polsce, [w:] B.M. Ćwiertniak (red.), Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne,
polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, Opole 1998, s. 29 i nast.
26
 T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu. Część I. Ogólna, Warszawa–Kraków 1986 r., s. 39.
27
 Uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 18 czerwca 2009 r., III PZP 1/09 OSN IPUSiSP 2011/3–4/32.
24
25
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ków, mogą być uznane za przyczyny leżące wyłącznie po stronie zakładu
pracy. Odprawa nie będzie jednak przysługiwała, jeżeli pracownik dokona rozwiązania umowy o pracę za uprzedzeniem jedynie z przyczyn
leżących po stronie pracownika (np. zamiaru zmiany pracy).
b) Na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego – rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą i powrót do pracy u pracodawcy,
który rozwiązał uprzednio stosunek pracy z tym pracownikiem (art. 48 § 2
i 57 §1 k.p.). Realizowana więc będzie zasada prawa do pracy (art. 10 k.p.)
– w wyniku przywrócenia do pracy u pierwotnego pracodawcy pracownik
ma zagwarantowaną możliwość jej kontynuowania na dotychczasowych
warunkach (z reguły lepszych niż praca świadczona u dotychczasowego
pracodawcy).
W pewnym zakresie instytucja ustania stosunku pracy realizuje także
funkcję organizacyjną, która polega na wprowadzeniu ładu w stosunkach społecznych28. Ład ten rozumieć należy w ten sposób, że nie zachodzi potrzeba
wypowiadania przez pracownika dotychczasowej umowy o pracę lub de facto
„porzucania” dotychczasowego stosunku pracy, a także „zostają uporządkowane” sprawy u pracodawcy związane z zatrudnieniem, z którego pracownik
rezygnuje.
VII. Inne zagadnienia związane z zakończeniem stosunku pracy
,,za uprzedzeniem”
Wraz z zakończeniem stosunku pracy w wyniku rozwiązania ,,za uprzedzeniem” rzeczą oczywistą jest, że pracodawca, wobec którego pracownik zastosował rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie, winien jest takiemu pracownikowi wydać stosowne świadectwo pracy. Wymóg ten wynika wprost z art. 97 k.p.,
który stanowi, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy
pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo
pracy. Ponadto pracodawca ten – na mocy art. 171 § 1 k.p. – winien również wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, że pracownik i pracodawca winni również dokonać stosownych pomiędzy nimi rozliczeń (np. rozliczyć koszty
podróży służbowych, mienie powierzone, czy też sfinansowane przez pracodawcę koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych ujętych w stosownej umowie
zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem).

 Ibidem, s. 40.

28

273

JANUSZ ŻOŁYŃSKI

Rozpatrując instytucję uprzedzenia, należy także odnieść się do zagadnienia trwałości umownych klauzul o zakazie konkurencji, zawieranych w trybie
art. 1012 k.p., w sytuacji gdy pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Otóż
w wyniku takich klauzul pracownik po zakończeniu stosunku pracy przez określony czas, wskazany w umowie o zakazie konkurencji, zobligowany jest do niepodejmowania zatrudnienia konkurencyjnego, za stosownym odszkodowaniem.
Powstaje pytanie: czy umowa o zakazie konkurencji obowiązuje także w przypadku rozwiązania umowy o pracę ,,za uprzedzeniem”? Na tak postawione
pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Przywołany artykuł Kodeksu
pracy używa określenia „po ustaniu stosunku pracy”, a rozwiązanie umowy o pracę ,,za uprzedzeniem”, jak wskazano, jest jedną z form ustania stosunku pracy.
Artykuł ten nie dokonuje rozróżnienia, czy stosunek pracy ustał z powodu
wygaśnięcia (zdarzenia prawnego), czy też w wyniku jedno- lub dwustronnej
czynności prawnej, a więc każde ustanie stosunku pracy (oczywiście za wyjątkiem śmierci pracownika lub pracodawcy będącego osobą fizyczną, gdy spadkobiercy nie będą kontynuowali za niego działalności) zachowuje w mocy postanowienia umowy o zakazie konkurencji29.
VIII. Zakończenie
Instytucja rozwiązania umowy o pracę ,,za uprzedzeniem” nie jest szczególnym rodzajem zakończenia łączącego pracownika i pracodawcę stosunku pracy. Jest to rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym z „zastrzeżeniem terminu”. Można zatem użyć określenia, że Kodeks pracy dopuścił możliwość rozwiązania stosunku pracy przez pracownika w trybie „uproszczonym”.
Rozwiązanie umowy o pracę ,,za uprzedzeniem” pozwala mianowicie na szybkie, bezproblematyczne (brak okresu wypowiedzenia), bezkonfliktowe, a także
bez konsekwencji prawnych dla pracownika, zerwanie łączącej go więzi z pracodawcą i, co istotne, umożliwia rozwiązanie każdej umowy o pracę, niezależnie
od jej rodzaju. Zapewnia jednocześnie szeroko rozumianą ochronę interesów
pracowniczych, a także wprowadza szeroko rozumiany porządek organizacyjny
w stosunkach pracy. Dlatego przyjęcie w Kodeksie pracy tej instytucji należy generalnie uznać za właściwe.

 Szerzej na temat skutków związanych z wygaśnięciem stosunku pracy z powodu śmierci pracownika lub pracodawcy – zob. T. Liszcz, Skutki prawne śmierci pracownika i śmierci pracodawcy w zakresie stosunku pracy, PiZS 1997, nr 7–8, passim.

29
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Streszczenie
Rozwiązanie stosunku pracy „za uprzedzeniem” w aspekcie teoretycznym
i praktycznym
Rozwiązanie umowy o pracę za „uprzedzeniem” nie jest szczególnym rodzajem zakończenia stosunku pracy. Jest to jedynie rozwiązanie umowy o pracę
w „szczególnym” trybie natychmiastowym, gdyż skutek ten następuje nie niezwłocznie, lecz po upływie kilku dni. W ten sposób można dokonać rozwiązania
każdej umowy o pracę, niezależnie, czy jest to umowa zawarta na czas nieokreślony, czy też jest to umowa terminowa.

Summary
Job termination by „anticipating” in the theoretical and practical aspect
Termination of an employment contract with “prior notice” is not
a particular form of employment relationship severance. It is a mere termination
of an employment contract with “particular” immediate effect for its consequence
occurs not immediately but after a few days. Thus, each employment contract
may be terminated with prior notice irrespective of whether such a contract has
been concluded for indefinite or definite period of time.
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Wpływ polityki samorządu lokalnego w zakresie
sportu i rekreacji na jakość życia mieszkańców
na przykładzie Gminy Polkowice
Sport i jakość życia jako pojęcia zbieżne
Gdy w potocznej rozmowie używa się słowa „sport”, to myśli statystycznego
obserwatora, który z rozrzewnieniem wspomina sukcesy Polaków, bardzo szybko przenoszą się na hale sportowe oraz stadiony piłkarskie lub lekkoatletyczne.
Niektórzy z czytelników zahaczą także o obiekty sportów zimowych, szczególnie
różnego rodzaju skoków narciarskich czy biegów, bo przecież ostatnie dziesięciolecie niepodzielnie zapisało się w sercach rodaków jako lata wielkich sukcesów. Z pełną świadomością i odpowiedzialnością nie wymieniam w tym miejscu
konkretnych nazwisk sportowców ani sukcesów, gdyż uważam, iż każdy ma pełne prawo do określenia swoich kryteriów i miary sukcesu.
Oczywiście są takie osiągnięcia, które przez ogół społeczeństwa rozważane bywają w kategoriach dóbr ogólnonarodowych – wręcz „świętości” nietykalnych, ale, jak pokazują doświadczenia, wybory te uzależnione są często od
emocji kibiców i czasu trwania oraz rozmiaru sukcesu, czyli od tego, czy osiągnięcie ma wymiar międzynarodowy. Te „niższe” poziomy zwycięstw (krajowe,
klubowe, szkolne) śledzi już niewielka grupa obserwatorów i nie wzbudzają one
najczęściej ogólnego zainteresowania. Jako kibiców sportowych interesuje nas
najczęściej produkt finalny, a więc prestiżowe zwycięstwo, a nie droga prowadząca do sukcesu. Takie „bezpośrednie” myślenie o sukcesie i mówienie o sporcie – oparte na doznawaniu zadowolenia z obserwowania sukcesów – nie jest
oczywiście nieprawidłowe, ale ukazuje tylko jeden z wymiarów sportu i znacząco ogranicza jego zakres.
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Podobnie rzecz ma się z jakością życia. Termin ten funkcjonuje w świadomości społecznej bardzo powszechnie i to nie od dziś. Charakteryzowany jest
na co dzień jako aktualny stan życia pojedynczego człowieka lub grupy ludzi,
a oceniany w kontekście wybranych kryteriów. Najczęściej, w potocznym rozumieniu, jakość życia odnoszona jest do ogólnego poziomu życia człowieka, który wyraża się liczbą posiadanych dóbr materialnych, jego możliwościami, stanem zdrowia i ogólnym samopoczuciem. Każdy z nas w sposób bezproblemowy
potrafi określić także, jakie warunki zewnętrzne jego zdaniem powinny zostać
spełnione, by jakość życia była zadowalająca lub wzrastała.
W kontekście powyższych subiektywnych refleksji na temat sportu i jakości
życia niezmiernie ciekawe może okazać się zbadanie, czy te dwa obszary mogą
być od siebie jakoś zależne, a jeżeli tak, to w jakim zakresie i, przede wszystkim,
jakie mogą być efekty tych oddziaływań.
Bardzo ważną rzeczą dla opracowań, które choćby w podstawowym zakresie chcą predestynować do kategorii rozważań czy dyskusji naukowych, jest zdefiniowanie i uściślenie podstawowych pojęć.
Kategoria jakości życia (Quality of Life) w ostatnich latach budzi coraz większe zainteresowanie nie tylko przedstawicieli wielu dziedzin nauki, ale także decydentów i szeroko rozumianej opinii publicznej. Publikowany corocznie raport
„Diagnoza społeczna – warunki i jakość życia Polaków”1 istotnie zwiększa to zainteresowanie. Jakość życia jest jednym z najważniejszych paneli tematycznych
Narodowego Programu Foresight „POLSKA 2020” w ramach Pola Badawczego
„Zrównoważony Rozwój Polski”.
Jakość życia jako dziedzina nauki ma z natury rzeczy rozproszony po różnych dyscyplinach przedmiot swych badań. Problemami jakości życia zajmują się m.in. filozofia, socjologia, psychologia, aksjologia, ekonomia i statystyka.
Jakość życia jest lub powinna być podstawowym przedmiotem zainteresowania
każdego człowieka. Jest to bowiem kategoria wyrażająca stopień samorealizacji człowieka w ujęciu holistycznym (przy równowadze dobrobytu, dobrostanu
i błogostanu) lub w ujęciu mniej czy bardziej zawężonym, np. z punktu widzenia
konsumpcji dóbr materialnych zaspokajających jego potrzeby (przy dominacji
dobrobytu nad dobrostanem i błogostanem)2.
Termin „jakość życia” pojawił się po raz pierwszy w słownikach amerykańskich po II wojnie światowej i początkowo był kojarzony wyłącznie z dobrostanem
 J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2007 – warunki życia i jakość życia, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, 2007.
2
 T. Borys, Jakość–Normalizacja–Certyfikacja, dodatek lobbingowy do Rzeczpospolitej, Warszawa, 2007.
1
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materialnym (bogactwo, dom, wysoki standard życia – akcent położony na „mieć”),
następnie zaś został poszerzony o wartości niematerialne (edukacja, szczęście wolność, zdrowie – akcent położony na „być”)3. W powszechnej świadomości pojęcie
to zaistniało w latach 60., kiedy w swoim przesłaniu politycznym użył go ówczesny
prezydent USA L. Johnson.
W encyklopedycznym wyjaśnieniu pojęcie jakości życia określa się jako
stopień zaspokajania potrzeb materialnych i niematerialnych jednostek, rodzin i zbiorowości. Pojęcie to rozważa się w kategoriach motywacyjnych,
tj. w odniesieniu do zdolności i możliwości człowieka do spełniania swoich potrzeb4. Koresponduje to z ujęciem jakości życia opartym na teorii potrzeb, w której jakość życia pozostaje w bezpośrednim związku z potencjałem tkwiącym
w człowieku, umożliwiającym mu realizację ważnych dążeń – im wyższy stopień
zaspokojenia potrzeb, tym lepsza jakość życia. Jeśli potrzebę zdefiniujemy jako
„odczucie braku jakiejś wartości”, wtedy poziom jakości życia możemy określić
jako różnicę między sytuacją upragnioną a istniejącą aktualnie5. Jedna z pierwszych definicji jakości życia w naukach społecznych mówi o „wypadkowej integracji właściwości osobowych oraz subiektywnych i obiektywnych wskaźników dobrostanu”6. Pionierzy badań nad jakością życia w psychologii i medycynie Karnofsky i Katz zajmowali się specyficznymi zagadnieniami problematyki
związanej ze stanem zdrowia – aktywnością ruchową w chorobie i sprawnością
funkcjonalną.
Pojęcie jakości życia opisywane jest w wielu różnych kategoriach: normatywnych, fenomenologicznych, relacyjnych, zatem termin ten można odnosić
do norm klinicznych (brak symptomów choroby), społecznych (wywiązywanie
się z ról społecznych) i indywidualnych (urzeczywistnienie celów osobistych)7.
Ponieważ jakość życia omawiana była przez wielu teoretyków i badana przez
wielu badaczy, to dla ogólnego choć spojrzenia warto przedstawić kilka różnych
 K. de Walden-Gałuszko, Ocena jakości życia uwarunkowana stanem zdrowia, [w:] J. Meyza
(red.), Jakość życia w chorobie nowotworowej, Warszawa, Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 1997.
4
 S. Hunt, Cross-cultural comparabiliti of qualiti of life measures, [w:] I. Guggenmoos-Holtzmann,
K. Bloomfield i U. Flick (red.), Quality of life and health: concepts, methods and applications, Berlin, Blackwell Wissenschafts-Verlag, 1995.
5
 J. Krupiński, Heath and quality of life. Social Science and Medicine, 1980, s. 14.
6
 S. Leder, Jakość życia a psychiatria konsultacyjna I psychoterapia, [w:] J. Meyza (red.), Jakość życia
w chorobie nowotworowej, Warszawa, Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 1997.
7
 M. Adamczak, H. Sęk, Znaczenie pojęcia «jakości życia» w opiece psychologicznej pacjentów onkologicznych, [w:] J. Meyza (red.), Jakość życia w chorobie nowotworowej, Centrum Onkologii
Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, 1997.
3
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propozycji rozumienia tego pojęcia8. Tomaszewski uważa, że jakość życia ustalić
można na podstawie zbioru pewnych, odgórnie przyjętych i jednakowych dla
wszystkich, kryteriów. Należą do nich: bogactwo przeżyć, poziom świadomości, poziom aktywności, twórczość, współuczestnictwo w życiu społecznym. Im
większe jest ich spełnienie, tym wyższa jest jakość życia. Podobnego zdania jest
Campbell. Według niego jakość życia zależy od stopnia zaspokojenia w określonych z góry następujących dziedzinach życia: małżeństwo, życie rodzinne, zdrowie, sąsiedzi, znajomi, zajęcia domowe, praca zawodowa, życie w danym kraju,
miejsce zamieszkania, czas wolny, warunki mieszkaniowe, posiadane wykształcenie i standard życia.
Zbliżone stanowisko reprezentuje Flanagan. Zwraca jednak uwagę, iż określone z góry sfery życia mogą mieć różne znaczenie dla badanej osoby. Jeśli któraś
z nich jest mało istotna, jej niska ocena nie będzie mieć wpływu na jakość życia.
Do określenia poziomu zadowolenia z poszczególnych dziedzin życia proponuje
użycie wskaźnika wagi. W ten sposób ocena jakości życia staje się subiektywna,
pochodzi z wewnętrznych procesów wartościowania. Koncepcja Cantor jest nieco inna od poprzednich. Według niej jakość życia człowieka zależy od tego, czy
i jak realizuje on swoje życiowe zadania. Związane są one z wyborem odpowiednich zadań rozwojowych dostosowanych do potrzeb i możliwości jednostki. Na
zadowolenie z życia składają się doświadczenia emocjonalne wynikające z realizacji zadań oraz porównania pod tym względem siebie z innymi. Ratajczak
stwierdza, że jakość życia jest efektem relacji między realizacją i stopniem zaspokojenia własnych potrzeb, a wymaganiami i zasobami otoczenia. Może ona
przynieść zadowolenie i pozytywne emocje, gdy nie narusza zasobów jednostki
i umożliwia realizację jej potrzeb. Niezadowolenie pojawia się, gdy istnieje nieadekwatność między potrzebami i zasobami (pochodzącymi od wewnątrz – od
jednostki, jak i od zewnątrz – od otoczenia). Poczucie niezadowolenia wynika
z ponoszonych przez osobę kosztów psychologicznych. Jednym z nich jest poczucie pokrzywdzenia. Pojawia się w przypadku rozbieżności między tym, do
czego człowiek dąży, pragnie, potrzebuje, a tym, co posiada.
Poczucie winy dotyczy sytuacji, w której osoba lubi i potrafi robić pewne
rzeczy, a musi robić inne. Natomiast upokorzenie występuje wtedy, gdy istnieje dysonans pomiędzy tym, co człowiek może robić, co uważa za swoją powinność, a tym, co musi, ponieważ wymaga tego otoczenie. Michalos tłumaczy, iż
o jakości życia decyduje stopień zadowolenia z niego. Istotna jest tutaj wielkość rozbieżności między stanem pożądanym – potrzebą, a stanem aktualnym
 A. Dziurowicz-Kozłowska, Wokół pojęcia jakości życia, ,,Psychologia Jakości Życia”, 2002, t. 1
nr 2, 2002.
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– poziomem zaspokojenia. Jednak nie sama wielkość rozbieżności wpływa
na jakość życia. Istotne jest to, jakiej sfery życia dotyczy. Im jest ona bardziej
ważna, tym mniejsze niezaspokojenie w jej zakresie powoduje dyskomfort,
a w konsekwencji słabszą jakość życia. Warto wspomnieć, iż niezadowolenie
wynikać może z odniesienia do przeszłości – „nie mam tego, co kiedyś”, z porównania do innych ludzi – „nie mam tego, co inni” oraz z odwołania się do
własnych przekonań – „nie mam tego, na co zasługuję”. Sfery życia istotne dla
jego jakości zmieniają się wraz z wiekiem, pozycją społeczną oraz pełnionymi
rolami. Raeburn i Rootman uważają, że jakość życia wiąże się z rozwojem, realizacją własnych możliwości, stawaniem się, zmienianiem, przynależnością
środowiskową i odpoczynkiem. Obniża się ona wskutek niemożności realizacji własnych zamierzeń.
Nordenfelt łączy jakość życia z pozytywnymi i negatywnymi przeżyciami. Koncepcja ta podkreśla wymiar psychiczny w definiowaniu jakości życia.
Utożsamiana jest z indywidualnym dobrostanem jednostki. Choć człowiek
znajduje się pod stałym oddziaływaniem środowiska (fizycznego, kulturowego, psychospołecznego) ograniczającego możliwości, jego jakość życia nie
jest przez nie całkowicie zdeterminowana. Człowiek również działa i zbiera
życiowe doświadczenia. Należą do nich wrażenia powstające w wyniku odbierania bodźców zmysłowych, odczuwanych emocji i nastroju. Jakość życia
związana jest ze sferą przeżyciową. Bardziej istotne od stopnia zaspokojenia
potrzeb jest to, co człowiek czuje. Kowalik uważa, że człowiek ma dwie możliwości odczuwania własnego życia. Może je poznawać i przeżywać. Szczególnego znaczenia nabiera eksploracja otaczającego świata. Jednostka znajduje
się w otoczeniu, które zawiera pewną ilość informacji. Jakość życia to suma
przeżyć. Opiera się na zderzeniu świata zewnętrznego z wewnętrznymi możliwościami jego poznawania.
Przedstawione powyżej koncepcje pozwalają zgodzić się ze zdaniem Bańki9, iż jakość życia to zagadnienie wieloznaczne, a jego definicja uzależniona
jest od perspektywy podmiotu podejmującego problem. Niektóre z definicji, na
przykład Tomaszewskiego i Campbella, określają jakość życia w sposób obiektywny. Posługują się z góry założonymi i jednakowymi dla wszystkich kryteriami. Traktują jakość życia jako zespół warunków życia człowieka, obiektywne atrybuty świata przyrody, przedmiotów i kultury, obiektywnie oceniane
atrybuty człowieka związane z poziomem życia i pozycją społeczną, a także
 A. Bańka, Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy, [w:] A., Bańka, R., Derbis (red.), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, „Gemini” s.c., Poznań–Częstochowa 1994.

9
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właściwe funkcjonowanie jego organizmu10. Inne koncepcje zwracają uwagę,
iż obiektywne kryteria nie dają pełnego obrazu jakości życia. Flanagan11 pokazuje, że ten sam poziom konsumpcji, liczba posiadanych dóbr może dla jednej
osoby być źródłem satysfakcji, dla drugiej jednak już nie. Cantor, Ratajczak,
Michalos i inni stwierdzają, iż dla określenia jakości życia istotne jest poznanie
stosunku badanej osoby do własnej sytuacji. Na rzeczywistość człowieka należy spojrzeć z jego własnej perspektywy. Zapoznać się z jego subiektywnym
odbiorem sytuacji, subiektywnym poczuciem harmonii bądź dysharmonii pomiędzy własnymi potrzebami, a zasobami tkwiącymi w otoczeniu12.
Jakość życia rozpatrywana w wymiarze subiektywnym pochodzi od wewnętrznych procesów wartościowania różnych sfer życia i życia jako całości.
Zależy od struktury potrzeb, indywidualnego systemu wartości oraz indywidualnego pojęcia sensu życia (Sęk 1993; za: Stolarska, Zielińska, 2000).
Śledząc literaturę przedmiotu, napotkać można także opis teoretycznych
modeli jakości życia, które najczęściej mają postać rozbudowanych list identyfikujących różne obszary jakości życia i ich subkomponenty oraz uwzględniających jej wymiar obiektywny i subiektywny. Warto, dla poszerzenia spojrzenia,
omówić przynajmniej trzy z nich13.
Model Lawtona – w swoim modelu autor zakłada, że jakość życia obejmuje
cztery podstawowe obszary: kompetencje behawioralne, obiektywne środowisko, psychologiczny dobrostan i postrzeganą jakość życia. Obszar kompetencji
behawioralnych zawiera pięć subkomponentów: zdrowie, sprawność ruchową,
funkcjonowanie poznawcze, gospodarowanie czasem i zachowania społeczne.
W modelu tym poszczególne obszary zachodzą na siebie i mogą być oceniane
zarówno z perspektywy subiektywnej, jak i obiektywnej. Do oceny kompetencji
behawioralnych i obiektywnego środowiska stosuje się kryteria fizyczne i społeczno-normatywne. Postrzegana jakość życia i dobrostan psychologiczny ocenia się przy użyciu kryteriów subiektywnych.
 M. Stolarska, J. Zielińska, Jakość życia – przegląd koncepcji, Instytut Psychologii UAM, Poznań
2000.
11
 A. Brzezińska, M. Stolarska, J. Zielińska, Poczucie jakości życia w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości, [w:] K. Appelt, J. Wojciechowska (red.), Zadania i role społeczne w okresie dorosłości, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.
12
 A. Chudzicka, Subiektywny obraz świata i obraz siebie jako kategorie pomiaru jakości życia osób
bezrobotnych oraz ich oczekiwania wobec Klubu Pracy, [w:] A., Bańka, R. Derbis (red.), Pomiar
i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego, Poznań–Lublin 1995.
13
 A. Dziurowicz-Kozłowska, Wokół pojęcia jakości życia, ,,Psychologia Jakości Życia”, 2002, t. 1,
nr 2.
10
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Model jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia – w ujęciu historycznym rozwój pojęcia jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia przebiega od
pojmowania jej w kategoriach stricte obiektywnych do formułowania jej w kategoriach subiektywnych. W modelu biomedycznym najistotniejsze są oznaki
choroby i towarzyszące jej objawy, świadczące o wytrąceniu organizmu ze stanu homeostazy; najmniejszy uszczerbek na zdrowiu fizycznym lub psychicznym
uznaje się za niepożądany i negatywny. Bada się wpływ procesu chorobowego
i postępowania terapeutycznego na funkcjonowanie jednostki w codziennym
życiu. Ważnym wyznacznikiem jakości życia w kontekście zdrowia może być
zapewne realny poziom wykonywania określonych czynności przez pacjentów,
efektywność wywiązywania się z ról społecznych, jakość funkcjonowania w kontekstach interpersonalnych, a także satysfakcja życiowa, poczucie zadowolenia,
szczęście i wola życia.
Model Jakości Życia Centrum Promocji Zdrowia Uniwersytetu w Toronto
to model stworzony przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Toronto na
podstawie analizy literatury przedmiotu oraz danych jakościowych zebranych
w wywiadach. Na bazie modelu powstało narzędzie do pomiaru jakości życia,
tzw. profil jakości życia. W modelu tym jakość życia definiowana jest jako „stopień, w jakim jednostka korzysta z możliwości, jakie niesie ze sobą jej życie”.
„Możliwości” jednostki wyznaczają jej potencjał rozwojowy i ograniczenia życiowe oraz interakcje zachodzące miedzy czynnikami podmiotowymi i środowiskowymi. „Korzystanie” z nich ma dwa komponenty: doświadczenie satysfakcji oraz posiadanie lub osiąganie określonych własności.
Opisywany model tworzą trzy dziedziny: istnienie – opisujące egzystencję
jednostki, przynależność – jej kontakty ze środowiskiem oraz stawanie się – jej
cele, nadzieje i aspiracje. Subkomponenty tych dziedzin przedstawia poniższa
tabela.
ISTNIEĆ
Fizycznie

zdrowie fizyczne, higiena osobista, dieta, sprawność,
ćwiczenia fizyczne, dbałość o siebie i ubranie, ogólny
wygląd zewnętrzny

Psychologicznie

zdrowie psychiczne i przystosowanie, funkcjonowanie
poznawcze i emocjonalne, poziom samooceny, obraz
własnego ja

Duchowo

osobiście cenione wartości, indywidualne standardy
postępowania, wiara
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PRZYNALEŻEĆ
Fizycznie

dom, miejsce pracy/szkoła, środowisko, społeczność

Społecznie

relacje z bliskimi, rodzina, przyjaciele, współpracownicy,
sąsiedzi, społeczność

Socjalnie

zadowalający dochód, opieka zdrowotna i społeczna,
zatrudnienie, programy edukacyjne, programy rekreacyjne
STAWAĆ SIĘ

W działaniu

czynności domowe, płatna praca, zajęcia szkolne, prace
społeczne, dbałość o zaspokajanie potrzeb zdrowotnych
i społecznych

W wypoczynku

działania mające na celu relaks i redukcję stresu

W rozwoju

działania mające na celu podtrzymanie lub podnoszenie
poziomu wiedzy i umiejętności, adaptacja do zmian

Poziom jakości życia jednostki w tym modelu zależy od dwóch czynników
o charakterze subiektywnym: znaczenia, jakie jednostka przypisuje poszczególnym dziedzinom, oraz stopnia, w jakim uzyskuje w nich zadowolenie.
Podsumowując dyskurs na temat definicji pojęcia jakości życia, należy
stwierdzić, że nie osiągnięto jak dotąd dostatecznego porozumienia w kwestii
spójnej koncepcji jakości życia. Niezależnie jednak od sposobu konceptualizacji pojęcia, dzięki podobieństwu tworzonych na pewnym poziomie ogólności schematów można wyodrębnić kilka założeń, co do których panuje zgoda
wśród badaczy tematu14:
1. Przyjmuje się, że jakość życia wyznaczają trzy główne obszary – fizyczny (stan somatyczny, funkcjonalna sprawność, symptomy fizyczne), psychologiczny (funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne) i społeczny
(integracja społeczna, relacje z innymi, sieć wsparcia i wypełnianie ról
społecznych). Ostatnio podkreśla się również rosnące znaczenie czwartego obszaru jakości życia – duchowości, która dotyczy spirytualnego
wymiaru życia człowieka.
2. Zakłada się, że jakość życia ma dwoisty charakter, zarówno obiektywny,
jak i subiektywny – nie sposób więc rozważać jej w oderwaniu od jednego z tych aspektów.
 G. Kiebert, Jakość życia jako rezultat badań klinicznych w onkologii, [w:] J. Meyza (red.), Jakość
życia w chorobie nowotworowej, Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Warszawa 1997.

14
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3. Decydującą rolę w ocenie jakości życia pełni indywidualny osąd jednostki, która ma największe kompetencje, aby rozstrzygać o jakości własnego
życia.
4. Określa się jakość życia jako byt dynamiczny, ulegający zmianom w czasie oraz wpływom czynników wewnętrznych i zewnętrznych – zatem ma
charakter procesualny, nie jest stabilna i statyczna.
Myśl przewodnia publikacji wymaga w tym miejscu choć krótkich rozważań dotyczących sportu, jako czynnika, w kontekście którego analizowana będzie jakość życia.
U progu XXI wieku widowiska sportowe skupiają na sobie uwagę setek milionów widzów, telewidzów i internautów. Igrzyska olimpijskie, finały mistrzostw
świata w piłce nożnej i inne imprezy sportowe gromadzą widownię ocenianą
na 1,5 miliarda widzów. Kiedy w XIX wieku bogaci arystokraci i przemysłowcy
żądni nowych rozrywek tworzyli regulaminy kolejnych dyscyplin sportowych,
zakładali pierwsze kluby sportowe, nie przypuszczali, że sport zmieni swoje oblicze i osobą najważniejszą stanie się widz, a sportowiec będzie jedynie aktorem
tworzącym widowisko dla szerokiej publiczności.
Wydawać by się mogło, że dosyć prostą kwestią będzie przytoczenie definicji sportu, jako że działalność na tej arenie jest powszechna i trwająca właściwie
od zawsze. Wszak ruch, sprawność, które niewątpliwie są składowymi sportu,
towarzyszy nam od zarania dziejów, a w początkowych erach bytu człowieka warunkowały nawet jego przetrwanie. Chociażby upływający czas winien wpłynąć
na „okrzepnięcie” definicji i przybranie jednolitego brzmienia.
Otóż nic bardziej mylnego. Okazuje się bowiem, że definicja sportu ewoluowała i to bardzo dynamicznie, poddając się z jednej strony wpływom rozwijających się nauk, w kręgu zainteresowań których sport się znalazł, a z drugiej
– dynamicznie przebiegającym procesom przemian społecznych, gospodarczych i ekonomicznych.
Jako że na potrzeby niniejszego opracowania nie jest nam niezbędny przegląd wszystkich definicji, więc zostanie on pominięty. Jednakże, choćby dla
orientacji, jaki kierunek obierały zmiany, przytoczone zostaną te, które wydają
się być najbardziej reprezentatywne, a syntetycznie zostały zebrane przez Zygmunta Jaworskiego15.
Sport jest pojęciem powszechnym, a zarazem wieloznacznym. „Sport niejedno ma imię” – powiada Krzysztof Zuchora16. Twierdzenie to sankcjonują
 Z. Jaworski, Sport – problem desygnat i definicji, ,,Lider”, nr 242, Warszawa 2011.
 K. Zuchora, Sport niejedno ma imię, AWF, Warszawa 1976.

15
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encyklopedyczne i słownikowe informacje o sporcie, ma on wiele przymiotników.
Spotykamy się z takimi jego określeniami jak: masowy, wyczynowy, kwalifikowany zawodowy, rekreacyjny, amatorski, szkolny, akademicki itp. Sport – se desportare (łac.) oznacza bawić się, przyjemnie spędzać czas, oddawać się rozrywkom.
Ta różnorodność odmian sportu zagościła powszechnie w literaturze fachowej
i w potocznej opinii.
Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Rady Wychowania Fizycznego i Sportu przy UNESCO w 1964 r.17 stwierdza w zapisach, że sport jest to
działalność mająca na celu podnoszenie sprawności fizycznej i jej manifestację, działalność uprawiana systematycznie, według reguł, w których występuje pierwiastek współzawodnictwa i dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników.
W kolejnym dziesięcioleciu w Encyklopedii Powszechnej PWN18 czytamy,
że sport to ćwiczenia i gry mające na celu podnoszenie sprawności fizycznej i jej
manifestację, uprawiane wg ustalonych reguł, przy współzawodnictwie w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyników.
Humanistyczna Encyklopedia Sportu natomiast ujmuje definicję w sposób następujący – „Sport, [to] świadoma aktywność człowieka, której istotę
stanowią”19:
1. Indywidualne lub zespołowe współzawodnictwo ludzi (niekiedy z udziałem zwierząt) w pokonywaniu czasu, przestrzeni, przeszkód naturalnych
lub sztucznych oraz przeciwnika, przy czym elementy te występują łącznie lub rozdzielnie w proporcjach zależnych od dyscypliny sportu.
2. Doskonalenie walorów fizycznych, jak siła, szybkość, skoczność, wytrzymałość, zręczność i precyzja działania, równolegle do doskonalenia sił
psychicznych, w tym cech woli i charakteru, zasad moralnych i umiejętności taktyczno-koncepcyjnych.
3. Dobrowolność uczestnictwa.
4. Podporządkowanie się regułom gry – skodyfikowanym, uznawanym zwyczajowo lub doraźnie umownym, wynikającym z istoty danej dyscypliny
lub konkurencji sportu, a pod względem etycznym – z zasady fair play.
5. Brak bezpośrednich celów pozasportowych, na przykład militarnych lub
produkcyjnych.
 Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Rady Wychowania Fizycznego i Sportu przy
UNESCO w Tokio (1964). Za: G. Młodzikowski, Uniwersalne wartości sportu, „Sport Wyczynowy”, nr 1, 1976.
18
Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1976.
19
 W. Lipoński, Humanistyczna encyklopedia sportu, „Sport i Turystyka”, Warszawa 1987.
17

286

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 6

W 1992 roku Europejska Karta Sportu20 określiła, że „sport” oznacza wszelkie formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane stawiają sobie za cel wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej
i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej21 definiuje sport jako
formę aktywności człowieka mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych.
J. Nowocień w jednym z opracowań naukowych22 pisze, że: „Sport, [to]
proces obejmujący organizowanie aktywności ruchowej człowieka, zarówno
spontanicznej, jak też zinstytucjonalizowanej, indywidualnej i zespołowej,
której celem jest zaspokojenie potrzeby fizjologicznej ruchu, zabawy, a także
sprawdzenia się, poznania możliwości własnego organizmu, porównania osiągnięć własnych z innymi przy zachowaniu określonych norm i przepisów ustanowionych na potrzeby walki i współzawodnictwa w sportowych praktykach,
dążenia do sukcesu sportowego, finansowego, indywidualnego i społecznego
(politycznego, narodowego, patriotycznego)”.
W Wielkiej Encyklopedii PWN z 2004 roku23 odnaleźć można zapis, który określa przedmiot rozważań w nieco innym kontekście, definiując sport jako
z założenia pokojowe współzawodnictwo, którego istotę stanowi indywidualna
lub zespołowa rywalizacja (wg określonych reguł) prowadzona zgodnie z zasadami fair play oraz dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników, podejmowane także m.in. w celu rekreacji i doskonalenia własnych cech fizycznych; zastrzega jednak, że „wobec wieloznaczności pojęcia sport jest to tylko jedna z wielu
możliwych definicji”. Najbliższa czasowo, najaktualniejsza definicja zapisana jest
w Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie24, według której sportem są wszelkie
formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,
rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich
poziomach. Ustawa, o której mowa zastąpiła dwie rozdzielne ustawy regulujące

 Europejska Karta Sportu – 1992 r., [w:] Działalność Rady Europy w dziedzinie sportu. Ośrodek
Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1998, Biuletyn nr 2, art. 2.
21
 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, Dz. U. z 1996 r. nr 25, poz. 113, art. 3,
pkt 3.
22
 J. Nowocień, Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, AWF – Studia
i Monografie, nr 85 Warszawa. 2001.
23
 Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, t. 25.
24
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857, art. 2.
20
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funkcjonowanie działalności sportowej w Polsce, tzn.: Ustawę o sporcie kwalifikowanym z 2005 roku i Ustawę o kulturze fizycznej z roku 1996.
Analiza już tylko tych kilku definicji sportu wskazuje na wiele wspólnych elementów, o czym świadczyć może między innymi używanie tych samych lub pokrewnych zwrotów i określeń, np. zdrowie fizyczne i psychiczne, stosunki społeczne, sprawność fizyczna, aktywność fizyczna, aktywność ruchowa. Zamienne lub
uzupełniające stosowanie tych określeń w powyższych cytowaniach może budzić
u czytelnika niepokój znaczeniowy, jednak należy wziąć pod uwagę, jak dużą rozpiętość czasową reprezentują owe definicje. W trakcie ponad czterdziestu lat, które
dzielą skrajne określenia, bardzo wiele zmieniło się w Polsce, jako iż był to czas dynamicznych zmian ustrojowych, gospodarczych i ekonomicznych, także w sporcie
oraz naukach z nim związanych. Wręcz można zaryzykować stwierdzenie, że definicja pojęcia „sport” była w porównaniu z burzliwymi zmianami w kraju w miarę stabilna. Literatura fachowa przedmiotu ostatniego dwudziestolecia każe jednak
usystematyzować niektóre pojęcia używane w niniejszym tekście z trzech przynajmniej względów. Po pierwsze dlatego, że są one używane w różnych kontekstach
i mogą być rozumiane niejednoznacznie, po drugie – ma to duże znaczenie dla zrozumienia interpretacji niektórych wniosków niniejszego opracowania, a po trzecie
– dla rzetelności i wiarygodności przekazu wiedzy naukowej.
Aktywność ruchowa jest podstawową domeną funkcjonowania człowieka.
To niezbędna ilość ruchu – ćwiczeń fizycznych – potrzebna do rozwoju i zachowania zdrowia. Jej intensywność, formę i charakter różnicują wiek, płeć oraz rodzaj wykonywanej pracy. Bez względu jednak na wymienione czynniki aktywność
ruchowa ma bardzo duży wpływ na stan zdrowia. Prawidłowy przebieg procesów
fizjologicznych i metabolicznych uwarunkowany jest koniecznością zapewnienia
organizmowi człowieka optymalnej ilości ruchu. Jego brak powoduje zaburzenia podstawowych procesów życiowych oraz ujemnie wpływa na psychikę oraz
zdolność odreagowania stresów. Naturalna potrzeba ruchu, największa w dzieciństwie, z wiekiem maleje, lecz ciągle pozostaje ważnym czynnikiem utrzymania zdrowia, młodości i zapobiegania wszystkim chorobom cywilizacyjnym.
Pojęcie „sprawność fizyczna” jest definiowana w odmiennym znaczeniu
przez różnych teoretyków. Wśród autorów zajmujących się pojęciem sprawności
fizycznej istnieją różne opinie. Jednak pomimo rozbieżności można w nich zauważyć pewne wspólne cechy.
Gilewicz25 ujmował sprawność fizyczną jako gotowość organizmu ludzkiego do podejmowania i rozwiązywania trudnych zadań ruchowych w różnych

 Z. Gilewicz, Teoria wychowania fizycznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.

25
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sytuacjach życiowych wymagających siły, szybkości, gibkości, zwinności i wytrzymałości, jak również pewnych nabytych i ukształtowanych umiejętności i nawyków
ruchowych bazujących na odpowiednich uzdolnieniach ruchowych i stanie zdrowia.
Według Przewędy26 sprawność fizyczna to określone możliwości wykonania
różnorodnych form ruchu wyznaczone poziomem rozwoju cech motorycznych,
morfologicznych, funkcji fizjologicznych i psychicznych.
Według Chromińskiego27 sprawność fizyczna zależy od genetycznych
właściwości człowieka, takich jak: uzdolnienia ruchowe, konstytucja somatyczna, sprawność zmysłów, temperament oraz odpowiednie proporcje ciała.
Jest to zespół czynników o charakterze endogennym. Drugi zespół czynników – egzogennych – odnosi się do środowiska zewnętrznego i trybu życia. Wzrost sprawności ruchowej uzależniony jest od nabytych umiejętności
i doświadczeń osobistych. Sprawność fizyczną można określić jako aktualną
możliwość wykonywania wszelkich czynności ruchowych oraz wyrobienia
cech motorycznych, takich jak: siła, szybkość, zręczność i innych. Sprawność
ruchowa i fizyczna stanowią motoryczność i obrazują rezultaty rozwoju ontogenetycznego.
Stosunkowo nową koncepcją i definicją sprawności w ogóle jest Health-Related Fitness, czyli sprawność ukierunkowana na zdrowie (H-RF). Celem jej jest
pozytywne zdrowie fizyczne, które warunkuje niskie ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych. Osiągnięcia zaś mają na celu zdolność angażowania się
w codzienne zadania z adekwatną energią oraz satysfakcjonujące uczestnictwo
w wybranych sportach28. Według autorów sprawność fizyczna obejmuje: funkcje
krążeniowo-oddechowe, względną szczupłość ciała, siłę mięśniową, wytrzymałość i gibkość. H-RF odnosi się do tych komponentów sprawności, które są efektem korzystnego i niekorzystnego wpływu zwykłej aktywności fizycznej oraz
mają związek z poziomem stanu zdrowia.
Komponenty te są określone:
 zdolnością do podejmowania codziennej aktywności z wigorem i żwawo,
 takim stanem cech i zdolności, który wskazuje na niskie ryzyko przedwczesnego rozwoju chorób i osłabienia sił w wyniku małej aktywności29.
 R. Przewęda, Rozwój somatyczny i motoryczny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1981.
27
 Z. Chromiński, Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży, IWZZ, Warszawa 1987.
28
 E. T. Howley, B. D. Franks, Health Fitness Instructors. Handbook, Champaign, Ill.: Human Kinetics Publishers, 1997.
29
 C. Bouchard, R. J. Shephard, Physical activity, fitness and health: the model and key concepts, [w:]
Physical activity, fitness and health, C. Bouchard, R. J. Shephard, T. Stephens (red.), Champaign,
Ill.: Human Kinetics Publishers, 1994.
26
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Definicja sprawności w ramach koncepcji H-RF obejmuje następujące komponenty30:
1. Sprawność morfologiczną.
2. Sprawność mięśniowo-szkieletową.
3. Sprawność motoryczną.
4. Sprawność krążeniowo-oddechową.
5. Sprawność przemian metabolicznych.
Z uwagi na brak możliwości dokładnego przetłumaczenia z języka angielskiego terminu Health-Realted Fitness, zdecydowano pozostawić go w formie
niezmienionej31.
Warto zauważyć, że wszystkie omówione dotychczas pojęcia oraz ich definicje
są składowymi kultury fizycznej. Kultura fizyczna według Grabowskiego32 to ogół
zachowań przebiegających według przyjętych w danym środowisku społecznym
reguł i norm postępowania, a mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, o poprawę jego postawy, prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz rezultaty tych zachowań. Kultura fizyczna spełnia określone funkcje, wśród których należy wymienić:
 stymulację (funkcja rozwojowa),
 adaptację (funkcja przystosowawcza),
 kompensację (funkcja wyrównawcza),
 korektywę (funkcja naprawcza),
Formami uczestnictwa w kulturze fizycznej są, wg obowiązującej Ustawy
o sporcie33:
 wychowanie fizyczne,
 sport,
 rehabilitacja ruchowa.
Przed rokiem 2010 były nimi także rekreacja ruchowa i turystyka.
W Polsce każda z wymienionych form ma określone ramy organizacyjne,
merytoryczne i metodyczne oraz realizowana jest przez wyznaczone podmioty.
Wychowanie fizyczne to zamierzona i świadoma działalność pedagogiczna ukierunkowana na wytworzenie właściwego zespołu postaw i nastawień
do czynności ruchowych, przekazywanie podstawowych wiadomości, a także
 J. S. Skinner., P. Oja, Laboratory and field tests for assessing health-related fitness, [w:] Physical
activity, fitness and health, C. Bouchard, R. J. Shephard, T. Stephens (red.), Champaign, Ill.: Human Kinetics Publishers, 1994.
31
W. Osiński, Antropomotoryka, Seria: Podręczniki, nr 49, AWF, Poznań 2003.
32
 H. Grabowski, Teoria fizycznej edukacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
33
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857, art. 2.
30
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wdrażanie do hartowania na bodźce środowiskowe oraz poprawę wydolności,
motoryczności i postawy ciała. Na wychowanie fizyczne składają się:
 Fizyczne kształcenie, które adresowane jest do intelektualno-sprawnościowej sfery człowieka i zmierza do kształtowania kompetencji edukacyjnych w zakresie sprawności fizycznej, ruchowej i wiedzy. Sprawność
fizyczna to aktualna możliwość wykonywania wszelkich zadań ruchowych adekwatnie do sytuacji. Jest ono uwarunkowane poziomem rozwoju zdolności motorycznych człowieka (siła, szybkość, wytrzymałość).
Sprawność ruchowa jest to zasób opanowania tych umiejętności i ich
techniczna doskonałość.
 Fizyczne wychowanie (wąsko rozumiane) – oddziaływujące na sferę
emocjonalno-wolicjonalną, mobilizującą do podnoszenia sprawności fizycznej, kształtując określone podstawy prospołeczne i prosomatyczne.
Fizyczne kształcenie i fizyczne wychowanie składają się na proces wychowania fizycznego w szerokim znaczeniu lub inaczej, na fizyczną edukację.
Podział na kształcenie i wychowanie fizyczne ma jedynie teoretyczne (podporządkowane celom poznawczym) znaczenie. W praktyce są to procesy nierozłączne,
tak jak niepodzielny jest człowiek jako istota biospołeczna. Wychowanie fizyczne w Polsce realizowane jest w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych.
Sport jako forma kultury fizycznej definiowana była szeroko powyżej.
Warto jednak wspomnieć, że sport realizowany jest w Polsce za pośrednictwem
stowarzyszeń, klubów i związków sportowych.
Rehabilitacja ruchowa jest przeciwieństwem sportu ze względu na możliwości somatyczno-motoryczne jej uczestników. Zadaniem rehabilitacji jest
przywracanie stanu właściwego i różnego rodzaju utraconych właściwości zdrowotnych. Rehabilitacja ruchowa jest formą uczestnictwa w kulturze fizycznej,
której celem jest przywracanie funkcji lub kompensacja utraconych w następstwie choroby lub kalectwa i ubytków somatycznych za pomocą fizycznych
środków, a zwłaszcza ruchu. Wcześniej rehabilitacja ruchowa miała główne
zastosowanie w chorobach i dysfunkcjach narządu ruchu. Obecnie stanowi nieodłączny element postępowania leczniczego w większości schorzeń, niezależnie
od wieku pacjenta. W niektórych specjalnościach medycznych pełni rolę podstawowego środka leczniczego. W innych przyspiesza proces rekonwalescencji,
jeszcze w innych przypadkach polega na ćwiczeniu nieobjętych zmianami chorobowymi części ciała w celu uzyskania kompensacyjnej poprawy sprawności
ogólnej. Do niewątpliwych zalet rehabilitacji należy brak skutków ubocznych
często występujących przy leczeniu farmakologicznym, jak również dodatni na
ogół wpływ na stan psychiczny pacjenta.
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Rekapitulując powyższe, można zadać sobie pytanie: „czy i jak zatem jakość życia łączy się ze sportem?”. Niewątpliwie tak, o czym świadczą wybrane
i przytoczone powyżej definicje. Uważny czytelnik bez trudu znajdzie elementy wspólne dla obu tych pojęć. Przedstawione szeroko w niniejszym opracowaniu zagadnienia jakości życia oraz sportu uwidaczniają, że sport, a może szerzej
– kultura fizyczna, w wielu swoich formach przenika bardzo intensywnie jakość
życia. Wydaje się, że nie tylko jest elementem składowym, ale także czynnikiem,
który może kształtować jej poziom. Dla skonkretyzowania tej tezy, i jako podsumowanie dotychczasowych rozważań, warto wskazać choć kilka obszarów,
w których, zdaniem autora, korelują ze sobą.
1. Zdrowie fizyczne i psychiczne:
 Nadrzędnym celem kultury fizycznej, w tym sportu, jest dbałość
o zdrowie psychofizyczne.
 Jednym z komponentów jakości życia jest zdrowie, którego ocena może
być obiektywna (stan zdrowia) lub subiektywna (poczucie zdrowia).
2. Aktywność:
 Wszystkie pożądane formy ruchu oparte są na aktywności fizycznej
dostosowanej do możliwości i potrzeb człowieka. Niebagatelną rolę
w zakresie poziomu uzyskiwanych efektów aktywności fizycznej odgrywa zaangażowanie emocjonalne, czyli aktywność psychiczna.
 Jakość życia kształtowana jest przez różne formy aktywności, między innymi przez aktywność fizyczną, której celem jest uzyskiwanie
sprawności niezbędnej do zaspokajania określonych potrzeb życiowych, czyli samorealizacji.
3. Relacje społeczne:
 Każda z form uczestnictwa w kulturze fizycznej, a więc wychowanie fizyczne, sport, rekreacja ruchowa, turystyka i rehabilitacja ruchowa, buduje mniej lub bardziej złożone i ścisłe relacje społeczne. Jest to także
jedno z wielu zadań, jakie stawia się przed działalnością sportową, jako
że nie sposób wpływać na kulturę (fizyczną również), kształtować ją, bez
udziału społeczeństwa. Relacje powstają zarówno między bezpośrednimi uczestnikami działań w omawianym zakresie, jak i między nimi
a obserwatorami tychże. To ostatnie zjawisko dotyczy najczęściej takich
form aktywności fizycznej, w których pojawia się najmniejszy chociaż
wątek rywalizacji (grupowy lub indywidualny) i możliwość śledzenia go.
 Podkreślanym wielokrotnie czynnikiem wpływającym na jakość życia jednostki są relacje społeczne. Tak duże ich znaczenie odnajduje
się we wszystkich działaniach człowieka. Odważnie można stwierdzić,
że, jako iż człowiek jest „zwierzęciem stadnym”, to najlepiej się czuje
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i realizuje swoje potrzeby w mniejszej lub większej grupie ludzi. Konsekwencją „zbliżania się do innych” są właśnie relacje społeczne. Kwestią indywidualną oczywiście jest ich charakter i skutki, ale wątpliwości nie pozostawia fakt, że ludzie w codziennym życiu, bez względu
na chęci, zawsze wypełniają określone role i pozostają w określonych
relacjach.
4. Rozwój w działaniu:
 Zapewne wiele jest dziedzin życia, w których jednostka może realizować najwyższą ze swych potrzeb – rozwijać się i działać na rzecz
innych. Jedną z nich jest bez wątpienia działalność na niwie kultury fizycznej. Stwarzanie warunków do rozwoju własnego, ale także
– a może przede wszystkim – organizowanie przestrzeni społecznej
zorientowanej na sport i permanentne kształtowanie w środowisku
postaw prozdrowotnych to droga, którą powinien podążać każdy.
 W subiektywnych metodach oceny jakości życia nigdy nie brakuje
elementu satysfakcji respondenta z życia. Jak można domniemywać,
źródeł zadowolenia może być bardzo wiele, tak samo jak wiele jest zapewne jego „odcieni”. Literatura przedmiotu wskazuje, że skierowane
na rozwój własny lub innych działanie, którego efekty są pozytywne,
znacznie zwiększają poczucie satysfakcji.
Sport szkolny i pozaszkolny w Gminie Polkowice
Metodologia badań
Zgodnie z założeniem, celem opracowania była próba zbadania, jak rozwijał się sport w Polkowicach w latach 1990–2010, oraz określenia, czy mogło to
mieć wpływ na jakość życia polkowiczan.
Punktem wyjścia było pozyskanie od przedstawicieli klubów i stowarzyszeń
sportowych (jako że zgodnie z Ustawą o sporcie, to właśnie one są uprawnione do organizowania działań sportowych) działających na terenie gminy wiedzy
o sposobie realizacji zadań i ich zakresie w okresie ostatniego dwudziestolecia.
W tym celu wykorzystano metodę ankietową. Opracowany kwestionariusz ankiety rozesłano do zarządów klubów i stowarzyszeń, korzystając z wykazów i adresów dostępnych na stronach internetowych Urzędu Gminy Polkowice i Starostwa Powiatowego w Polkowicach (stan na 15 kwietnia 2011 r.). Były to:
11. Klub Sportowy „Górnik” Polkowice.
12. Klub Sportowy ,,MASTERS” Polkowice.
13. Klub Podnoszenia Ciężarów „Górnik” Polkowice.
14. Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice.
15. Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego.
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16. Międzyszkolny Klub Sportowy „Płetwal” Polkowice.
17. Miejski Klub Sportowy Polkowice.
18. Polkowicki Klub Brydża Sportowego.
19. Polkowickie Klub Bokserski.
10. Polkowicki Klub Karate „KYOKUSHIN”.
11. Polkowicki Klub Kyokushin-Kan Karate-Do.
12. Polkowicki Klub TAEKWON-DO.
13. Polkowickie Stowarzyszenie Sportu i Aktywnej Rehabilitacji „Skorpion” Polkowice.
14. Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego.
15. Towarzystwo Piłki Halowej.
16. Uczniowski Klub Kolarski „Piątka”.
17. Uczniowski Klub Sportowy „Murena”.
18. Uczniowski Klub Sportowy „Basket”.
19. Uczniowski Klub Sportowy Piłki Ręcznej przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Polkowicach.
Aby prześledzić, czy i jak ewoluowała kultura fizyczna w zakresie wychowania fizycznego, przygotowano kwestionariusz ankiety (z oczywistych względów
inny w swej treści od „sportowego”), który rozesłano do szkół w mieście. W badaniach uczestniczyły następujące polkowickie szkoły:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera.
4. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II.
5. Gimnazjum nr 2.
W badaniach wzięto pod uwagę również opracowane dane ze Szkoły Podstawowej nr 4, która ze względu na reorganizację sieci szkół na terenie gminy
funkcjonowała do roku 2000.
Wybór takiej metody zbierania danych wydawał się na etapie przygotowań
najlepszy, jako że był najszybszy i najmniej dezorganizujący pracę adresatom.
Liczono na chęć uczestniczenia w proponowanych badaniach i rzetelną współpracę podmiotów.
Kwestionariusze ankiet obejmowały lata 1990–2010 i w zależności od grupy
docelowej zawierały:
1. Grupę pytań statystycznych, które badały:
 w szkołach – liczbę i rodzaj sekcji sportowych realizujących programy
zajęć pozalekcyjnych oraz liczbę uczestników w poszczególnych latach;
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 w klubach i stowarzyszeniach – specjalność sekcji sportowych, ich
liczbę oraz liczbę uczestników jednostkowych sekcji.
2. Grupę pytań opisowych, w których respondenci mogli:
 opisać rozwój bazy sportowej,
 określić najbardziej prestiżowe dla siebie sukcesy,
 wymienić najlepszych sportowców.
Kwestionariusze ankiet rozesłano z końcem kwietnia 2011 roku z prośbą o ich zwrot do końca sierpnia 2011 roku. W celu umożliwienia bieżącego rozwiązywania problemów, które mogły pojawić się podczas udzielania
odpowiedzi, udostępniono respondentom bezpośredni kontakt z prowadzącym badania.
Przyjęty sposób zbierania danych niestety okazał się nie w pełni efektywny
i zadowalający, jako że:
 zwrotnie otrzymano opracowania ze wszystkich polkowickich szkół oraz
tylko niektórych klubów i stowarzyszeń sportowych,
 większość pozyskanych danych była niepełna,
 niektóre z opracowań zawierały informacje, które były indywidualną interpretacją pytań ankietowych przez respondentów.
Sytuacja taka ogranicza możliwość pełnej realizacji celów publikacji i przeprowadzenia rzetelnej analizy porównawczej, szczególnie w zakresie dynamiki
rozwoju działalności sportowej. Jednakże pozyskane dane są materiałem, który
być może w przyszłości ma szansę stać się źródłem wiedzy dla innych opracowań, więc nie sposób go nie udostępnić czytelnikom. Bez większych trudności,
co ważne, będzie można odnieść się do jednej z ważniejszych kwestii prowadzonego dyskursu i odpowiedzieć na pytanie, czy prowadzona na terenie gminy szeroko rozumiana działalność sportowa na przestrzeni lat mogła oddziaływać na
jakość życia mieszkańców.
„Sport” szkolny, czyli wychowanie fizyczne i sks-y
Bez względu na etap edukacyjny wszystkie szkoły realizują zadania z zakresu kultury fizycznej zgodnie z zapisami stosownych rozporządzeń ministerialnych. Formami działań są:
 obowiązkowe lekcje wychowania fizycznego,
 nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.
Pierwsze z nich realizowane są w określonym przepisami wymiarze godzin,
natomiast liczba i rodzaj prowadzonych zajęć pozalekcyjnych uzależniona jest
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od możliwości finansowych szkoły, priorytetów określonych przez jednostkę,
zainteresowań uczniów i oczekiwań rodziców. Zawsze jednak, bez względu na
wcześniej wymienione uwarunkowania, w każdej szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych funkcjonują zajęcia sportowe, zwane popularnie szkolnymi kołami
sportowymi (sks-y). Spełniają one określone funkcje wychowawcze i zdrowotne,
są jednym z lepszych sposobów organizacji czasu wolnego uczniów bez względu
na ich wiek i płeć.
Przedmiotem niniejszej analizy będą właśnie szkolne koła sportowe realizowane w latach 1990–2010, rozwój bazy sportowej oraz znaczące osiągnięcia
szkół w tym okresie. Dla przejrzystości opracowania zdecydowano przedstawić
uzyskane wyniki badań w kategoriach etapów edukacyjnych, czyli w podziale na
szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Szkoły podstawowe
W okresie badawczym w Polkowicach funkcjonowały cztery szkoły podstawowe, przy czym jedna z nich – Szkoła Podstawowa nr 4 – w związku z reorganizacją sieci szkół na terenie gminy działała do roku 2000. W uzyskanych od
większości respondentów danych widać dość charakterystyczne zjawisko, a mianowicie brak pełnego odniesienia do pytań ankietowych za lata 1990–2000,
a czasami nawet aż do roku 2002.
Przyczyny takiego stanu są zapewne uzasadnione, ale brak danych to dla piszącego niniejsze opracowanie brak wiedzy. Pewne informacje jednak udało się
ustalić, a mianowicie:
Szkoła Podstawowa nr 4
1. Oferta sportowych zajęć pozalekcyjnych obejmowała w każdym roku
szkolnym 6 sekcji o specjalnościach:
 lekkoatletyka,
 siatkówka dziewcząt i chłopców,
 koszykówka dziewcząt i chłopców,
 piłka nożna chłopców.
2. W zajęciach każdej sekcji brało udział od 12 do 15 uczniów.
3. Wymiar tygodniowy zajęć wynosił od 2 do 4 godzin.
Szkoła Podstawowa nr 3
1. Od roku szkolnego 1998/1999 do 2002/2003 na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych przeznaczano średnio 34 godziny w tygodniu.
2. W ofercie znalazły się następujące propozycje:
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koszykówka dziewcząt,
piłka siatkowa chłopców i dziewcząt,
lekkoatletyka,
piłka nożna,
gimnastyka i aerobik,
zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów klas I–III.

Baza sportowa w omawianym czasie we wszystkich szkołach podstawowych
była porównywalna, przy czym, ze zrozumiałych względów, im placówka później budowana i oddawana do użytku, tym obiekty sportowe były nowocześniejsze. „Jedynka” (1956 r.) i „Dwójka” (1972 r.) posiadały własne małe sale gimnastyczne z niewielkim zapleczem socjalnym, ale już „Trójka” (1974 r.) i „Czwórka”
(1985 r.) mogły poszczycić się dwoma salami gimnastycznymi – dużą o wymiarach 36 m x 18 m i małą o wymiarach 18 m x 9 m – których dopełnieniem były
szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym. Dodatkowo przy „Trójce” funkcjonowała kryta 25-metrowa pływalnia. Każda ze szkół dysponowała także zewnętrznymi obiektami sportowymi, które tworzyły: 1–2 asfaltowe boiska do zespołowych gier sportowych, 100-metrowa bieżnia żużlowa oraz skocznia do skoku
w dal.Nieco bogatsza wiedza dotyczy osiągnięć sportowych szkół. W tej kategorii analizy istotne jest, iż do końca roku szkolnego 1998/1999, zgodnie z podziałem administracyjnym Polski, Polkowice były gminą należącą do jednego
z 49 województw, tzn. województwa legnickiego. Rywalizacja sportowa szkół,
bez względu na etap edukacyjny, organizowana była na szczeblach:
 szkolnym,
 międzyszkolnym,
 gminnym,
 wojewódzkim (legnickim),
 makroregionu (Dolny Śląsk),
 ogólnopolskim.
Prezentowanie powyższego podziału jest istotne ze względu na choć ogólne
zorientowanie czytelnika w sposobie prowadzenia rywalizacji sportowej uczniów,
ale także docenienie zaangażowania i pracy młodzieży, nauczycieli i trenerów.
Do najwyższych i najważniejszych osiągnięć w latach szkolnych
1990/1991–1998/1999 respondenci zaliczyli:
1. IV miejsce reprezentacji dziewcząt Szkoły Podstawowej nr 3 w Centralnych Igrzyskach Młodzieży w Koszykówce (1992/1993).
2. I miejsce uczennic Szkoły Podstawowej nr 3 w Ogólnopolskim Turnieju
Koszykówki Dziewcząt (1993/1994).
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3. III miejsce uczennic Szkoły Podstawowej nr 3 w Mistrzostwach Polski
Szkół Podstawowych w Koszykówce Dziewcząt (1994/1995).
4. I miejsce uczennic Szkoły Podstawowej nr 3 w Mistrzostwach Polski
Szkół Podstawowych w Koszykówce Dziewcząt 1996/1997).
5. XXII miejsce reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w Czwórboju Lekkoatletycznym
(1996/1997).
Znaczące sukcesy odnosili najmłodsi „szkolni” sportowcy również na szczeblach makroregionu i województwa, ale ograniczenia, które wytycza charakter
publikacji, dyscyplinują i nie pozwalają na wymienienie wszystkich.
O kolejnym dziesięcioleciu, a więc latach 2000–2010, ankietowani piszą
znacznie więcej. W Polkowicach działają trzy szkoły podstawowe (przyp. w ramach reorganizacji sieci szkół zlikwidowano Szkołę Podstawową nr 4), w których
uczniowie raz lub dwa razy w tygodniu od 1 do 2 godzin spędzają na obiektach
sportowych. Wśród proponowanych zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej
nr 2 i nr 3 znajdują się:
 gry zespołowe rozdzielnie dla dziewcząt i chłopców,
 lekkoatletyka,
 gimnastyka korekcyjna,
 gry i zabawy ogólnorozwojowe dla uczniów klas I–III,
 pływanie.
Wprawdzie danych ze Szkoły Podstawowej nr 1 nie otrzymano, można jednak przyjąć, że uczniom tej placówki przedstawiono bardzo podobną ofertę
zajęć. Prawdopodobieństwo jest tym większe, że szkoła obejmuje dzieci w tej
samej grupie wiekowej, w ankiecie wykazane są podobne formy współzawodnictwa sportowego, a szkoły są prowadzone przez tę samą jednostkę samorządu
terytorialnego.
Zajęcia, które wyróżniają szkoły ze względu na ich niepowtarzalność, to:
 nauka gry w tenisa stołowego dla uczniów klas I–IV (SP nr 2; 2002/2003,
2003/2004),
 gimnastyka artystyczna i sportowa dla dziewcząt i chłopców (SP nr 2; od
2007/2008),
 sekcja taneczna dziewcząt (SP nr 3; od 2007/2008).
W zajęciach uczestniczy, w zależności od dyscypliny, od 15 do 25 uczniów,
poza gimnastyką korekcyjną, gdzie optymalna liczba uczestników nie powinna być wyższa niż 7. Rywalizacja sportowa szkół od roku szkolnego 1999/2000
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prowadzona była, podobnie jak wcześniej, na określonych szczeblach, ale ich
zasięg terytorialny wyznaczony był nowym podziałem administracyjnym kraju.
Uczniowie zmagali się „sportowo” na szczeblach:
 szkolnym,
 międzyszkolnym,
 gminnym,
 powiatowym,
 podstrefy (rywalizacja międzypowiatowa),
 strefy (byłe województwo legnickie),
 wojewódzkim (województwo dolnośląskie),
 ogólnopolskim.
Do znaczących osiągnięć uczniów w drugim dziesięcioleciu analizowanego
okresu respondenci zaliczają:
1. V miejsce reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Finale Ogólnopolskim Piłki Koszykowej Dziewcząt (2001/2002, 2002/2003).
2. X miejsce reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Finale Mistrzostw
Polski w Czwórboju Lekkoatletycznym (2002/2003).
3. V miejsce reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Finale Ogólnopolskim Minikoszykówki Dziewcząt (2003/2004).
4. III miejsce reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Finale Ogólnopolskim Minikoszykówki Dziewcząt (2004/2005, 2005/2006).
5. VII miejsce reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Finale Ogólnopolskim Minikoszykówki Dziewcząt (2004/2005, 2005/2006).
Poza sukcesami ogólnopolskimi, które są bez wątpienia prestiżowe, ale
dotyczą tylko jednej, jak widać, dyscypliny i specjalności sportowej, uczniowie szkół podstawowych, tradycyjnie już, mogą się pochwalić bardzo licznymi
sukcesami na szczeblach niższych.
Niezmiernie ciekawą formą – aktywizującą znaczącą liczbę uczniów szkół
– jest coroczna rywalizacja sportowa koordynowana w województwie dolnośląskim przez Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”. Rywalizacja obejmuje zmagania w różnych dyscyplinach sportowych, dostosowanych do wieku
uczniów (rozdzielnie dla poziomów szkół). Bardzo istotnym aspektem tegoż
współzawodnictwa jest możliwość uczestniczenia w niej i rywalizowania bardzo
wielu uczniów, którzy mają szeroko zróżnicowane zainteresowania i uzdolnienia
sportowe. Na poziomie szkół podstawowych przedsięwzięcie nosi nazwę Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Uczniowie polkowickich szkół również uczestniczyli w tej
formie rywalizacji i zajmowali czołowe lokaty, między innymi:
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1. I miejsce uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w rywalizacji sportowej szkół
podstawowych Dolnego Śląska (2001/2002, 2004/2005, 2005/2006).
2. III miejsce uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w rywalizacji sportowej
szkół podstawowych Dolnego Śląska (2001/2002).
3. III miejsce uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w rywalizacji sportowej
szkół podstawowych Dolnego Śląska (2006/2007).
4. IX miejsce uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w rywalizacji sportowej
szkół podstawowych Dolnego Śląska (2008/2009).
Tak poważne sukcesy możliwe były do osiągnięcia zapewne dzięki systematycznej pracy uczniów i nauczycieli oraz odpowiedniej liczbie sportowych
zajęć pozalekcyjnych. Ale wydaje się, że nie tylko. Dużą rolę odegrała zapewne
baza sportowa szkół, która w latach 2000–2010 była systematycznie uzupełniana, wzbogacana i modernizowana. Na uwagę czytelnika zasługują między
innymi:
1. Przy Szkole Podstawowej nr 1 – wybudowanie i oddanie do użytku dużej
sali gimnastycznej z pełnym zapleczem oraz rekreacyjnego placu zabaw
dla klas 0–III, a także modernizacja oraz zmiana nawierzchni zewnętrznych obiektów sportowych (tartan).
2. Przy Szkole Podstawowej nr 2 – wybudowanie hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem (pełnowymiarowe boiska do piłki koszykowej
i piłki ręcznej) (2001 r.) oraz siłowni (2008 r.).
3. Przy Szkole Podstawowej nr 3 – modernizacja obu sal gimnastycznych, wyodrębnienie pomieszczenia siłowni i sali gimnastyki korekcyjnej.
Wydaje się, że to dobry moment w opracowaniu, aby przypomnieć tych
uczniów, którzy według respondentów przyczynili się znacząco do sukcesów
szkoły (kolejność alfabetyczna):
Szkoła Podstawowa nr 1
Piłka nożna: Maciej Bancewicz, Marcin Jeziorny, Marek Rybitwa, Piotr
Wojeński.
Lekkoatletyka: M
 ałgorzata Robak, Agnieszka Zamojtel, Krystian Baryczkowski, Maciej Kowalski, Adrian Krzyżanowski, Mateusz
Lasek, Patryk Nowak, Marcin Psonak, Dominik Skalski.
Szkoła Podstawowa nr 2:
Lekkoatletyka: Szymon Ćwirko, Karol Fryzowicz, Norbert Iciak, Jakub Pawłowicz, Mateusz Pigłowski, Patryk Placha, Thomas Rozworski.
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Szkoła Podstawowa nr 3:
Koszykówka: Jolanta

Moskaluk, Sylwia Moskaluk, Justyna Kłosińska, Anna
Krzywicka, Magdalena Kozdroń, Aleksandra Urban.
Lekkoatletyka: Natalia Koszałko, Magdalena Kowalska, Katarzyna Szczepańska, Barbara Szczepańska, Patryk Tomczak, Dawid Zaraza.
Podnoszenie ciężarów: A
 rkadiusz Michalski (uczestnik ME), Krzysztof Synowiec.
Piłka nożna: P
 aweł Kaźmierczak, Dawid Wacławczyk.
Szkoła Podstawowa nr 4:
Lekkoatletyka: Małgorzata Drop, Edyta Hańczyn, Marta Holcman, Monika
Kowalczyk, Marta Michalik, Łukasz Chyb, Łukasz Heinze,
Marcin Kaczanowski, Waldemar Kończak, Tomasz Kasperski,
Dariusz Pilichowski, Marek Rybicki, Krzysztof Wenerski.
Tenis stołowy: Artur Mładszew.
XXII miejsce w Mistrzostwach Polski w Czwórboju Lekkoatletycznym wywalczyła drużyna w składzie: Piotr Armuła, Łukasz Janiak, Grzegorz Kaliciak,
Łukasz Lotz, Marcin Markowski, Krystian Rezler.
Gimnazja
Na zasobach kadrowych i bazowych Szkoły Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 1999/2000 zorganizowano pierwsze w mieście gimnazjum. Drugie gimnazjum powołano do życia od roku szkolnego 2004/2005. Organizacja szkolnych
zajęć sportowych do roku 2010 była bardzo podobna do przedstawionych wcześniej w szkołach podstawowych.
Dane statystyczne przedstawione przez Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum
nr 2, które opisują dynamikę zmian w zakresie ilości sekcji sportowych oraz
uczestników, wskazują na przynajmniej kilka ciekawych zjawisk. Na następnej
stronie w ujęciu tabelarycznym zostały przedstawione statystyki, które pozwolą czytelnikom je zauważyć.
Gimnazja proponowały ofertę sks-ów, którą można uznać za kontynuację
rozwoju indywidualnego uczniów w następujących dyscyplinach:
 lekkoatletyka,
 siatkówka dziewcząt i chłopców,
 koszykówka dziewcząt i chłopców,
 piłka ręczna dziewcząt i chłopców,
 piłka nożna,
 pływanie.
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Gimnazjum nr 2 rozszerzyło propozycję sportowych zajęć pozalekcyjnych
w poszczególnych latach o:
 tenis stołowy (2004/2005),
 zajęcia taneczne (od 2005/2006),
 zapasy (2006/2007),
 gimnastykę sportową (od 2007/2008).
gIMNAZJUM
NR 2
LATA

Liczba
sekcji

Średnia liczba
uczestników
sekcji

9

12–15

9

14–15

9

13–15

2002/2003

9

13–15

2003/2004

9

12–15

Liczba
sekcji

Średnia liczba
uczestników
sekcji

gIMNAZJUM
NR 1

1999/2000
2000/2001
2001/2002

Szkoła rozpoczęła działalność
od roku szkolnego 2004/2005

2004/2005

11

8 –17

9

12–15

2005/2006

12

10–18

9

12–15

2006/2007

10

9–20

9

11–15

2007/2008

10

8–24

9

10–15

2008/2009

7

10–18

7

11–15

2009/2010

7

8–14

7

10–15

2010/2011

7

6–16

5

12–15

Na podstawie powyższego zestawienia można zauważyć zmniejszanie
się liczby sekcji sportowych w obu szkołach, szczególnie od roku szkolnego
2008/2009. Zmienia się również średnie uczestnictwo uczniów w jednostkowej
sekcji, szczególnie obniżają się wartości wskazujące najmniejszą liczbę uczestników. Jest to bezsprzecznie związane z niżem demograficznym, który stopniowo
„wchodził” właśnie do gimnazjów. Mimo takiego zjawiska młodzież z analizowanych placówek chętnie uczestniczyła w wielu zawodach sportowych, z których większość rozgrywana była w ramach rywalizacji koordynowanej przez
Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” pod nazwą „Gimnazjada Młodzieży”.
302

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 6

Zmagania sportowców kończyły się wieloma sukcesami, o których respondenci
szeroko piszą w ankietach. Ze względu na ograniczone możliwości redakcyjne
w opracowaniu przytoczone zostaną osiągnięcia na najwyższym szczeblu.
Gimnazjum nr 1
1. II miejsce chłopców w Mistrzostwach Polski w Lidze Lekkoatletycznej
(2009).
2. V miejsce w Mistrzostwach Polski w Piłce Koszykowej Dziewcząt
(2009).
3. VII miejsce sztafety szwedzkiej dziewcząt w Mistrzostwach Polski w Biegach Rozstawnych (2009).
Szkoła od początku istnienia była bardzo wysoko klasyfikowana we współzawodnictwie sportowym szkół na Dolnym Śląsku i zajmowała odpowiednio:
1. I miejsce w latach szkolnych 2000/2001 i 2004/2005.
2. II miejsce w latach szkolnych 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006 oraz
2009/2010.
3. III miejsce w latach 1999/2000, 2001/2002, 2006/2007, a także 2007/2008.
4. IV miejsce w roku szkolnym 2008/2009.
Gimnazjum nr 2
Uczniowie szkoły co prawda nie mogą się poszczycić tak wysokimi osiągnięciami jak ich koledzy z równoległej szkoły, jednak ich sukcesy są również
dostrzegane w klasyfikacji wojewódzkiej w ramach Gimnazjady Młodzieży:
1. II miejsce w strzelectwie sportowym (2004/2005).
2. IV miejsce w dwuboju nowoczesnym dziewcząt (2006/2007,
2008/2009).
3. V miejsce w streetballu (2006/2007).
4. I miejsce w piłce koszykowej dziewcząt (2007/2008).
Podobnie jak w szkołach podstawowych, tak i w gimnazjach sukces sportowy
zależał najpewniej także od dostępnej bazy sportowej. Gimnazjum nr 1 w sposób
naturalny „przejęło” od Szkoły Podstawowej nr 4 również obiekty sportowe. W latach 2005–2007 generalny remont przeszły najpierw pomieszczenia wewnętrzne,
a później wielofunkcyjne boiska zewnętrzne oraz bieżnia lekkoatletyczna. W 2008
roku szkoła wzbogaciła się o salę fitness.
Obiekty sportowe Gimnazjum nr 2 są najbardziej rozbudowane i nowoczesne, jako że szkoła budowana była stosunkowo niedawno. W 2005 roku oddano do użytku pełnowymiarową salę gimnastyczną, salę fitness oraz siłownię.
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W 2008 roku zasoby sportowe szkoły powiększyły się o obiekty zewnętrzne: małe
boisko do piłki nożnej pokryte sztuczną trawą, a w 2010 roku – po 2 boiska do
koszykówki i siatkówki, bieżnię do biegów krótkich, skocznię w dal wraz z rozbiegiem oraz profesjonalną rzutnię do pchnięcia kulą.
W ocenie szkół najbardziej znaczącymi sportowcami w latach 2000–2010
byli niżej wymienieni, w kolejności podanej przez respondentów, uczniowie.
Gimnazjum nr 1:
Lekkoatletyka: M
 agdalena Kowalska, Małgorzata Robak, Kamila Lewandowska, Patryk Tomczak, Jakub Pawłowicz, Katarzyna Kusznier, Sebastian Małach, Małgorzata Karlak, Kamil Kośmider,
Paweł Krzeszowski i Kamil Wojciech.
Gimnazjum nr 2:
		
Patrycja Bednarek i Kamila Mazur.
Szkoła ponadgimnazjalna
Jedyną szkołą ponadgimnazjalną (wcześniej ponadpodstawową) w gminie
jest Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy, który od 1992 roku posiada swą własną siedzibę. W skład szkoły wchodzi liceum ogólnokształcące, technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa.
Młodzież uczy się w budynkach, które oddawane były do użytku w latach
1992–1994. Najpóźniej udostępniono obiekty sportowe, najpierw wewnętrzne,
a następnie zewnętrzne, ale czasami warto poczekać. Efekt był oszałamiający.
Dwie wielofunkcyjne sale gimnastyczne, profesjonalna siłownia i sala do gimnastyki korekcyjnej oraz sala bilardowa, a także pełne zaplecze socjalno-sanitarne
tworzyły obiekty wewnętrzne.
Na zewnątrz szkoła dysponowała dwoma boiskami do koszykówki lub siatkówki, jednym boiskiem do piłki ręcznej lub nożnej, bieżnią do biegów krótkich, skocznią do skoku w dal z rozbiegiem oraz boiskiem do tenisa ziemnego
z dodatkową ścianką do ćwiczeń indywidualnych. Wszystkie podłoża wykonane
były z tartanu, którego kolor był różny na poszczególnych boiskach. Modernizacje lub remonty obiektów dotyczą tylko części wewnętrznych, które w badanym
okresie dwukrotnie odświeżano. Zewnętrzne obiekty sportowe nie zmieniały
się, a właściwie z roku na rok tracą na komforcie ćwiczeń, wyglądzie i bezpieczeństwie, ze względu na bardzo wysoką eksploatację, przy jednoczesnym braku
konserwacji i remontów.
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Z obiektów, jak podaje respondent, ku ogólnemu zadowoleniu, korzystali
w godzinach lekcji uczniowie Zespołu Szkół oraz pobliskich szkół gminnych,
a po południu i wieczorem – mieszkańcy Polkowic. Było to również doskonałe
miejsce do organizacji różnych imprez sportowo-rekreacyjnych przez instytucje
gminne i powiatowe.
Wydaje się, że takie warunki mogły tylko zachęcać uczniów szkoły do
uczestnictwa w proponowanych pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Jak było,
pokaże zestawienie tabelaryczne, w którym poddane zostaną analizie liczba sekcji sportowych i średnia liczba uczestników.
Oferta scharakteryzowana poniżej jest bardzo zbliżona do proponowanej
przez szkoły podstawowe i gimnazja. Można więc stwierdzić, że Zespół Szkół
kontynuuje ogólny rozwój młodzieży, a uczniowie preferują doskonalenie swych
umiejętności w wybranych wcześniej dyscyplinach sportu.
Szkolne koła sportowe realizowały zainteresowania uczniów i oferowały następujące specjalności w ramach zajęć pozalekcyjnych:
 lekkoatletyka (od 1998/1999),
 koszykówka dziewcząt i chłopców,
 siatkówka dziewcząt i chłopców,
 piłka ręczna dziewcząt i chłopców,
 aerobik sportowy (2000/2001 i 2001/2002 oraz od 2008/2009),
 unihokej (od 1999/2000 do 2003/2004),
 gimnastyka korekcyjna,
 zajęcia w siłowni (od 1999/2000 do 2003/2004),
 piłka ręczna dziewcząt i chłopców,
 zajęcia rekreacyjne.
Bardzo istotną kwestią, na którą zwraca uwagę respondent, mogącą mieć
znaczący wpływ na ilość zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół, jest źródło finansowania zadań szkoły. Organem prowadzącym szkoły podstawowe i gimnazja jest Urząd Gminy. Organem prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne jest
Starostwo Powiatowe.
Nawet pobieżna ocena obu jednostek samorządu terytorialnego wyraźnie
wskazuje na większe możliwości Gminy Polkowice, co nie znaczy, że powiat zaniedbuje swoje obowiązki – ma po prostu ograniczone możliwości finansowe.
Często w historii Zespołu Szkół można odnaleźć zadania, których realizację
wspierała finansowo Gmina Polkowice.
Są jednak i takie okresy, kiedy z różnych względów szkole nie udawało się
pozyskać dodatkowych środków. Sytuacja taka mogła rzutować na badany obszar
działalności placówki (patrz: tabele na dalszych stronach).
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Koszykówka
dziewcząt

LA

Rok
I

II

I

II

Koszykówka
chłopców

Piłka nożna
chłopców

I

II

I

II

1

16

1

20

II

1

16

1

16

1

68

1

15

1

16

1

14

1

70

1

13

1

21

2007

1

17

1

14

1

15

1

17

2006

1

18

1

31

1

14

1

22

2005

1

18

1

30

1

14

1

22

1

24

1

20

2009

2

16

2008

2

15

2004
2003

1

16

2002
2001

1

17

2000

1

23

1999

1

23

1998

2

21

1

18

II

Siatkówka
chłopców

I

2010

I

Siatkówka
dziewcząt

1

17

1

17

1

18

1

18

1

18

1

16

1

20

1

18

1

17

1

26

1

19

1

16

1

21

1

35

1

21

1

23

1

16

1

35

1

12

2

15

1

16

1

35

1

12

2

15

1

17

1

39

1

15

1

30

1

18

1

18

1

23

1

22

1

1997
1996

1

16

1

18

1

36

1

20

1

20

1995

1

26

1

18

1

60

1

30

1

20

1994

1

1

20

1

20

1

24

II – liczba sekcji w specjalności

II – średnia liczba uczestników sekcji jednostkowej
Analiza danych w latach 1990–2010 wskazuje na:
 zmienną liczbę zajęć w poszczególnych latach, którą respondent komentuje przede wszystkim możliwościami finansowymi szkoły, ale bierze pod
uwagę także różnorodność zainteresowań młodzieży;
 grupę zajęć, które zawsze znajdują się w ofercie szkoły – koszykówka
chłopców, piłka nożna, siatkówka dziewcząt i chłopców, pływanie;
 najmniejszą liczbę zajęć w roku szkolnym 1997/1998;
 zajęcia sportowe, które realizowane były tylko w określonych latach
szkolnych – unihokej, siłownia, zajęcia sportowo-rekreacyjne.
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Aerobik

Pływanie

Gimnastyka
korekcyjna

Siłownia

Unihokej

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

2010

1

10

1

12

2009

1

7

1

18

2008

1

13

1

16

1

33

2007

1

18

1

27

2006

1

33

2005

1

32

2004

1

33

2003

1

15

1

20

1

20

1

24

2002

1

16

1

20

1

2

22

Rok

2001

1

23

2000

1

23

Zajęcia
rekreacyjne
I

II

29

2

15

1

15

2

24

2

24

1

15

2

22

1

15

1

22

1999

1

15

1

28

1

15

1

22

1998

1

15

1

28

1997

1

22

1996

1

15

1995

1

30

1

40

1

15

1

15

1994

1

16

II – liczba sekcji w specjalności
II – średnia liczba uczestników sekcji jednostkowej

Respondent tłumaczy tę ostatnią obserwację obniżającym się lub wręcz mijającym z czasem zainteresowaniem uczniów nową/modną do niedawna dyscypliną.
Szkoła w ankiecie uzupełnia informację, wymieniając różne sposoby rekompensowania uczniom braku systematycznych sportowych zajęć pozalekcyjnych. Chcąc umożliwić młodzieży, choć w niewielkim stopniu, realizację zainteresowań, organizowano w szkole tzw. SIS-y (Sobotnie Igrzyska Sportowe), czyli
interdyscyplinarne rozgrywki, turnieje i sportowe spotkania. Od początku forma ta cieszyła się bardzo dużą popularnością, o czym – jak twierdzi respondent
– świadczy fakt przetrwania SIS-ów do dziś.
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Uczniowie Zespołu Szkół regularnie rywalizowali w ramach Licealiady
Młodzieży, czyli współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych, koordynowanego przez Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”. Poszczycić się
mogą wieloma sukcesami, wśród których za najważniejsze uważają:
1. I miejsce w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych Dolnego
Śląska w roku 2002/2003.
2. II miejsce w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych Dolnego
Śląska w latach 2001/2001 oraz 2009/20010.
3. V miejsce w Finale Ogólnopolskim Licealiady w Piłce Koszykowej
Dziewcząt w 2008 roku.
Podobnie jak inne szkoły, Zespół Szkół także wskazuje uczniów, którzy
przyczynili się do wyżej wymienionych sukcesów. Do ich grona zaliczani są
(w kolejności alfabetycznej):
Dziewczęta: D
 orota Bożek, Beata Chociaj, Małgorzata Drop, Gabriela Januszkiewicz, Magdalena Kowalska, Kamila Lewandowska, Magdalena
Mazur, Marta Michalik, Małgorzata Robak.
Chłopcy: R
 adosław Duszkiewicz, Łukasz Heinze, Marcin Kaczanowski, Paweł Krzeszowski, Jakub Pawłowicz, Patryk Tomczak, Marek Rybicki,
Kamil Wojciech, Dawid Zaraza.
W Finale Ogólnopolskim Licealiady walczyły:
Natalia Cisło, Elwira Drozd, Elżbieta Jastrzębska, Magdalena Mrowiec,
Paulina Nowak, Paulina Podgajna, Paulina Rozwadowska, Anna Ulatowska, Patrycja Wawro i Martyna Wojciechowska.
Podsumowując „sport” szkolny w latach 1990–2010, na podstawie prezentowanych danych można bez wątpienia stwierdzić, że „uczniowska” kultura fizyczna w Polkowicach ma się naprawdę dobrze, o czym świadczą:
1. Obecność pozalekcyjnych zajęć sportowych w każdej szkole, bez względu na analizowany etap edukacyjny.
2. Duża różnorodność szkolnych kół sportowych w zakresie dyscyplin, realizująca zainteresowania sporej liczby uczniów.
3. Dynamicznie rozwijająca się, szczególnie od 2000 roku, szkolna baza
sportowa.
4. Bardzo wysokie osiągnięcia indywidualne i zespołowe uczniów, które
świadczą o wspieraniu przez szkoły rozwoju uzdolnień młodzieży.
Na osobny akapit zasługuje działalność rekreacyjna szkół. Nie trzeba być
znawcą tematu, by wiedzieć, że określone postawy kształtuje się od wczesnego
wieku dziecięcego, również prozdrowotne. W nadesłanych ze szkół ankietach bez
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trudu odnaleźć można bardzo wiele przedsięwzięć, które jednoznacznie wskazują na taką działalność szkół. To dobra prognoza na przyszłość. Nie zostały one tu
opisane, a nawet wymienione w niniejszym opracowaniu, ale dla zainteresowanych są dostępne u autora.

Streszczenie
Polityka samorządu lokalnego w zakresie sportu i rekreacji na przykładzie
Gminy Polkowice
Sport w zestawieniu z jakością życia są od długiego czasu tematem wielu artykułów i opracowań, w tym także naukowych. W ostatnich dwudziestu latach
szczególnie uważnie traktuje się jakość życia, która w badaniach naukowych
przechodzi istotną metamorfozę, polegającą na zmianie sposobu postrzegania
jej i oceniania. Sport, jako dziedzina życia, też nie pozostaje na uboczu. Różnym
rozprawom poddaje się wiele aspektów tej działalności, zarówno teoretycznych,
jak i praktycznych oraz analizuje się według kryteriów ściśle określonych przedmiotem i kierunkiem rozważań.
Przyczyną powstania publikacji jest chęć znalezienia powiązań między jakością życia a rozwojem sportu w ogóle oraz charakterystyka tych zjawisk na
przykładzie jednej z gmin województwa dolnośląskiego – Gminy Polkowice.
Kierunki, zakres oraz dynamika rozwoju gminy w latach 1990–2010 stały się
tematem obszernego, wielotomowego opracowania, które ukazało się nakładem Wydawnictwa Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Niniejsze opracowanie może poszerzyć wiedzę czytelnika,
w ujęciu innym niż publicystyczne czy kronikarskie, na temat rodzaju działań
i przedsięwzięć o charakterze sportowym, prowadzonych przez Gminę oraz
sposobu ich realizacji.
Ważniejszym jednak zadaniem jest wskazać istnienie powiązań między jakością życia mieszkańców a rozwojem sportu. Ideą opracowania o charakterze
naukowym jest próba znalezienia odpowiedzi na pytania:
1. Czy w funkcjonujących teoriach naukowych istnieje powiązanie między
jakością życia a sportem?
2. Czy sport może być czynnikiem, który ma wpływ na jakość życia?
3. Na jakie sfery (zmienne) jakości życia oddziałuje sport?
4. Jak rozwijał się sport w gminie w latach 1990–2010?
5. Czy i jaki jest wpływ efektów działań sportowych na jakość życia mieszkańców gminy?
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Chcąc utrzymać przejrzystość prowadzonych analiz, szczególnie w części
dotyczącej kierunków rozwoju sportu, na potrzeby badań i opracowania autorka dokonała umownego podziału praktycznych przejawów działalności gminy
na: sport szkolny i sport zawodniczy. Przyjęte określenia oznaczają, iż w zakresie sportu szkolnego analizom poddano materiał ze wszystkich szkół miejskich
w gminie, natomiast pojęcie sportu zawodniczego odnosi się do działających na
terenie gminy klubów i stowarzyszeń sportowych. Określenie „sport zawodniczy” nie może być tym samym rozumiane jako „sport zawodowy”, gdyż w praktyce – przynajmniej w latach 1990–2000 – nie wypełniał on charakteru ogólnie
rozumianego zawodowstwa sportowego.

Summary
The local self-government policy in the field of sport and recreation based
on the example of Polkowice Commune
Sport combined with the quality of life has for a long time been a topic
of many articles and elaborations, including scientific ones. For the last twenty years a particular attention has been paid to the quality of life, the notion
which has undergone a veritable metamorphosis in terms of its perception and
evaluation. As a field of life, sport does not stay on the sidelines either. Both
- theoretical as well as practical aspects of sports activities have been broadly
analyzed with the application of criteria determined by their subjects and the
scope of interest.
The main reason behind the study is to establish a correlation between the
quality of life and development of sport as such. The publication aims to provide a description of this phenomenon on the example of Polkowice Community,
one of the communities in the Lower Silesia Province. The directions, range, and
dynamics of the community’s development between 1990 and 2010 became the
subject of a thorough and multi-volume study, published by the publishing house of the Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology in Polkowice. The following study can expand the reader’s knowledge of various kinds
of sports projects and activities conducted in Polkowice and of the way they are
carried out in the community.
Still, a more important issue is to pinpoint the existence of the correlation
between the quality of the residents’ life and the development of sport. The idea
behind this scientific description is to provide an answer to the following questions:
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1. Is there any connection between sport and the quality of life in the current scientific theories?
2. Can sport affect the quality of life?
3. Which aspects of life quality are affected by sport?
4. How did sport develop in the community between 1990 and 2010?
5. How, if at all, do sports activities affect the quality of life of the community inhabitants?
In order to maintain a clarity of the conducted analysis, especially in the
part concerning the directions of sport development, the author made a conventional division of practical manifestations of the community sports activities
into “school sport” area and “contest sport” area. The adopted terms signify that
in case of the ‘school sport’, the data from all the schools in the community was
taken into consideration, whereas he term ‘contest sport’ refers the activities of
the sports clubs and associations operating in the community. Thus, the terms
“contest sport” and “professional sport” cannot be used interchangeably, since
practically, at least between 1990 and 2010, ‘the contest sport’ did not have the
features of a broadly defined professional sport.
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Władza w państwie współczesnym.
Próba nowego określenia w dobie integracji
i globalizacji
Szklarska Poręba, 8–10 maja 2008 r.
Konferencja, w której wzięli udział profesorowie z zagranicy (z Brazylii,
Czech, Hiszpanii i Kazachstanu) oraz naukowcy z kilku ośrodków akademickich
w kraju (z Gdańska, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina i Wrocławia) została
zorganizowana przez Wydział Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy.
Merytoryczną część konferencji otworzyła A. Młynarska-Sobaczewska
(Uniwersytet Łódzki), która w swoim referacie analizowała cechy, źródła i funkcje władzy. Według autorki, mimo wielu koncepcji stworzonych dla uzasadnienia pochodzenia władzy wywodzi się ona faktycznie z uzurpacji. Dlatego też
władza, w przeciwieństwie do autorytetu, dla osiągnięcia społecznej akceptacji
jest zmuszona do poszukiwania mechanizmów, które będą ją legitymizować.
Problem „zwierzchnictwa w czasach globalizacji i integracji” był przedmiotem rozważań M. Maliski (Uniwersytet Federalny Parana, Kurytyba).
Zwierzchnictwo państwowe w wersji tzw. państw narodowych zostało ukazane
w kilku aspektach. Państwa te były w Ameryce Łacińskiej tworami sztucznymi
– struktury państwowe, dążąc do integracji ludności, niwelowały nierówności społeczne, pozbawiając jednak obywateli możliwości wyboru kulturowego
czy etnicznego. Obecnie główną funkcją państwa narodowego staje się zapewnienie zróżnicowania, które jest charakterystyczne dla współczesnego świata
– rząd Brazylii wspiera m.in. rozwój języków tubylczych, a na arenie zewnętrznej dyskutuje o zagadnieniach, które wykraczają poza możliwości państwa narodowego (np. bieda, dyskryminacja, ochrona środowiska).

Paweł Kuczma

A. Rakowska przedstawiła przygotowany wspólnie z K. Skotnickim (Uniwersytet Łódzki) referat zatytułowany „Wybory jako element umocnienia władzy”. Meritum wystąpienia stanowiło wskazanie tych elementów prawa wyborczego, które przyczyniają się do legitymizacji władzy. Do zasad, bez których
nie można w ogóle mówić o legitymizacji jakiegokolwiek podmiotu, a w konsekwencji i systemu politycznego, należą: wolność, powszechność, równość
i tajność. Wybory bezpośrednie oraz odpowiednio krótka kadencja organu
wybieralnego tę legitymację wzmacniają. Takiego charakteru nie posiada natomiast zasada proporcjonalności, ponieważ ani wybory proporcjonalne, ani
większościowe nie pozbawiają władzy legitymizacji – mogą ją co najwyżej,
w pewnych okolicznościach, osłabiać.
F. Revorio (Uniwersytet w Toledo) z niezwykłą brawurą ukazał problematykę partii politycznych w Hiszpanii, w szczególności ich związki z władzą państwową, omawiając pięć problemów: stosunki między partiami politycznymi
a reprezentacją polityczną, związek między systemem partyjnym i systemem
wyborczym, demokrację wewnętrzną w partiach politycznych, obronę porządku konstytucyjnego przed partiami politycznymi, finansowanie partii politycznych. Według referenta uzależnianie deputowanego od decyzji kierownictwa
ugrupowania politycznego prowadzi do nieformalnej restytucji mandatu imperatywnego. Mimo że partie polityczne są obecnie niezbędnym elementem demokratycznego państwa, to wewnątrz ugrupowań zaobserwować można deficyt
demokracji – w Hiszpanii o kierunkach działania partii, o wyborze kandydatów
na urzędy decyduje autonomicznie kierownictwo. Autor stwierdził także, że na
płaszczyźnie europejskiej partie polityczne jeszcze nie występują, ale z czasem
zaczną zyskiwać na sile, redukując dotychczasowe znaczenie stronnictw państwowych.
Z kolei J. Sobczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sąd
Najwyższy) w swoim pesymistycznym referacie analizował siłę i znaczenie mediów we współczesnym państwie. Zdaniem autora środki społecznego przekazu,
określane niekiedy jako IV władza, są w istocie władzą jedyną i wyłączną. Powodem tego stanu jest m.in. niewłaściwie rozumienie konstytucyjnej wolności
prasy, która to zasada powinna służyć obywatelom, a w rzeczywistości została
„skradziona” i jest nadużywana przez dziennikarzy, a tak naprawdę przez redaktorów naczelnych i wydawców oraz nieadekwatność obowiązującego w naszym
kraju prawa prasowego, które należy jak najszybciej zmienić, wprowadzając rozwiązania wzorowane na dobrych regulacjach innych państw, choćby poprzez zaliczenie zawodu dziennikarza w poczet zawodów zaufania publicznego.
O pozycji parlamentów narodowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
po przyjęciu traktatu lizbońskiego mówił R. Balicki (Uniwersytet Wrocławski).
316

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 6

Wejście państwa do UE powoduje utratę przez parlament narodowy istotnej części
kompetencji ustawodawczych. Traktat lizboński wprowadza jednak wiele rozwiązań, które wzmacniają pozycję parlamentów państw członkowskich w procesach
decyzyjnych, np. procedura passarelle (tzw. kładki), możliwość działania w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, ocenianie realizacji polityk
wspólnotowych oraz działalności Eurojustu i Europolu.
J. Filip (Uniwersytet Masaryka, Brno) w swoim wystąpieniu zastanawiał się,
z punktu widzenia nauki o państwie i prawa konstytucyjnego, nad nowym określeniem funkcji, zadań i celów państwa w czasach transformacji. Skoro zmienia
się państwo, a wraz z nim społeczeństwo, to rewizji wymagają również jego cele
i funkcje (np. powstają nowe, jak funkcja ochrony środowiska). Obecnie jednak
obserwuje się zjawisko przenoszenia funkcji państwa na UE. Referent poruszył
także problem redefinicji samego pojęcia władzy.
Tematem rozważań S. Amandykovej (Uniwersytet Państwowy im. Bukietowa w Karangandze) były konstytucyjne źródła władzy państwowej w Kazachstanie. Autorka przedstawiła szereg ciekawych wątków związanych z funkcjonowaniem młodej demokracji: wielonarodowościowy charakter państwa
odzwierciedla skład parlamentu, władzę wykonawczą pełni prezydent w ramach systemu półprezydenckiego, istnieją niezależne sądy oraz Rada Konstytucyjna, która dokonuje oficjalnej wykładni konstytucji, natomiast problemowi
wielowyznaniowości ma zapobiegać konstytucyjnie gwarantowana świeckość
kraju.
Ostatni z referentów, D. Dudek (Katolicki Uniwersytet Ludowy), zastanawiał się nad istnieniem odpowiedzialności władzy publicznej w państwie demokratycznym. Wnioski nie są jednak optymistyczne – mimo że obowiązująca
konstytucja w kilkunastu artykułach stanowi o odpowiedzialności, to w warunkach polskich jest ona realną fikcją prawną. Symptomatyczne jest, że szkoda
wyrządzona przez piastuna władzy działającego w imieniu narodu wywołuje odpowiedzialność całego narodu. Reprezentanci nie boją się rządzić, bo za popełnione błędy nie grożą im konsekwencje. Celem poprawy istniejącego stanu rzeczy
i wzmocnienia odpowiedzialności autor zaproponował pewne minimum: likwidację immunitetów oraz wprowadzenie wymogu niekaralności przy obejmowaniu mandatu przez deputowanego.
Nutka smutku, a niekiedy i pesymizmu, która pobrzmiewała w konkluzjach
wielu referentów, a także interesujące pytania i wypowiedzi przekonują, że problematyka władzy pozostaje wciąż wysoce aktualna. Pytania do referentów były
niekiedy przewrotne (A. Ławniczak zastanawiał się, kto powinien zasiąść na tronie polskim – Wettyni czy Romanowowie), innym razem dotyczyły sedna wystąpienia (R. Balicki pytał, czy systemy pośrednie legitymizują tylko w połowie,
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skoro według referentki zasada bezpośredniości głosowania ma legitymizację
organu wzmacniać). Zainteresowanie uczestników wzbudził problem frekwencji wyborczej i jej uzależnienie od pogody (R. Grabowski). D. Dudek postulował wprowadzenie obowiązku aktu wyborczego połączonego z klarowną koncepcją odpowiedzialności wybrańców, zaś K. Składowski – zmianę konstytucji
w zakresie biernego prawa wyborczego. Dyskusję na temat legitymizacji władzy
podsumował A. Ławniczak przypominając, że prawdziwie demokratyczna władza opiera się na losowaniu. Ciekawe wątki zostały poruszone przez referentów
w czasie przeznaczonym na odpowiedzi. Na przykład J. Filip stwierdził, że UE
suwerenności nie posiada, bowiem suwerenem są poszczególne państwa członkowskie. Jednocześnie sceptycznie odniósł się do możliwości powstania silnych
partii na arenie europejskiej. S. Amandykova powiedziała, że w Kazachstanie
orzeczenia siedmioosobowej Rady Konstytucyjnej mają moc powszechnie obowiązującą, głowa państwa ponosi odpowiedzialność konstytucyjną, zaś nauka
religii jest dopuszczalna po ukończeniu szkoły średniej. Okazało się także, że
w Hiszpanii nie istnieją przepisy, na podstawie ktorych możliwe byłoby zdelegalizowanie partii politycznych (F. Revorio).
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,,Samorządy w Konstytucji rp z 2 kwietnia 1997 roku”
LV Zjazd katedr i zakładów prawa konstytucyjnego


Toruń, 16–18 maja 2013 r.

LV. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego został zorganizowany przez Wydział Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na początku obrad chwilą ciszy uczczono zmarłego niedawno prof. L. Wiśniewskiego.
Następnie słowo powitalne wygłosili Z. Witkowski, kierownik Katedry Prawa
Konstytucyjnego, A. Sokala, prorektor tej Uczelni, M. Zaleski, Prezydent Miasta
Torunia, C. Grabarczyk, wicemarszałek Sejmu RP, J. Wyrowiński, wicemarszałek Senatu RP, A. Rzepiński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz M.K. Kolasiński, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej).
Merytoryczną część konferencji otworzył P. Sarnecki, który swój referat poświęcił idei samorządności w strukturze społeczeństwa obywatelskiego. Choć
Konstytucja nie wyraża wprost idei samorządności, to nie ulega wątpliwości, że
idea ta istnieje. Świadczy o tym choćby brzmienie preambuły czy treść licznych
przepisów konstytucyjnych. Referent zwrócił uwagę, że przy realizacji idei samorządności należy wykorzystać doświadczenia innych państw. Wskazał też, że
społeczeństwo może realizować swoją wolę przez „samorealizację” oraz poprzez
zlecanie (powierzanie) organizacjom pożytku publicznego przez organy władzy
publicznej wykonywania zadań publicznych. W wystąpieniu P. Sarnecki postulował również o pogłębienie konstrukcji mandatu wolnego o zapis, iż nie wiążą
ich instrukcje wyborców; zwrócił również uwagę na okoliczność, że tworzenie
samorządów zawodowych zwiększa ciężar ochrony i reprezentacji zrzeszonych.
A. Bałaban (Uniwersytet Szczeciński) przedstawił granice i postacie prawotwórstwa samorządowego. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie zasady pomocniczości jako uzasadnienia roli prawodawstwa samorządowego. Odniósł się
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również do relacji prawa miejscowego i ustawy, wskazał także, że samorząd terytorialny jest z pewnością korporacją, organem państwowym zaś tylko w zakresie
uzupełniającym. Poruszone zostało zagadnienie statutu samorządowego, zakresu
prawodawstwa samorządowego, relacji między prawotwórstwem samorządowym
a prawem unijnym, problemu weryfikacji prawodawstwa po wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 12 grudnia 2011 r. (P 1/11) oraz preferowanych zastosowań
prawodawstwa samorządowego, jego ustawowych podstaw oraz prawnych i faktycznych postaci. Referat zakończył się stwierdzeniem, iż konieczne jest uchwalenie ustawy o prawotwórstwie samorządowym, gdyż w tej sferze tworzenia prawa
jest chaos, a prawotwórstwo przyjmuje formę uchwał.
Kolejny z referentów – J. Ciapała (Uniwersytet Szczeciński) dokonał analizy sytuacji sześciu samorządów osób wykonujących zawody prawnicze w kontekście postanowień art. 17 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Zwrócił uwagę,
że samorząd sędziów, prokuratorów i komorników wykonuje zawód w ramach
władzy publicznej, stąd w tę sferę działalności ustawodawca może mocniej ingerować, natomiast pozostałe samorządy składające się z przedsiębiorców (za taką
interpretacją przemawia prawo unijne) stanowią samorządy zawodowo-gospodarcze. Z tego wynika, że art. 17 ust. 2 Konstytucji został niewłaściwie skonstruowany. W szczególności nie wiadomo, o jakie „inne” samorządy ustrojodawcy
chodzi. Zwrócił również uwagę, że zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji samorządy
ograniczają wolność wykonywania działalności gospodarczej, ale taka jest istota samorządności. Według referenta podział na samorządy zawodowe i gospodarcze utracił współcześnie rację bytu. W konkluzjach zostało powiedziane, że
obecna regulacja konstytucyjna nie odpowiada warunkom i roli korporacji osób
wykonujących zawody zaufania publicznego, w tym zawodów prawniczych.
W. Orłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i J. Sobczak (członek Zarządu Województwa Lubelskiego) wygłosili odczyt nt. „Sejm
RP a samorząd terytorialny”. Wskazali oni, że geneza drugiej izby i samorządu terytorialnego były ze sobą powiązane. Po raz pierwszy koncepcja powołania Izby Samorządowej jako drugiej izby parlamentu pojawiła się w projekcie Komisji Konstytucyjnej Sejmu X kadencji. Autorzy uważają, że niemożliwe
jest stworzenie wspólnej reprezentacji samorządu terytorialnego i zawodowego.
Z racji ważności zatem zasadne byłoby stworzenie izby samorządu terytorialnego. Z uwagi natomiast na rozwiązania europejskie bardziej zasadne jest oparcie
drugiej izby na przedstawicielach regionów niż reprezentantach gmin. Referenci zwrócili jednak uwagę, że obecnie nie istnieje realna możliwość wprowadzenia tej idei do Konstytucji. Bardziej realna wydaje się raczej zupełna likwidacja
Senatu niż nadanie tej izbie charakteru samorządowego. Tymczasem elementy reprezentacji samorządowej są obecne np. w Hiszpanii. Referenci zgłosili
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również postulat de lege ferenda, aby w Konstytucji pojawiła się możliwość łączenia mandatu radnego samorządowego z mandatem senatorskim. Takie rozwiązanie wzmocniłoby bowiem izbę wyższą parlamentu.
Wystąpienie Ryszarda Krawczyka (Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych) zostało poświęcone nadzorowi i kontroli nad samorządem terytorialnym w aspekcie konstytucyjno-ustawowym i faktycznym. W Polsce przyjęto
państwową koncepcję samorządu terytorialnego a odrzuca się koncepcję naturalistyczną, polityczną i naturalistyczno-państwową. Oznacza to, że samorząd
ma działać w imieniu państwa. Gminy dysponują wtórnym tytułem do sprawowania funkcji administracyjnych, choć współcześnie w ustawodawstwie poszukuje się uzasadnienia dla przyznania wspólnotom lokalnym pierwotnego mandatu do wykonywania pewnych działań. Referent odniósł się także do brzmienia
art. 7 Konstytucji podnosząc, że współcześnie niektóre organy działają na podstawie prawa, gorzej jest natomiast z działaniem w granicach prawa. Zauważył
również, że trudno jest rozgraniczyć nadzór ogólny od nadzoru wyspecjalizowanego realizowanego przez RIO. R. Krawczyk sugerował wprowadzenie pewnych
standardów, które doprecyzują, co organy będą kontrolować. Obowiązujący termin „kontrola kompleksowa” jest mało precyzyjny. Poza tym zwrócił uwagę, że
model polskiej kontroli nad samorządem terytorialnym jest rozproszony i realizowany przez: NIK, RIO, wojewodów, ministerstwo finansów, organy centralne
i premiera. Zasady tej kontroli – zdaniem referenta – naruszają standardy demokratycznego państwa prawnego.
Aktualne tendencje związane ze wzmocnieniem partycypacji mieszkańców
w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym przedstawili A. Rytel-Warzocha
i P. Uziębło (oboje Uniwersytet Gdański). Referenci skupili się na dwóch stosunkowo nowych instytucjach: inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców oraz budżecie partycypacyjnym zaznaczając, że obecnie mamy renesans mechanizmów
partycypacyjnych, choć moda na nie przyszła późno i z pominięciem pewnych
rozwiązań prawnych, które występują za granicą. W orzecznictwie pojawiały się
nawet stwierdzenia, że inicjatywa uchwałodawcza jest sprzeczna z przepisami
ustrojowymi, ponieważ nie jest unormowana w ustawach. P. Uziębło zaznaczył,
że inicjatywę tę najtrudniej przeprowadza się w dużych miastach z uwagi na konieczność zebrania dużej liczby podpisów dla jej uruchomienia oraz dlatego że
problemy nie są tam aż tak zauważalne jak w mniejszych społecznościach. Okazuje się, że instytucja ta nie jest wykorzystywana przez lokalną opozycję, korzystają z niej mieszkańcy, ale stosunkowo rzadko. Władze nie są zainteresowane
tą formą aktywności obywatelskiej i doszukują się błędów formalnych, aby tej
procedury nie uruchamiać. Z kolei budżet partycypacyjny pozwala wspólnocie na podjęcie decyzji o przeznaczeniu części budżetu lokalnego na wybrane
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cele, a także monitoringu jego realizacji i kontroli. Budżet ten integruje lokalną
społeczność, pozwala na ukierunkowanie inwestycji na najpilniejsze potrzeby.
Przyczynia się również do powstania dialogu społecznego między mieszkańcami a władzą lokalną.
Ostatnie wystąpienie A. Kustry (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) zostało poświęcone wybranym zagadnieniom problematyki samorządu
terytorialnego obecnym w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Referentka przedstawiła trybunalską definicję samorządu terytorialnego, lokację
samorządu w systemie podziału władzy, omówiła również orzeczenia dotyczące wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny, kwestię własności komunalnej, zasadę samodzielności finansowej jednostek samorządu
terytorialnego i zasadę adekwatności oraz zwróciła uwagę na zakres kognicji
TK wobec aktów prawa miejscowego.
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