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Przedmowa
Niniejszy, 7. tom ,,Zeszytów Naukowych Dolnośląskiej Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych” zawiera 14 artykułów autorskich, a także dział Sprawozdania. Utrzymany w nim został
podział na grupy tematyczne. Publikowane artykuły zostały zaliczone, podobnie
jak w poprzednich numerach, do jednej z trzech wydzielonych tu części: część
I Międzynarodowe stosunki polityczne; część II Międzynarodowe stosunki gospodarcze; część III Zagadnienia prawno-ustrojowe. Jest to stały podział, określający
zakres tematyczny i specjalności naukowe periodyku. Wyodrębnione działy odpowiadają także kierunkom kształcenia prowadzonym w naszej Uczelni.
Autorami tekstów zamieszczonych w 7. tomie ,,Zeszytów Naukowych DWSPiT.
Studia z Nauk Społecznych” są zarówno uczeni legitymujący się dużym dorobkiem naukowym (Paweł Borszowski, Janusz Sawicki, Zbigniew Wiktor), jak
i młodzi pracownicy (Paweł Kuczma, Małgorzata Łakota-Micker, Jolanta Rubiś-Kulczycka, Zdzisław Pólkowski). Udostępniliśmy także łamy periodyku doktorantom z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Janina Bolejko, Bogdan Leszkiewicz, Sandra Singer i Jan
Walczak). W gronie autorów znaleźli się studenci z Uniwersytetu w Piteszti
(Andrea-Cătălina Maria i Ana-Maria Radu) odbywający w DWSPiT w Polkowicach staż w ramach Programu ERASMUS.

Marian S. Wolański
Włodzimierz Olszewski
Polkowice, czerwiec 2014 r.

MIĘDZYNARODOWE
STOSUNKI POLITYCZNE

„Zeszyty Naukowe DWSPiT.
Studia z Nauk Społecznych”,
2014 (7), s. 11–24

Paweł Kuczma

Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Utrzymywanie bezpieczeństwa narodowego należy zaliczyć w poczet najstarszych zadań stawianych organom władzy publicznej, stanowi ono nieodłączny element powstania i trwania władzy państwowej. Z tego też względu stanie
na straży niepodległości i nienaruszalności terytorium jest, także obecnie, obowiązkiem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5). „W świetle tego
przepisu, któremu – zważywszy na systematykę Konstytucji – została nadana
najwyższa ranga, nie może budzić wątpliwości, że zapewnienie bezpieczeństwa
państwa jest celem usprawiedliwiającym ograniczenia wszelkich praw i wolności obywatelskich. W dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego znalazło już wyraz przekonanie, że ochrona bezpieczeństwa państwa jest
szczególną wartością, w zderzeniu z którą prawa jednostki, nawet prawa podstawowe, mogą być – w niezbędnym zakresie – ograniczane. Dopuszczalność
ograniczeń podyktowanych takimi względami jest powszechnie przyjęta w państwach demokratycznych (por. wyrok TK z 16 lutego 1999 r. w sprawie SK 11/98,
OTK z 1999 r., cz. I, poz. 5)”1.
Konstytucja wymaga od wszystkich organów władzy publicznej „podejmowania różnego rodzaju działań mających służyć utrzymaniu pełnej suwerenności RP i przeciwdziałających jakimkolwiek zamachom na jej terytorium.
Działania te powinny służyć realizacji celów określonych konstytucyjnie nie
tylko bezpośrednio, a więc chodzi nie tylko środki o charakterze militarnym,
ale także i pośrednio – np. środki o charakterze gospodarczym, politycznym
(w tym polityka zagraniczna)”2. W szczególny sposób obowiązek dbałości
o bezpieczeństwo państwa mają realizować dwa człony władzy wykonawczej,
1
2

Wyrok TK z dnia 3 lipca 2001 r. (K 3/01), Z.U. 2001/5/125.
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 50.

Paweł Kuczma

tj. Prezydent (art. 126 ust. 2 Konstytucji) oraz Rada Ministrów (art. 146 ust. 4
pkt 7–8 Konstytucji), które winny ze sobą w tym zakresie współdziałać. Pierwszą z płaszczyzn takiej współpracy jest możliwość powołania Rady Gabinetowej w sprawach szczególnej wagi, a zatem także w sprawach obronności, niepodległości i strzeżenia terytorium państwa. Drugą taką platformą może stać
się działalność w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN), na posiedzenia której mogą zostać zaproszeni także członkowie rządu.
O „bezpieczeństwie” jest mowa na gruncie licznych aktów normatywnych
obowiązujących w RP. Termin ten już w samej Konstytucji pojawia się z licznymi przymiotnikami: „bezpieczeństwo publiczne” (art. 31 ust. 3), bezpieczeństwo „państwa” (art. 45 ust. 2 i art. 126 ust. 2), „bezpieczeństwo wewnętrzne
i „zewnętrzne” (art. 135, art. 146 ust. 4 pkt 7–8) czy też „bezpieczeństwo obywateli” (art. 230 ust. 1). Nie występuje w niej jednak wyrażenie „bezpieczeństwo narodowe”.
Z. Jagiełło, charakteryzując termin „bezpieczeństwo narodowe”, położył nacisk na jego aspekt międzynarodowy, wskazując, że jest to „poczucie pewności
państwa w środowisku międzynarodowym, brak jego zagrożenia oraz ochrona
przed zagrożeniem […]”3. Znacznie lepiej jednak istotę tego terminu oddaje
E. Nowak, przypominając, że „tradycyjne bezpieczeństwo narodowe (państw)
było utożsamiane głównie z siłą wojskową według prostego schematu: zagrożenie to agresja (wojna), a bezpieczeństwo to obrona militarna. W rzeczywistości od niepamiętnych czasów bezpieczeństwo kształtowały również inne
niż militarne czynniki. Obecnie – obok aspektów wojskowych i politycznych
– wyróżniane są czynniki gospodarcze (ekonomiczne) i technologiczne, zasoby surowcowe oraz polityka w dziedzinie ekologii, demografii, spraw społecznych i humanitarnych. Ponadto koncepcje bezpieczeństwa obejmują sprawy
związane z zachowaniem tożsamości narodowej oraz zapewnieniem udziału
poszczególnych narodów (państwa) w rozwoju cywilizacyjnym współczesnego
świata. Zyskał na znaczeniu ludzki wymiar bezpieczeństwa, czyli poszanowanie podstawowych praw i swobód obywatelskich”4. Innymi słowy, obecnie termin „bezpieczeństwo narodowe” należy utożsamiać z bezpieczeństwem obywateli (narodu) zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i w sferze wewnątrzpaństwowej, o czym stanowi wprost art. 135 Konstytucji, kreując Radę
Bezpieczeństwa Narodowego właściwą w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa.
 Z. Jagiełło, Wybrane problemy bezpieczeństwa państw, narodów oraz społeczności lokalnych na
początku XXI wieku, Wałbrzych 2008, s. 391.
4
 E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Warszawa 2007, s. 11.
3
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Głównymi przesłankami, w oparciu o które powołano do życia nieznaną w polskiej tradycji ustrojowej instytucję Rady Bezpieczeństwa Narodowego,
była restytucja urzędu Prezydenta dokonana na mocy Małej Konstytucji z 1992 r.
i przyznanie głowie państwa poważnych uprawnień w sferze militarnej, tj. obronności i bezpieczeństwa państwa5. Jej art. 34 stanowił, że „Prezydent sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Organem doradczym w tym zakresie jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego”. Konstytucja z 1997 r. utrzymała przy Prezydencie uprawnienie do powołania
Rady Bezpieczeństwa Narodowego, stanowiąc, że jest ona organem doradczym
głowy państwa w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa
(art. 135 Konstytucji)6. „Konstytucjonalizacja organu doradczego w zakresie bezpieczeństwa państwa bardzo wymownie podkreśla wagę tego pola zainteresowań
i ewentualnych działań Prezydenta. Zauważmy, że nie występuje bowiem ani konstytucjonalizacja (czyli wymóg powołania) organów doradczych co do przestrzegania konstytucji, co do rozwoju pomyślności obywateli (to z roty przysięgi), czy
co do gwarantowania ciągłości władzy państwowej itd., choć niewątpliwie i takiego rodzaju organy doradcze mogą w praktyce funkcjonować”7.
Pytanie o sens konstytucjonalizacji RBN budził wątpliwości jeszcze w okresie
obowiązywania Małej Konstytucji i pozostaje aktualny po dzień dzisiejszy. „Jest
dyskusyjne, czy dla ustanawiania organów doradczych Prezydenta niezbędny jest
aż tak wysoki poziom karty konstytucyjnej. Wszak Prezydent zawsze może powołać niezbędne mu organy doradcze”8. Z tego też względu umieszczanie regulacji
dotyczących organów doradczych w ustawach zasadniczych zdarza się niezwykle
rzadko. Zakotwiczenie w normach Konstytucji RBN wywołuje jednak po stronie
Prezydenta konieczność zrealizowania dwóch obowiązków: po pierwsze powołania takiego organu, a po drugie – kreacji jego składu personalnego9. Natomiast
częstotliwość spotkań Rady czy zwoływanie jej posiedzeń uzależnione jest już
wyłącznie od woli głowy państwa. Może więc zdarzyć się i tak, że organ zostanie
stworzony, lecz w praktyce nie będzie podejmował żadnych działań. Będzie zatem
organem niejako „martwym” w sensie wypełniania jego zadań.
 S. Kamiński, Zarys historii utworzenia i funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa Narodowego
i Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2011, s. 1–2.
6
 Warto w tym miejscu przypomnieć, że Prezydent, na gruncie obowiązującej ustawy zasadniczej,
utracił kierownictwo w dziedzinie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa na
rzecz RM, która to ma je „zapewniać”.
7
 P. Sarnecki, Art. 135, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
tom I, Warszawa 1999, s. 1.
8
 J. Galster, W. Szyszkowski, Z. Wasik, Z. Witkowski, Prawo, s. 223–224.
9
 P. Sarnecki, op. cit., s. 2.
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1. Skład Rady
Konstytucja nie wspomina o kwalifikacjach merytorycznych członków RBN,
pozostawiając rozstrzygnięcie w tym zakresie Prezydentowi. Takie rozwiązanie
jest uzasadnione tym, że skoro RBN ma być organem doradczym, to osoby w nim
zasiadające winny cieszyć się zaufaniem, uznaniem i autorytetem głowy państwa
tak, aby ich opinie były realnie brane pod uwagę przy podejmowaniu rozstrzygnięć. Takich gwarancji nie dawałoby zaliczenie wprost w poczet tego organu osób
zajmujących pewne stanowiska państwowe, zwłaszcza w sytuacji, gdyby wywodziły się z innej opcji politycznej niż prezydent. Wówczas to bowiem dyskusje prowadzone podczas spotkań Rady mogłyby przybrać charakter sporu politycznego,
a nie merytorycznego (eksperckiego), co znacznie ograniczyłoby możliwość pełnienia przez Radę funkcji doradczych. Prawdopodobnie też wpłynęłoby to na częstotliwość spotkań Rady, ograniczając je do niezbędnego minimum.
W związku z tym Prezydent dysponuje pełną swobodą w nominowaniu
osób, które wejdą w skład Rady, samodzielnie oceniając ich kwalifikacje oraz
przydatność, z jednym zastrzeżeniem: niedopuszczalne jest powoływanie osób,
które nie posiadają pełni praw publicznych z uwagi na fakt, że członkostwo
w RBN jest działaniem w sferze publicznej10.
Prezydencka swoboda w ustalaniu składu ilościowego i personalnego RBN,
bez konieczności uzyskiwania akceptacji Premiera, wzmacnia jego rolę jako organu mającego służyć radą głowie państwa. Prezydent bowiem powołuje i odwołuje członków Rady w drodze postanowienia, które nie wymaga kontrasygnaty Premiera (art. 144 ust. 3 pkt 26 Konstytucji).
Jak słusznie zauważa prof. P. Sarnecki, użycie przez ustrojodawcę terminu
„rada” stanowi pośrednią wytyczną dla układania składu ilościowego tego organu. Oznacza to bowiem, że RBN musi być organem wieloosobowym, czyli składającym się z co najmniej trzech osób. Górna granica liczby członków Rady nie
jest, formalnie rzecz biorąc, określona, ale skoro ma to być organ doradczy i działać w sposób efektywny, to liczba członków nie może być nadmierna, gdyż taka
sytuacja doprowadziłaby do paraliżu działalności Rady, a tym samym jej trwanie w tak dużym składzie personalnym byłoby bezprzedmiotowe11. Żaden akt
prawny nie ustanawia jednak normy, która wprost określałaby precyzyjnie liczbę członków Rady. Z treści Zarządzenia Prezydenta RP z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie trybu działania Rady Bezpieczeństwa Narodowego wynika, że w jej
posiedzeniach mogą uczestniczyć – na zaproszenie Prezydenta – byli Prezydenci
RP oraz byli Prezesi Rady Ministrów. Oznacza to, że mimo oficjalnego zaprosze10
11

P. Sarnecki, op. cit., s. 2.
Ibidem, s. 2.
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nia ich obecność nie jest obowiązkowa. Głowa państwa może ponadto zaprosić również inne osoby, których udział jest wskazany ze względu na przedmiot
rozpatrywanych spraw. Członkowie Rady oraz osoby zaproszone na posiedzenia
uczestniczą w jej pracach osobiście (§ 5). Z uwagi na zakres zadań w pracach
Rady uczestniczyć będzie również Sekretarz Rady (§ 3), choć jego udział, z uwagi na brzmienie Zarządzenia, winien ograniczać się jedynie do pełnienia funkcji
organizacyjno-technicznych.
Do składu pierwszej RBN po objęciu urzędu prezydenta przez A. Kwaśniewskiego zostali powołani: Premier, dwaj Wicepremierzy stojący jednocześnie na czele resortu finansów oraz spraw wewnętrznych i administracji, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw zagranicznych, Prezes NBP oraz Szef
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu. „Intencją Prezydenta [A. Kwaśniewskiego – P.K.] było, aby rada funkcjonowała jako instytucja o charakterze koordynacyjno-konsultacyjnym, zwłaszcza
na płaszczyźnie polityczno-wojskowej, uzupełniająca i gwarantująca trwałość
oraz harmonię współpracy między instytucjami państwowymi, wymagane przez
naturę i charakter polityki. RBN miała stanowić forum porozumienia między
kluczowymi ogniwami politycznymi systemu obronnego państwa”12.
Idea funkcjonowania Rady jako organu skupiającego osoby ponad partyjnymi podziałami nie sprawdziła się w praktyce. Formalnie rzecz biorąc, problemem okazało się jednak nie członkostwo w partii poszczególnych członków
Rady, ale przynależność niektórych z nich do władzy ustawodawczej i rzekome zachwianie w ten sposób zasady podziału władz. Marszałkowie obu izb powołani w skład RBN wystosowali nawet w tej sprawie oficjalne pismo, podnosząc w nim, że ich udział w charakterze marszałków jest wykluczony, chyba że
będą w tym organie zasiadać wyłącznie jako osoby prywatne. W związku z tym
A. Kwaśniewski zawiesił funkcjonowanie w owym czasie Rady13.
Kolejny skład RBN powołanej przez A. Kwaśniewskiego miał już charakter
ekspercki, choć należy zwrócić uwagę, że do Rady zostali powołani członkowie,
których orientacja polityczna była tożsama z prezydencką. Taka praktyka wyłaniania składu RBN spośród osób, których poglądy polityczne nie będą tamować
prac tego organu utrwaliła się i trwa obecnie.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że nie ma żadnych przeciwskazań
prawnych, aby członkostwo w Radzie łączyć w funkcjami wykonywanymi w ramach władzy ustawodawczej. Niebezpieczeństwo pogwałcenia zasady podziału
władz niweluje bowiem okoliczność, że Rada nie posiada żadnych uprawnień
12
13

S. Kamiński, op. cit., s. 9.
Ibidem, s. 9–10.

15

Paweł Kuczma

władczych. Prezydent nie jest także w stanie przymusić żadnej osoby do członkostwa w tym organie, do składania mu sprawozdań, opinii czy przedstawiania
analiz. Udział w Radzie może w praktyce ograniczyć się do „papierowego członkostwa”, czyli w praktyce permanentnej nieobecności na forum Rady lub milczącego udziału w spotkaniach. Poza tym nie ma obowiązku przyjmowania aktu
nominacyjnego, a rezygnacja jest możliwa w każdym momencie. Wydaje się, że
wobec licznych uprawnień Sejmu w sferze bezpieczeństwa państwa, np. decydowania o stanie wojny i o zawarciu pokoju (art. 116 ust. 1 Konstytucji), pojawiających się w okresie stanów nadzwyczajnych, powoływanie przedstawicieli władzy ustawodawczej do Rady jest wręcz naturalne i wymagane. Wreszcie, gdyby
w skład Rady mogli być powoływani wyłącznie członkowie rządu, to w pewnym
zakresie uprawnienia RBN pokrywałyby się z funkcjami Rady Gabinetowej.
Tezę o braku zainteresowania członkostwem w Radzie z przyczyn politycznych potwierdza skład RBN za prezydentury B. Komorowskiego. Powołał on
m.in. Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, wywodzącego się z tej samej partii co głowa państwa, który zachował członkostwo w Radzie. Z kolei powołanie szefa największej partii opozycyjnej ukazało, że nie jest on zainteresowany
w pracach tego organu zapewne z przyczyn politycznych. Prezes szybko zrezygnował z udziału w spotkaniach RBN. J. Kaczyński najpierw nie stawiał się na
posiedzeniach, a potem formalnie zrezygnował z członkostwa w Radzie.
2. Tryb działania RBN i jej uprawnienia
Szczegółową organizację RBN oraz tryb jej działania, jak i konkretne
uprawnienia określa Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 maja
2010 r. w sprawie trybu działania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. RBN
działa zatem na podstawie aktu prawa wewnętrznie obowiązującego, wydanego przez organ „właściwy” do jej powołania, tj. taki, któremu ma służyć radą.
Prezydent jest bowiem tym podmiotem, któremu w pierwszej kolejności zależy na właściwym prowadzeniu polityki bezpieczeństwa państwa, stąd winien
on układać strukturę organu doradzającemu mu w tych sprawach według własnego uznania. Zakotwiczenie RBN dodatkowo w przepisach ustawy, która
precyzowałaby zagadnienia organizacyjno-kompetencyjne stanowiłoby naruszenie swobody głowy państwa w tym zakresie i mogłoby zostać uznane nawet
za sprzeczne z Konstytucją14.
 Inaczej twierdzi P. Sarnecki, wskazując, że „należałoby jednak także, nawet w wypadku milczenia Konstytucji i gdyby wystąpiła tego rodzaju wola ustawodawcy, dopuścić możliwość wydania
w tej kwestii ustaw, przy czym nie mogłyby one jedynie przekształcać konstytucyjnie ustalonego, doradczego charakteru tego organu”. Zob. P. Sarnecki, op. cit., s. 2.

14
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Konstytucyjne umocowanie RBN wpływa w istotny sposób na kwestie finansowania działalności tego organu, który winien być utrzymywany z budżetu państwa i stąd adekwatne środki należy w ustawie budżetowej przewidywać
i przyznawać. Tymczasem bez takiej ustrojowej podstawy koszty funkcjonowania tego organu musiałaby ponosić wyłącznie Kancelaria Prezydenta, a jej członkowie byliby opłacani z tego budżetu lub też sprawowali swoją funkcję honorowo (nieodpłatnie).
Z wysokością wydatków przeznaczanych z budżetu państwa na działalność
Rady bywa jednak różnie. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, kiedy Rada
działa aktywnie, często wszelkie dostępne środki finansowe przeznaczane są na
bieżące potrzeby związane z zaistniałą sytuacją. Z kolei wówczas gdy nie ma bezpośrednich zagrożeń czy katastrof, potrzeba istnienia Rady i jej działalność nie
jest zauważana i doceniana.
Z istoty charakteru Rady Bezpieczeństwa Narodowego wynika, że na jej
czele stoi Prezydent. Przewodniczy on posiedzeniom, określa ich tematykę,
udziela głosu poszczególnym członkom, a także konstruuje wytyczne co do
porządku obrad. Podczas nieobecności głowy państwa posiedzeniom przewodniczy wskazany przez Prezydenta członek Rady. Prezydent może ponadto zadecydować, aby posiedzenie – z założenia niejawne – miało odmienny
charakter (§ 4 Zarządzenia), a także postanowić, by posiedzenie Rady odbyło
się w innym miejscu niż siedziba Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ponadto
Prezydent może zapraszać na posiedzenia RBN osoby, które nie są jej stałymi
członkami, ale będą uczestniczyć w nich incydentalnie – w charakterze gościa
(eksperta). Osoby te nie mogą jednak zostać wskazane przez głowę państwa do
prowadzenia w jego zastępstwie posiedzenia z racji braku formalnego członkostwa w RBN.
Szczegółowy porządek posiedzenia Rady, zgodny z prezydenckimi wytycznymi, określa sekretarz Rady. Jest nim osoba, która zajmuje stanowisko szefa
Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jego uprawnienia mają charakter organizacyjno-techniczny. Do jego obowiązków należy przygotowanie posiedzenia i zapewnienie obsługi Rady, a także:
1) „pozyskiwanie od organów władzy publicznej informacji, dokumentów
i innych materiałów dotyczących wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia państwa;
2) koordynowanie przygotowania materiałów i tez na posiedzenia Rady
oraz opracowanie komunikatu prasowego i wniosków z posiedzeń
Rady;
3) przekazywanie członkom Rady porządku obrad oraz dokumentów i innych materiałów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Rady;
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4) zapewnienie, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, obsługi protokolarnej Rady”
(§ 3 pkt 2 Zarządzenia).
Sekretarz nie jest z mocy prawa członkiem RBN, a zatem nie przysługuje
mu prawo głosu podczas jej posiedzeń. Problematyczne jest ustalenie, czy status
członka powinien mu zostać ewentualnie przyznany przez Prezydenta. Sekretarz
powinien bowiem pełnić głównie funkcje pomocnicze wobec innych członków
Rady, ułatwiać im pracę poprzez uzyskiwanie niezbędnych materiałów i dokumentowanie przebiegu posiedzeń. Jego formalne członkostwo w Radzie mogłoby się w związku z tym negatywnie odbijać na realizacji tych zadań. Wszak
z drugiej strony zajmuje on z urzędu stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, tj. przewodniczy urzędowi, za pomocą którego Prezydent wykonuje
swoje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.
Podstawowym, wynikającym z Konstytucji, zadaniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest „doradzanie” w sprawach związanych z bezpieczeństwem
państwa. Termin ten należy w tym wypadku rozumieć możliwie szeroko. Funkcja doradcza nie powinna uaktywniać się tylko w sytuacji, gdy o poradę w konkretnej sprawie zwróci się Prezydent. Uprawnienie Rady ma szerszy charakter
i dotyczy również realizowania przez nią bieżącej działalności opiniodawczej
i analitycznej bez konieczności nakazania jej prowadzenia przez Prezydenta.
Aby Rada mogła skutecznie doradzać, musi bowiem dysponować odpowiednią
wiedzą merytoryczną, a zatem pozyskiwać informacje, raporty, opinie i analizy
z własnej inicjatywy. Nie ma zatem prawnych przeciwskazań, aby Rada „prowadziła samodzielnie analizę poszczególnych zagadnień i samodzielnie występowała do Prezydenta z odpowiednimi sugestiami czy inspiracjami. Z uwagi na
fakt konstytucyjnego zakotwiczenia RBN należy też przyjąć dopuszczalność jej
uprawnienia do samodzielnego żądania informacji od wszystkich organów państwowych, oczywiście w zakresie działania RBN i przy okazji opracowywania
konkretnej sprawy”15. Problematyczne byłoby jednak żądnie informacji objętych
tajemnicą państwową. Wydaje się, że bez podstawy ustawowej – a takowej RBN
nie posiada – takie żądania byłyby nieskuteczne16.
Zgodnie z § 2 Zarządzenia „do zakresu działania Rady należą wszystkie
problemy zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia państwa, a w szczególności
rozpatrywanie i opiniowanie:
1) generalnych założeń bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
15
16

P. Sarnecki, op. cit., s. 2–3.
Ibidem, s. 3.
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2) założeń i kierunków polityki zagranicznej dotyczących bezpieczeństwa
państwa;
3) strategicznych problemów bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności interesów narodowych, zewnętrznych i wewnętrznych warunków
bezpieczeństwa, operacyjnych i preparacyjnych koncepcji bezpieczeństwa;
4) projektów strategii bezpieczeństwa narodowego, Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
5) zagrożeń dla wewnętrznego bezpieczeństwa państwa i środków przeciwdziałania tym zagrożeniom;
6) problemów pozamilitarnych przygotowań systemu bezpieczeństwa narodowego”.
3. Rada bezpieczeństwa w ujęciu międzynarodowym
Na poziomie międzynarodowym naczelnym organem odpowiedzialnym
za bezpieczeństwo społeczności międzynarodowej jest Rada Bezpieczeństwa
ONZ. Składa się ona z piętnastu członków – państw należących do ONZ: pięciu stałych oraz dziesięciu niestałych wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres 2 lat spośród państw mających zasługi w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa przy uwzględnieniu podziału geograficznego.
Głównym zadaniem Rady jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w szczególności przygotowywanie planów celem stworzenia systemu
normowania zbrojeń17.
W poszczególnych krajach uprawnienia rad bezpieczeństwa są również
związane z obronnością i zagrożeniami państwa. W Stanach Zjednoczonych
Rada Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Council) stanowi główne forum, na którym Prezydent analizuje sprawy bezpieczeństwa narodowego
i spraw polityki zagranicznej w gronie doświadczonych w tej materii doradców
oraz urzędników rządowych. NSC została powołana za prezydentury Trumana
w 1947 r. na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie narodowym18, w celu doradzania i pomagania głowie państwa w wyżej wskazanych kwestiach. Obecnie Rada
jest ważnym organem Prezydenta do uzgadniania tych polityk wśród różnych
agend rządowych.
 Art. 23–26 Karty Narodów Zjednoczonych, podpisanej w San Francisco 26 czerwca 1945 r.
Polska podpisała ten akt 15 października 1945 r. i ratyfikowała dnia następnego.
18
The National Security Act z 1947 r. (PL 235 – 61 Stat. 496; U.S.C. 402), znowelizowany przez The
National Security Act Amendments z 1949 r. (63 Stat. 579; 50 U.S.C. 401 et seq.).
17
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Przewodniczącym NSC jest Prezydent. Do stałych członków należy Wiceprezydent, sekretarz stanu, minister skarbu, sekretarz obrony i asystent Prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego. Szefowie rodzajowych sił zbrojnych pełnią rolę ustawowego doradcy Rady w sprawach militarnych, a szef Agencji Wywiadu doradza w sprawach wywiadowczych. Szef Kancelarii Prezydenta,
Rada Prezydenta oraz asystent Prezydenta w sprawach polityki gospodarczej
uczestniczą we wszystkich spotkaniach Rady. Natomiast Prokurator Generalny
i dyrektor Urzędu Zarządzania i Budżetu są zapraszani na spotkania Rady, kiedy
omawiane sprawy odnoszą się do ich obowiązków. Dyrektorzy innych ważnych
departamentów i agencji, jak również inni wysocy funkcjonariusze, mogą być
obecni na spotkaniach NSC, gdy zostaną zaproszeni do udziału w nich.
W Zjednoczonym Królestwie Rada Bezpieczeństwa Narodowego stanowi główne forum dla wspólnych dyskusji nad celami rządu odnoszącymi się do
spraw narodowego bezpieczeństwa oraz współczesnego klimatu finansowego.
Kluczowym celem Rady jest inspirowanie członków gabinetu do refleksji nad
bezpieczeństwem narodowym w strategicznych kwestiach. Członkowie Rady
spotykają się cotygodniowo pod przewodnictwem Premiera.
W ramach brytyjskiej NSC funkcjonują obecnie trzy podkomisje – do
spraw: 1) niebezpieczeństw, hazardu i wywiadu; 2) zagrożeń nuklearnych; 3)
brytyjskich relacji z międzynarodowymi siłami. Dodatkowo z Radą współpracują powiązane z rządem oficjalne grupy, które wspierają informacją ministerialne struktury. Główną spośród nich jest Stały Sekretariat Grup. Przewodniczy
mu doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, który jednocześnie pełni funkcję
sekretarza NSC, a zatem uczestniczy w każdym posiedzeniu Rady. Inni ministrowie są obecni na posiedzeniach Rady, gdy zajdzie taka potrzeba, najczęściej
wówczas, gdy na forum Rady omawiane są sprawy należące do zakresu ich działania. Także w razie potrzeby w spotkaniach uczestniczą Szef Sztabu Generalnego oraz Szef Agencji Wywiadu.
Podstawą prawną powołania w Czechach Rady Bezpieczeństwa Państwa
(Bezpečnostní rada státu) stanowi art. 9 ustawy konstytucyjnej nr 110/1998
o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej19. Rada Bezpieczeństwa Państwa jest stałym organem rządowym do spraw koordynacji bezpieczeństwa Republiki Czeskiej. Zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem propozycji mających na
celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.
Rada składa się z Premiera oraz członków rządu powołanych do niej na
podstawie rozstrzygnięcia (wyboru) rządu. Prezydent ma prawo do uczestni-

19

Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
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czenia w spotkaniach tego organu, jak również do żądania raportów od Rady
i jej członków oraz omawiania z nimi zagadnień związanych z bezpieczeństwem państwa20. W spotkaniach mogą brać udział ponadto gubernator Narodowego Banku Czech, przewodniczący Państwowej Administracji Rezerw
Materiałowych oraz szef Kancelarii Premiera. Bezpečnostní rada státu składa
się z czterech stałych komitetów, które zajmują się odpowiednio koordynacją
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, planowaniem obronnym, planowaniem cywilnym i sprawami wywiadowczymi. Poza tym w sytuacjach zagrożenia Republiki i sprawach kryzysowych powoływany jest ad hoc Centralny
Sztab Kryzysowy.
Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (Совет Безопасности
Российской Федерации) jest organem doradczym Prezydenta. Organ ten składa się z najważniejszych ministrów i szefów agencji obradujących pod przewodnictwem głowy państwa. Głównym zadaniem Rady stanowi koordynacja i integracja narodowej polityki bezpieczeństwa. W związku z tym Rada
przygotowuje najważniejsze dokumenty i koncepcje związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa narodowego. Po zmianach, do których doszło w 2011 r. Rada
Bezpieczeństwa analizuje zagadnienia związane z wojskowością i przygotowuje dla Prezydenta propozycje rozstrzygnięć związanych z obronnością, rozwojem organizacyjnym przemysłu zbrojeniowego oraz zajmuje się sprawami
współpracy Rosji z państwami obcymi w tym zakresie. Spotkania odbywają
się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przewodniczącego. W razie
potrzeby możliwe jest zwołanie spotkania nadzwyczajnego. Do obowiązków
przewodniczącego należy określanie porządku obrad na podstawie rekomendacji sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Sekretarz przewodniczy posiedzeniom
roboczym, które odbywają się na bieżąco.
Na poziomie krajowym w państwach demokratycznych instytucja rady bezpieczeństwa jest częstym, acz nieobligatoryjnym elementem porządku prawnego. Cechą wspólną tych organów jest fakt, że mają one zawsze charakter doradczy. W zasadzie nie przyznaje się im żadnych uprawnień władczych. Mają one na
celu jedynie analizowanie bieżącej sytuacji politycznej i identyfikowanie potencjalnych zagrożeń oraz przedkładanie propozycji mających zapobiegać niebezpieczeństwom. Taka pomocnicza rola związana jest z faktem, że ich skład osobowy pokrywa się w dużej mierze ze składem gabinetów. Innymi słowy, wielu
członków rady to po prostu ministrowie stojący na czele kluczowych – z punktu widzenia państwa – ministerstw. Natomiast inni członkowie są zapraszani
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[Online] http://www.vlada.cz/cz/ppov/brs/brs---uvod-3851/, stan z dn. 03.09.13.
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w zależności od potrzeb, czyli od rodzaju sprawy będącej przedmiotem zainteresowania rad bezpieczeństwa. Wywodzą się oni jednak w znakomitej większości
z organów władzy wykonawczej. Rady bezpieczeństwa narodowego pełnią funkcje pomocnicze i doradcze wobec tego organu w państwie, który stoi na czele
władzy wykonawczej. Będzie to zatem, w zależności od systemu politycznego,
Prezydent albo premier.
4. Celowość istnienia RBN
Funkcjonowanie instytucji zajmujących się sprawami związanymi z wojskowością i obronnością, kwestiami polityki zagranicznej w sferze militarnej czy
polityki bezpieczeństwa jest niezbędne dla prawidłowego działania demokratycznego państwa. Zagadnienia te są bowiem na tyle istotne i wymagające delikatności, a zarazem doświadczenia i wiedzy eksperckiej, że trudno jest obejść
się bez organu, które zajmie się ich analizą, opiniowaniem i formułowaniem
strategii. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jawi się nie tylko jako organ służący pomocą i doradztwem Prezydentowi, ale również jako ten, który wspomaga współpracę między różnymi instytucjami państwowymi w sferze obronności.
S. Kamiński wskazuje nawet, że „niemożliwe jest stworzenie spójnego, nowoczesnego i całościowego systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym bez
istnienia kolektywnej instytucji, będącej forum porozumienia między kluczowymi ogniwami politycznymi tego systemu”21. Historia funkcjonowania Rady
pokazuje jednak, że aktywność tego organu i odgrywana przez niego rola była
różna. Każdorazowo sens istnienia RBN był podważany wskutek różnych zawirowań politycznych i problemów związanych z ukształtowaniem jego składu personalnego. Wydaje się, że zmienne znaczenie tego organu wynika wprost
z faktu, że Rada nie posiada jakichkolwiek władczych uprawnień. Z tego względu RBN można uznać za instytucję fasadową, dla której konstytucyjna legitymacja jest nieuprawniona z perspektywy bardzo ograniczonej możliwości oddziaływania tego organu na sferę bezpieczeństwa państwa.
Status organów o charakterze doradczym jest regulowany na gruncie ustaw
zasadniczych niezwykle rzadko. Wynika to z istoty konstytucji jako aktu o najwyższej mocy prawnej normującej wyłącznie instytucje prawne niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania państwa. Do takich nie zalicza się różnych rad,
komitetów, komisji, zespołów, które zajmują się wyłącznie doradzaniem.
Wydaje się, że zobowiązanie Prezydenta do powołania RBN na gruncie
Konstytucji jest niecelowe. Niezwykle oszczędna regulacja konstytucyjna nie
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S. Kamiński, op. cit., s. 13.
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pozwala nadać temu organowi większego znaczenia i nie umożliwia mu wyjścia
poza funkcję doradzania. Ponadto należy zauważyć, że wszelkie rozstrzygnięcia
w sferze bezpieczeństwa narodowego będą obciążały i tak wyłącznie Prezydenta, bez względu na to, czy podjęte działania lub założone strategie były oparte na sugestiach, przemyśleniach i analizach Rady, czy wyłącznie na własnych
pomysłach głowy państwa22. W szczególności Prezydent nie może usprawiedliwiać swoich błędnych decyzji tym, że zostały one zainspirowane przez członków
Rady. Wszak Prezydent ma swobodę w układaniu składu personalnego tego organu i winien zachować autonomię wobec uwag zgłaszanych podczas spotkań
Rady. W związku z tym ani RBN nie może wejść w kompetencje Prezydenta, ani
głowa państwa nie może scedować na Radę swoich uprawnień w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.
Streszczenie
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Przedmiotem artykułu jest analiza unormowań prawnych oraz praktyki działania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Polsce. Rozważania rozpoczyna przedstawienie kwestii definicyjnych oraz związanych z konstytucjonalizacją tego organu. Następnie omówiony został skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tryb działania i jej
uprawnienia. W kolejnej części ukazano funkcjonowanie podobnych organów w innych
państwach: USA, Wielkiej Brytanii, Czechach i Rosji oraz Rady Bezpieczeństwa ONZ.
W zakończeniu podważono sensowność przyznania temu organowi w Polsce rangi konstytucyjnej.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo narodowe, organ państwowy, Prezydent, Rada
Bezpieczeństwa Narodowego.
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Summary
The National Security Council
Analysis of legal regulations and practice of action of National Security Counsil
are a subject of the article in Poland. Presenting definitional and connected matters is
beginning deliberations from constitutionalization of this state agency. Next a make-up
of the National Security Counsil, an operating mode and her entitlements were discussed.
In the next section functioning of similar organs was portrayed in other states: the USA,
Great Britain, Czechs and Russia and of the UN Security Council. in the end a sense of
granting this body the constitutional rank in Poland was undermined.
Keywords: national security, state agency, president, National Security Council.
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Chorwacja we współczesnych stosunkach
międzynarodowych z państwami Korytarza
Środkowoeuropejskiego
Inicjatywa utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego
CETC-ROUTE 65 zrodziła się przede wszystkim z potrzeby ściślejszej współpracy pomiędzy samorządami państw europejskich. Współpraca ta w dalszym
ciągu przyczynia się do rozwoju sieci transportowej, stanowiącej kluczowy
czynnik na rzecz tworzenia wspólnego rynku i zapewnienia spójności gospodarczej oraz społecznej. Zgodnie z założeniem, powstanie pasma rozwojowego
CETC-ROUTE 65 wpływać ma na zwiększenie konkurencyjności regionów położonych w jego obrębie, wzmocnienie obszarów słabych strukturalnie, a tym
samym zmniejszenie bezrobocia, rozwój turystyki i gospodarek regionalnych.
Porozumienie, które początkowo obejmowało zaledwie dwa regiony, przez ostatnie lata zyskało na zainteresowaniu. W kwietniu 2004 roku podpisano Porozumienie międzyregionalne na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, w ramach którego rozwija się współpraca skupiająca już
nie 2, a 17 regionów i powiatów w 6 krajach: Szwecji, Polsce, Czechach, Słowacji
na Węgrzech i Chorwacji1.
 Sygnatariuszami Porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE 65 są: Region Skania (Szwecja), województwo zachodniopomorskie, województwo lubuskie, województwo dolnośląskie (Polska), Region
Bratysława, Region Trnava (Słowacja), Region Hradec Kralove (Czechy), powiat Gyŏr-Moson-Sopron, Vas i Zala (Węgry), Powiat Varaždin (Chorwacja).
Central European Transport Corridor, [online] http://cetc.pl/index.php?lang=pl&mod=oporozu
mieniu&action=historia, stan z dn. 10.12.13.
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Jednym z państw przejawiających dużą aktywność w zakresie działań podejmowanych na rzecz inicjatywy CETC-ROUTE 65 jest Chorwacja. Dała się ona
poznać m.in. jako inicjator spotkań i przedsięwzięć promujących ideę wspólnego korytarza przebiegającego od Skanii (południowa Szwecja), poprzez Morze
Bałtyckie, Europę Środkową, aż na południe Europy, do Morza Adriatyckiego.
Chorwacja, która proklamowała niepodległość w 1991 roku, jest państwem, które angażuje się w działalność na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej.
Świadomość potrzeby współpracy i uczestnictwa w międzynarodowych przedsięwzięciach widoczna jest w ostatnich latach w podejmowanych przez władze
państwa decyzjach. Dzięki nim, Chorwacja, jako drugie po Słowenii państwo
byłej Jugosławii, dnia 1 lipca 2013 roku dołączyła do grona 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Uzyskanie pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej to dla Zagrzebia wielki sukces, wieńczący lata starań i zabiegów zmierzających do wypełnienia priorytetowych założeń w jej polityce zagranicznej.
Założeń, wśród których w 1991 roku za zasadnicze dla dalszego funkcjonowania
państwa uznano: uregulowanie stosunków w regionie, uzyskanie pełnego członkostwa w NATO oraz przystąpienie do Wspólnoty Europejskiej.
Przebieg procesu zdobywania przez Chorwację zaufania wśród państw
sąsiadów można określić jako udany. Chorwacja nie posiada otwartych kwestii spornych, a wszelkie niewyjaśnione do końca sprawy, mające swoje korzenie jeszcze w latach 90. XX wieku i będące następstwem rozpadu byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, stara się rozwiązywać polubownie2.
Członkostwo Chorwacji w organizacjach o charakterze międzynarodowym,
jak choćby: Rada Europy, Światowa Organizacja Handlu, Organizacja Narodów Zjednoczonych z jej wyspecjalizowanymi agendami (UNCTAD, UNESCO, UNIDO, WHO, FAO, ILO, CEFTA, EBRD i IBRD, IDA, IFAD, IFC, IMF,
IADB, IAEA, ISO, MIGA, Intelsat, Interpol3) świadczyć może o dużym zainteresowaniu i zaangażowaniu władz państwa w bieżące wydarzenia4. W minionych latach widoczne było przede wszystkim wyraźne zaangażowanie państwa
 Dla przykładu sprawa tocząca się między Słowenią a Chorwacją o aktywa zdeponowane w Ljubljanska Banka.
3
 Portal Promocji Handlu, YugoTrade, [online] http://www.yugotrade.com/chorwacja.php,
stan z 20.05.12.
4
 Chorwacja jest członkiem licznych organizacji o charakterze regionalnym, jak: SEECP SouthEast Europe Cooperation Process, oraz na rzecz bezpieczeństwa, jak: Inicjatywa Czterostronna
(Quadrilateral Initiative), wspólnie ze Słowenią, Węgrami, Włochami, Karta Adriatycka (Adriatic Charter) z Albanią, byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Spotkanie Ministrów Obrony
Państw Europy Południowo-Wschodniej (South East Europe Defence Ministers Meeting), Brygada Europy Południowo-Wschodniej (South East Europe Brigade).
2
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w wypełnianie zobowiązań na rzecz członkostwa w NATO i Unii Europejskiej.
Członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego Chorwacja została dnia 1 kwietnia
2009 roku5.
Przynależność do tej polityczno-wojskowej organizacji stała się potwierdzeniem demokratycznego ustroju państwa i jego gotowości do wypełniania kryteriów politycznych, gospodarczych i ekonomicznych. Na tle pozostałych państw
regionu Bałkanów Zachodnich, tj. Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Albanii, Macedonii czy Kosowa, Chorwacja wypada bardzo korzystnie6. Tym samym określana jest mianem lidera w regionie, który stopniowo, na podstawie
własnych doświadczeń, stara się wpływać na postęp integracji państw swego
otoczenia, włączając je w poszczególne inicjatywy.
Dążenia do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz Unii Europejskiej wydają się mieć dla państw byłej Jugosławii zasadnicze znaczenie.
Stabilizacja o charakterze politycznym, ekonomicznym i wojskowym, wynikająca z założeń przyświecających funkcjonowaniu powyższych organizacji stanowi wartość, za którą państwa te są w stanie przyjąć stawiane im warunki
na rzecz uzyskania pełnoprawnego członkostwa. Walka ze stereotypami, jakie
przez lata towarzyszyły tej części regionu, ukazując go przez pryzmat „czarnego punktu” na mapie Europy, w którym aż kipi od nierozwiązanych konfliktów i sporów wydaje się mieć kres. Jako pierwsze do programu Partnerstwo
dla Pokoju, tuż po jego powołaniu w 1994 roku, spośród państw Bałkanów
Zachodnich, przystąpiły Albania i Macedonia7. Republika Chorwacji uczyniła
ten krok dopiero w 2000 roku8.
 Więcej na temat procesu akcesji Republiki Chorwacji do NATO w książce: M. Łakota-Micker,
Republika Chorwacji na drodze do NATO, DWSPiT Polkowice, Polkowice 2011.
6
 Załącznik 2, Wnioski dotyczące Chorwacji, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Turcji i Islandii, Bruksela 2011, [online] ec.europa.eu, stan z 12.08.12.
7
 Program Partnerstwo dla Pokoju został zainicjowany przez stronę amerykańską w 1993 roku.
Ostateczna decyzja zapadła w trakcie spotkania na szczycie w 1994 roku. Dokument ramowy
Partnerstwa dla Pokoju wymieniał warunki na rzecz partnerstwa, zgodnie z którymi państwa
chcące zaangażować się w program powinny kierować się w polityce zasadami wynikającymi z:
Karty ONZ, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Aktu końcowego KBWE, ale i ustaleniami
rokowań rozbrojeniowych. Warunkiem członkostwa miała być również demokratyczna kontrola
nad wojskiem, zdolność i gotowość do udziału w operacjach pokojowych, udział we wspólnych
szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych pod dowództwem NATO. Więcej na temat NATO
i programu Partnerstwo dla Pokoju [w:] J. Kaczmarek, J. Skrzyp, NATO, Atla, Wrocław 2003.
Albania została przyjęta do programu Partnerstwo dla Pokoju w 1994 roku, Macedonia w 1995
roku, natomiast Chorwacja w 2000 roku.
8
 The accession of Albania and Croatia, Member countries, North Atlantic Treaty Organization, [online] www.nato.int, stan z 12.10.12.
5
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Zaproszenie do pełnoprawnego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim w trakcie spotkania na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku uzyskały jednak
tylko dwa spośród trzech wymienionych państw – Albania i Chorwacja. Uroczysta ceremonia włączenia do organizacji 27 i 28 państwa członkowskiego odbyła się 1 kwietnia 2009 roku9.
Macedonia, która spełnia stawiane państwom wymagania na rzecz członkostwa i która od 1999 roku uczestniczyła w Planie Działań na Rzecz Członkostwa (MAP), pozostała poza Sojuszem. Przeszkodą dla dalszych działań okazał
się wówczas spór, jaki władze państwa toczą z Grecją o nazwę kraju10, i który
wydaje się nie mieć końca. Mając na uwadze powyższe państwa oraz tempo
ich akcesji do NATO, warto zwrócić uwagę na fakt, że droga pozostałych krajów regionu do struktur północnoatlantyckich nie przebiegała już tak szybko.
Dopiero w grudniu 2006 roku, w Rydze, do Programu Partnerstwo dla Pokoju zaproszone zostały Bośnia i Hercegowina oraz odrębne już, choć powiązane
wspólną historią i tradycją, Czarnogóra i Serbia. W międzyczasie zarówno Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), jak i Belgrad (Serbia) zetknęły się bezpośrednio z działalnością na własnym terytorium wojsk NATO. Kiedy w 1996 roku
i latach kolejnych Albania, Chorwacja i Macedonia angażowały się w wypełnianie zobowiązań na rzecz członkostwa w Sojuszu i uczestniczyły w regionalnych
inicjatywach na rzecz bezpieczeństwa, NATO utrzymywało siły stabilizacyjne
IFOR (Implementation Force) na terytorium Bośni i Hercegowiny11, zaś w 1999
roku przeprowadziło naloty na Belgrad. Podczas szczytu w Bukareszcie w 2008
roku, przesądzającego o członkostwie Albanii i Chorwacji w NATO, Bośnia
i Hercegowina w dalszym ciągu realizowała mechanizmy w ramach Partnerstwa

 NATO’s relations with Albania, North Atlantic Treaty Organization, [online] www.nato.int, stan
z dn. 10.09.12.
10
 Od 1991 roku, tj. od momentu wyodrębnienia się Macedonii w wyniku rozpadu Jugosławii, ze
względu na historyczne uwarunkowania i wielowiekową tradycję Grecja nie akceptuje istnienia
państwa pod nazwą, jaką sama określa część swego terytorium.
11
 IFOR (Implementation Forces) – Wojskowe Siły Implementacyjne, które miały służyć do nadzorowania realizacji postanowień porozumienia pokojowego w sprawie Bośni i Hercegowiny.
Zgodnie z założeniem przewidywano: zapewnienie o przestrzeganiu warunków porozumienia
pokojowego przez wszystkie strony konfliktu w Bośni i Hercegowinie, ewakuację sił pokojowych ONZ, wspieranie innych zadań przewidzianych porozumieniem pokojowym, prowadzenie operacji w ramach struktur dowodzenia NATO, prowadzenie działań wojskowych przez
NATO przy użyciu sił implementacyjnych IFOR. Misja trwała od 16 grudnia 1995 roku do
lutego 1996 roku. Na terytorium Bośni i Hercegowiny znalazło się wówczas 60 tys. żołnierzy
z 32 państw, zarówno stanowiących członków NATO, jak i nienależących do organizacji. Więcej
na temat [w:] C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998 r.
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dla Pokoju12. Do Planu Działań na Rzecz Członkostwa (MAP) Sarajewo przystąpiło w kwietniu 2010 roku. Problematyka wewnątrzpaństwowa przejawiająca się
na skutek funkcjonowania w jednym organizmie dwóch federacji, BośniackoChorwackiej Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej sprawia, że
akcesja kraju do NATO odkładana jest w czasie. Podobnie wygląda sytuacja sąsiadującej z Bośnią i Hercegowiną Serbii. Wrogie nastawienie władz i przedstawicieli partii politycznych tego państwa do zbliżenia z Sojuszem widoczne jest
od kilkunastu lat. Aby Serbia znalazła się w tej polityczno-wojskowej organizacji,
potrzeba najpierw z jej strony inicjatywy, a ogłoszenie w 2009 roku neutralności i brak dalszych kroków, które wskazywałyby na chęć zacieśnienia stosunków,
raczej na to nie wskazują. Sprawia to, że Belgrad w dalszym ciągu uczestniczy
w początkowej fazie procesu integracji z NATO, tj. w Programie Partnerstwo dla
Pokoju. Potencjalnym kandydatem do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, wykazującym duży postęp i zaangażowanie, jest Czarnogóra. Państwo,
które w 2006 roku13 w wyniku referendum zadecydowało o odłączeniu się od
Serbii i opowiedziało się za proeuropejską i proatlantycką integracją.
W 2006 roku władze Podgoricy przyjęły zaproszenie do Programu Partnerstwo dla Pokoju. Planem Działań na Rzecz Członkostwa (MAP) kraj został objęty trzy lata później, w grudniu 2009 roku. Pod względem faktycznego stopnia integracji państwo to, jako kolejne spośród Bałkanów Zachodnich,
zajmuje pozycję po Chorwacji. Niestety nie można tego powiedzieć o najmłodszym z państw regionu – Kosowie. Pomijając najistotniejszy problemem, jakim
jest brak jego uznania przez wszystkie państwa areny międzynarodowej, należy
zaznaczyć, że zanim Kosowo zostanie włączone do Sojuszu Północnoatlantyckiego czy Unii Europejskiej, będzie musiało sprostać wewnętrznym problemom
oraz udowodnić, że jest państwem wyznającym te same wartości, co pozostali członkowie NATO. Wartości leżące u podstaw przede wszystkim: demokracji, wolnorynkowej gospodarki, respektowania praw człowieka, chęci podjęcia
wspólnego wysiłku w celu obrony tych wartości.
Mając na uwadze członkostwo poszczególnych państw Bałkanów Zachodnich w Unii Europejskiej, ponownie należy wymienić wysuwającą się na
pierwsze miejsce Republikę Chorwacji. Dążąc do Unii Europejskiej, Chorwacja
29 października 2001 roku podpisała układ o stabilizacji i stowarzyszeniu (SAA).
 Bośnia i Hercegowina przeszła Indywidualny Plan Działań na Rzecz Partnerstwa (IPAP) i rozpoczęła realizację Zintensyfikowanego Dialogu (ID), więcej [w:] M. Mihajić, Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, R. Zięba (red.) [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po
zimnej wojnie, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 r., s. 297–328.
13
 Czarnogóra uzyskała niepodległość dnia 3 czerwca 2006 r.
12
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Negocjacje akcesyjne zostały rozpoczęte 3 października 2005 roku. Gdyby nie sprzeciw zgłoszony przez stronę słoweńską, dotyczący nierozwiązanej kwestii aktywów zdeponowanych przez Chorwatów w Ljubljanska Banka
czy w kwestii sporu o rozgraniczenie wód Zalewu Pirańskiego na północnym
Adriatyku oraz obszarów przygranicznych wokół rzeki Mura na północno-wschodniej granicy Słowenii, negocjacje akcesyjne zakończyłyby się o wiele wcześniej, tj. już w 2009 roku. Sprzeciw, jaki wysunęła wówczas sąsiednia
Słowenia ugodził władze Zagrzebia i pogorszył relacje między stronami. Jednak w odróżnieniu od tego, co poróżniło Macedonię z Grecją, spór udało się
rozwiązać stosunkowo szybko, a negocjacje z Unią zakończono 30 czerwca
2011 roku, by od lipca 2013 roku Chorwacja stała się pełnoprawnym członkiem
organizacji. Kolejnymi krajami w kolejce do członkostwa w Unii Europejskiej
pod względem stopnia realizacji reform i wypełniania kryteriów kopenhaskich,
są: Czarnogóra, Macedonia i Serbia.
Czarnogóra w październiku 2007 roku podpisała z Unią Europejską porozumienie o stabilizacji i stowarzyszeniu (SAA), które weszło w życie w maju
2010 roku14. Walcząc z korupcją, przestępczością zorganizowaną i zmagając się
z wewnętrznymi reformami, w 2011 roku uzyskała status państwa kandydata.
Od czerwca 2012 roku kraj ten prowadzi negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Macedonia podpisała Porozumienie o stabilizacji i stowarzyszeniu (SAA)
w 2001 roku, zaś w 2005 roku uzyskała status państwa kandydata, jednak od
2009 roku nie udało jej się otworzyć negocjacji akcesyjnych. Główny powód takiego stanu rzeczy ma korzenie w sporze grecko-macedońskim o nazwę kraju.
Mający przyczynić się do załagodzenia sporu, powszechnie używany do określenia państwa synonim – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii także w trakcie rozmów z NATO i Unią Europejską nie przyniósł żadnych zmian15. Podobnie, pozytywny dla strony macedońskiej werdykt Międzynarodowego Trybunału
w Hadze z dnia 5 grudnia 2011 roku16. Serbia podpisała porozumienie o stabilizacji i stowarzyszeniu (SAA) w 2008 roku17. Kiedy jednak, w grudniu 2011 roku,
Czarnogóra czekała na decyzję dotyczącą rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych
 Commission Staff Working Document, Montenegro 2012 Progress Report, Bruksela, z dn. 10.10.
2012 r., [online] ec.europa.eu, stan z dn. 10.11.12.
15
 Commission Staff Working Document, The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2012 Progress
Report, Bruksela, z dn. 10.10.2012, [online] ec.europa.eu, stan z dn. 10.11.12.
16
 Międzynarodowy Trybunał w Hadze uznał, że Grecja, blokując akcesję Macedonii do NATO,
naruszyła dwustronne porozumienie zawarte pomiędzy państwami w obliczu ONZ z 1995 roku;
więcej na temat [w:] Macedonia skarży Grecję, bo chce do NATO, PAP, z dn. 17.11.2008 r.
17
 Commission Staff Working Document, Serbia 2012 Progress Report, Bruksela, z dn. 10.10.2012 r.,
[online] ec.europa.eu, stan z dn. 10.11.12.
14
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z Unią Europejską, w odniesieniu do Serbii dyskutowano dopiero o możliwości przyznania jej statusu państwa kandydata. Uzyskała go dopiero w lutym
2012 roku. Brak stabilności politycznej w Serbii wydaje się być główną przeszkodą dla szybkiego rozwoju stosunków pomiędzy tym krajem a UE.
Pozostałe państwa Bałkanów Zachodnich, jak: Bośnia i Hercegowina (w 2008 roku ratyfikowała układ o stabilizacji i stowarzyszeniu, jednak nie
wszedł on jeszcze w życie18), Albania (w czerwcu 2006 roku sygnowała ten sam
dokument, SAA wszedł w życie w kwietniu 2009 roku19) i Kosowo, nie są traktowane jako potencjalni kandydaci, którzy w szybkim tempie mieliby dołączyć
do Unii Europejskiej. Słabe politycznie i finansowo państwa, cechujące się brakiem stabilności politycznej, korupcją, wymagające dalszych reform, będą musiały jeszcze zaczekać na kolejne rozszerzenia Unii.
Wydaje się, iż współczesna Chorwacja, podobnie jak większość państw szeroko rozumianego Zachodu, nadaje swoim interesom treści geoekonomiczne.
Taki sposób ich pojmowania decyduje o tym, że kluczową strukturą współpracy regionalnej dla Chorwacji pozostaje Inicjatywa Środkowoeuropejska, stanowiąca zinstytucjonalizowaną formę współpracy subregionalnej państw Europy
Środkowej i Południowo-Wschodniej20.
Chorwacja realizuje również wspólne inicjatywy z państwami Grupy Wyszehradzkiej: Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją, tj. państwami, które również należą do IŚE, ale i do Inicjatywy Korytarza Środkowoeuropejskiego. Widoczne zaangażowanie stron we współpracę w ramach CETC-ROTE 65 sprawia,
że to relacje Chorwacji z powyższymi państwami będą stanowić przedmiot
szczególnego zainteresowania w niniejszym artykule. Dla sukcesu projektu, jakim jest Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy niezwykle istotne znaczenie ma współpraca w obszarach: ekonomicznym i bezpieczeństwa, zarówno
w wymiarze bilateralnym, jak i regionalnym.

 Commission Staff Working Document, Bosnia and Herzegovina 2012 Progress Report, Bruksela,
z dn. 10.10.2012 r., [online] ec.europa.eu, stan z dn. 12.11.12.
19
 Commission Staff Working Document, Albania 2012 Progress Report, Bruksela, z dn. 10.10.2012 r.,
[online] ec.europa.eu, stan z dn. 14.11.12.
20
 Celem Inicjatywy Środkowoeuropejskiej ISE (Central European Initiative, CEI) jest przede
wszystkim umacnianie w Europie spójności, stabilności politycznej, gospodarczej, społecznej,
ale i bezpieczeństwa. W ramach ISE państwa mają możliwość prowadzenia konsultacji politycznych, wspierania instytucji demokratycznych, podejmowania współpracy transgranicznej,
realizacji zadań o treści gospodarczej i społecznej. Członkami ISE są: Albania, Austria, Białoruś,
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia Mołdowa, Polska,
Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry i Włochy. Więcej na temat Inicjatywy:
Central European Initiative, CEI, [online] www.cei.int, stan z dn. 14.12.13.
18
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Relacje ekonomiczne wyraźnie wskazują na pozytywne tendencje rozwojowe i szansę dalszej współpracy między Chorwacją a państwami obszaru Korytarza Środkowoeuropejskiego. Widoczny jest wzrost wymiany handlowej
pomiędzy poszczególnymi państwami, postępujący z każdym rokiem. Stronę
chorwacką cieszyć mogą z pewnością coraz liczniejsze węgierskie inwestycje
zagraniczne. Węgry wśród inwestorów zagranicznych znalazły się bowiem na
4. miejscu, kierując na terytorium Chorwacji ok. 10,6% wkładu, na co wpływa
z pewnością bezpośrednia bliskość geograficzna i zbieżne interesy w polityce zagranicznej. Strategicznymi obszarami współpracy są m.in. infrastruktura i energetyka. Współpraca w przemyśle naftowym pomiędzy INĄ a MOLEM, modernizacja rafinerii w Rijece, budowa terminala LNG na wyspie Krk, działania na
rzecz rozbudowy i utworzenia korytarzy łączących północ z południem – to
tylko kilka przykładów współpracy węgiersko-chorwackiej. Na uwagę zasługują: prowadzone przez Czechów zabiegi na rzecz modernizacji chorwackich linii kolejowych, budowa dużego centrum handlowo-usługowego w chorwackiej
miejscowości Kastav, plany utworzenia nowoczesnego kompleksu turystycznego
w Opatii czy działalność Państwowej Agencji CzechTrade, mającej na uwadze
rozwój inwestycji zagranicznych i ułatwienie kontaktów pomiędzy inwestorami
z poszczególnych państw. Zauważalny deficyt handlowy, jaki odnotowywany był
pomiędzy Słowacją a Chorwacją uległ zmniejszeniu w ciągu ostatnich dwóch
lat. Na możliwości współpracy pomiędzy stronami w dużej mierze zasługują
energetyka i transport. Słowacko-chorwacka współpraca gospodarcza widoczna
jest choćby poprzez działalność istniejących w stolicach państw przedstawicielstwach takich firm, jak: Kraš, Podravka International, Belupo, czy Chorwackiej
Wspólnoty Turystycznej21.
Ze względu na korzystne położenie Chorwacji nad Morzem Adriatyckim,
obszarem szczególnej współpracy pozostaje turystyka. Obywatele Polski, Czech,
Słowacji i Węgier już od dłuższego czasu pod względem długości pobytów turystycznych w Chorwacji znajdują się w pierwszej ósemce państw europejskich,
wpływając w ten sposób na zwiększenie się dochodów tego kraju.
Istotną kwestią w XXI wieku jest bezpieczeństwo. Można postrzegać je zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej/wielostronnej, jak i bilateralnej. Pod
względem współpracy międzynarodowej wszystkie omawiane państwa wiąże
przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wspólny interes, jakim jest
zapewnienie trwałego pokoju i bezpieczeństwa, gwarantować ma im art. 5 traktatu waszyngtońskiego, a prowadzone pod dowództwem NATO projekty (misje
 Informacje uzyskane w trakcie wywiadu z I sekretarzem Ambasady Republiki Chorwacji w Polsce, materiał w posiadaniu autorki.
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wojskowe, szkolenia), mają zbliżać przedstawicieli poszczególnych stron. Warto
podkreślić, że dodatkowym czynnikiem sprzyjającym współpracy w dziedzinie
bezpieczeństwa są także wspólne doświadczenia transformacyjne oraz wspólny
interes, jakim jest zagwarantowanie ładu w opisywanym regionie. Działania podejmowane w ramach współpracy bilateralnej skupiają się przede wszystkim na:
wymianie doświadczeń pomiędzy przedstawicielami ministerstw obrony, walce
ze zorganizowaną przestępczością i nielegalną migracją, przeciwdziałaniu przemytowi do państw Unii Europejskiej narkotyków czy działaniami mającymi na
celu powstrzymanie handlu ludźmi.
Współpraca regionalna i współpraca przejawiająca się na forum organizacji
regionalnych, podobnie jak wcześniejsza, może być rozpatrywana na płaszczyźnie wielostronnej, dla której charakterystyczną strukturą pozostaje Grupa Wyszehradzka, jak i pod kątem inicjatyw pozostających poza tradycyjnymi mechanizmami współpracy wielostronnej. Dzięki V4, jak określa się Grupę Wyszehradzką,
strony czeska, słowacka, polska i węgierska są w stanie wspólnie wspierać procesy zachodzące na Bałkanach Zachodnich. Poparcie, jakiego udzielały Chorwacji
od samego początku w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, transportu, infrastruktury, funduszy unijnych czy programów studenckich i specjalistycznych
ekspertyz, ułatwiły Chorwacji drogę do integracji. Udział władz Zagrzebia w spotkaniach V4+22 i pomysł, jaki podsunęła strona czeska, dotyczący utworzenia zachodniobałkańskiego funduszu, są widocznym przejawem chęci pomocy, nie tylko samej Chorwacji, która w tym przypadku postrzega się już jako donator, ale
i całego regionu Bałkanów Zachodnich, w którym państwo to, jak wspomniano
wcześniej, odgrywa wiodącą rolę i pragnie służyć pomocą.
Swego rodzaju instrument przyczyniający się do integracji Chorwacji z Unią
Europejską stanowić może również tzw. Dunavska Strategija, obejmująca państwa
położone nad rzeką Dunaj. GLOBSEC, tj. forum na rzecz bezpieczeństwa globalnego, stanowi jedno z najistotniejszych regionalnych i światowych przedsięwzięć
w sferze polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa. Skupiając przedstawicieli

 Z inicjatywy Grupy Wyszehradzkiej dnia 24 lutego 2010 roku w Budapeszcie odbył się szczyt
Grupy V4+ w sprawie bezpieczeństwa energetycznego. Wzięli w nim udział wysocy rangą
przedstawiciele państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Zgodnie
z przyjętą deklaracją państwa sygnatariusze (Republika Czeska, Republika Węgierska, Republika Słowacka, Rzeczpospolita Polska, jako państwa członkowskie Grupy Wyszehradzkiej, jak
również Republika Austrii, Bośnia i Hercegowina, Republika Bułgarii, Republika Chorwacji,
Republika Serbii, Republika Słowenii i Rumunia) wyraziły poparcie dla zintensyfikowania
współpracy w celu dalszej integracji swoich sieci gazowych oraz dywersyfikacji tras i źródeł
zaopatrzenia. Więcej na ten temat: Deklaracja szczytu budapesztańskiego Grupy Wyszehradzkiej
Plus w sprawie bezpieczeństwa energetycznego z dn. 24 lutego 2010 roku.
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świata polityki i nauki m.in. z państw Europy Środkowej i Wschodniej, sprzyja dodatkowym spotkaniom, jak choćby spotkanie prezydenta Słowacji
– Gašparoviča i Chorwacji – Josipovića w kwietniu 2012 roku, dając możliwość
wymiany poglądów i omówienia problemów pojawiających się w polityce zagranicznej tych państw. Ostatnie ze spotkań poświęcone zostało przede wszystkim Bałkanom Zachodnim i ich integracji ze strukturami euroatlantyckimi23.
Ponadto współpraca regionalna w dużej mierze realizowana jest w ramach:
Rady Współpracy Regionalnej24 (Regional Cooperation Council, RCC), Partnerstwa regionalnego (Austria, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, goście:
Czarnogóra, Bułgaria) czy bezpośrednio poprzez współpracę partnerską, jaka
nawiązana została w minionych latach między poszczególnymi miastami i samorządami, a która pozwala na wymianę doświadczeń m.in. w zakresie produkcji żywności, wina czy innych produktów eksportowych. Warto podkreślić, że
pomiędzy opisywanymi państwami rozwija się również współpraca w obszarze
nauki i kultury. Jest ona szczególnie widoczna, gdy pod uwagę weźmie się liczbę
podpisanych programów współpracy pomiędzy ministerstwami kultury (m.in.
pomiędzy Chorwacją a Węgrami – 2011 rok, Chorwacją a Polską czy Chorwacją a Republiką Czeską na lata 2012, 2013 i 2014). Dzięki programom możliwe
jest organizowanie wspólnych przedsięwzięć, jak: wystawy, koncerty, panele eksperckie, wymiany dwustronne.
O dobrych stosunkach polsko-chorwackich świadczyć mogą podejmowane działania. Kalendarz polsko-chorwackich spotkań, mimo dobrej współpracy
i przyjaznych stosunków nigdy nie był tak wypełniony jak w ostatnich latach.
Sprzyjająca atmosfera widoczna była od momentu uzyskania przez Chorwację niepodległości. Poparcie dla chorwackich aspiracji na rzecz członkostwa
w NATO, ale przede wszystkim w Unii Europejskiej, wyrażali prezydenci Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński i przedstawiciele najwyższych władz państwa polskiego. Od 2010 roku widoczne jest zacieśnienie współpracy pomiędzy
naszymi państwami. Przejawia się ono m.in. w liczbie spotkań i prowadzonych
 Bratislava Global Security Forum, 12–14.04.2012 r., [online] www.globsec.org, stan z dn. 13.01.14.
 Dnia 9 listopada 2012 roku ministrowie gospodarki RCC przyjęli jedenaście celów mających
przyczynić się do rozwoju i wzrostu gospodarczego państw biorących udział w tej inicjatywie
do 2020 roku. Cele, stanowiące podstawę rozwoju regionalnego zostały dostosowane do regionu i specyfiki jego zapotrzebowania. Założenia obejmują m.in.: zwiększenie regionalnego
PKB na mieszkańca, z 38% do 46% średniej unijnej, zwiększenie w regionie handlu towarami
i usługami o ponad 130% i zmniejszenie deficytu handlowego z 14,1 do 11,6% regionalnego
PKB, zwiększenie szybkości tworzenia przedsiębiorstw, zwiększenie eksportu towarów i usług,
zwiększenie zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji wśród mieszkańców regionu oraz zwiększenie efektywności rządu. Więcej na oficjalnej stronie organizacji: Regional Cooperation Council,
[online] www. rcc.int.
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konsultacji, zarówno na szczeblu oficjalnym, jak i prywatnym. W 2010 roku
polski prezydent, Lech Kaczyński wraz z małżonką wzięli udział w inauguracji przejęcia władzy przez nowego prezydenta Chorwacji – Ivo Josipovića (Zagrzeb 18 lutego 2010 r.). W maju 2011 roku premier Donald Tusk złożył wizytę
chorwackiej premier Jadrance Kosor, zobowiązując się do udzielenia pomocy
w sprawach związanych z akcesją Chorwacji do Unii Europejskiej. Podczas kolejnej wizyty, w lipcu 2011 roku, we wspólnym wystąpieniu premierzy podali do
wiadomości opinii publicznej, że końcowy tekst chorwackiej umowy akcesyjnej znajduje się w trakcie opracowania25. Traktat przedłożono do podpisu dnia
9 grudnia 2011 roku. Strona polska, wspierając chorwackie starania o członkostwo w międzynarodowych organizacjach, służyła pomocą ekspercką, zarówno
w kwestiach odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości, jak i pozyskiwania
funduszy unijnych26. Inną okazję do spotkań przedstawicieli Chorwacji i Polski
mogą stanowić uroczystości o charakterze jubileuszowym. Jednym ze spotkań
było to, do którego doszło pomiędzy Prezydentem Miasta Zagrzebia – Milanem Bandićem i Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy – Hanną Gronkiewicz-Waltz przy okazji obchodów Święta Narodowego Republiki Chorwacji.
Przygotowano wówczas i podpisano Umowę o współpracy między Warszawą
a Zagrzebiem. Podobną, naznaczoną już długoletnią tradycją umowę o współpracy podpisano z Krakowem dnia 3 kwietnia 1975 roku. Współpraca ma służyć
przede wszystkim wymianie doświadczeń, promocji miast i ich mieszkańców.
Przyczyniać ma się do ułatwienia pozyskiwania funduszy europejskich, przede
wszystkim na projekty związane z miejską infrastrukturą komunalną, komunikacją miejską, ekologią, kulturą i rozwojem sportu27. Strona chorwacka wysoko ceni polskie osiągnięcia i wzoruje się na doświadczeniach Polski w zakresie
ubieganiem się o fundusze unijne. W ramach współpracy z administracją chorwacką, która trwa od 2010 roku dochodzi do regularnych spotkań z przedstawicielami chorwackiego rządu. W lutym 2011 roku minister Elżbieta Bieńkowska
 Podpisanie traktatu akcesyjnego najprawdopodobniej będzie miało miejsce w Warszawie,
News, MVP HR, z dn. 20.07.2011 r. 1, [online] http://pl.mfa.hr/?mv=2397&mh=404, stan
z dn. 20.10.13.
26
 Przykładowo Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, na zaproszenie chorwackiego
Ministra Sprawiedliwości Ivana Šimonovića, przebywał z wizytą oficjalną w Zagrzebiu w czerwcu 2010 roku. Spotkał się on również z Prokuratorem Generalnym Republiki Chorwacji Mladenem Bajićem oraz prezesem tamtejszego Sądu Najwyższego Branko Hrvatinem. Była to trzecia
wizyta i spotkanie przedstawicieli resortów sprawiedliwości Polski i Chorwacji w przeciągu
roku, poświęcone m.in. funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i zagadnieniom odnoszącym się do przygotowań Chorwacji do członkostwa w Unii.
27
 Spotkanie Milana Bandića i Hanny Gronkiewicz-Waltz, Warszawa, [online] http://pl.mfa.hr/InfoPopup.aspx?mv=2397&pr=t&id=12808, stan z dn. 20.06.11.
25
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podpisała z wicepremierem Chorwacji, Božidarem Pankretićem, Porozumienie o współpracy między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego RP a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Chorwacji. Realizowane są także projekty współpracy bliźniaczej, w ramach których polscy
eksperci przekazują wiedzę dotyczącą przystosowania administracji chorwackiej do procesu pozyskiwania oraz wydatkowania funduszy. Podczas trwających
kilkanaście miesięcy prac w ramach projektów opracowane zostały rozwiązania dla przyszłego programu operacyjnego pod nazwą „Rozwój potencjału administracyjnego”. Efektem projektu było także przeprowadzenie analizy potrzeb
szkoleniowych wraz z opisem kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach28. Polska to dla Chorwacji ważny partner strategiczny, dlatego też
w 2011 roku doszło do otwarcia Polsko-Chorwackiego Forum Gospodarczego.
Współpraca inwestycyjna pomiędzy krajami, prezydencja Polski w Radzie UE
niejednokrotnie stanowiły podłoże spotkań wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka w Chorwacji. Podczas jednego z nich zwrócono uwagę
na fakt, że „położenie geograficzne obu państw może ułatwić budowę korytarza transportowego znad Adriatyku do Europy Środkowej”. Potrzeba stworzenia europejskich połączeń gospodarczych północ-południe, m.in. w zakresie
energetyki czy infrastruktury transportowej stała się od tego momentu kwestią
podnoszoną wielokrotnie29. O jej istocie świadczyć mógł m.in. cykl konferencji
eksperckich poświęconych Środkowoeuropejskiemu Korytarzowi Transportowemu CETC-ROUTE 65 (Wrocław-Rijeka-Bruksela) objętych patronatem honorowym najwyższych przedstawicieli ministerstw rozwoju regionalnego, transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, spraw zagranicznych obu stron30.
Mając na uwadze poczynione przez Chorwację postępy w zakresie integracji
euroatlantyckiej i fakt posiadania przez nią wysokiej pozycji wśród państw regionu, jak również jej zaangażowanie we współpracę w ramach inicjatyw o charakterze regionalnym, należy stwierdzić, że analizowana inicjatywa, jaką stanowi Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy, obok członkostwa w NATO,
Unii Europejskiej i wspomnianych organizacjach o charakterze politycznym
i gospodarczym, stanowi dla Chorwacji interesującą perspektywę dla dalszej
współpracy bilateralnej i wielostronnej. W perspektywie długoterminowej ini Wizyta minister Elżbiety Bieńkowskiej w Chorwacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [online] www.mrr.gov.pl, stan z dn. 14.05.12.
29
 Wicepremier Pawlak z wizytą w Zagrzebiu, Ministerstwo Gospodarki, [online] www.mg.gov.
pl, stan z dn. 17.02.11.
30
 Więcej na temat cyklu Konferencji na stronie oficjalnej Central European Transport Corridor
CETC-ROUTE 65, [online] www.cetc.pl, stan z dn. 15.10.13.
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cjatywa może przynieść korzyści również pozostałym państwom Bałkanów
Zachodnich. Współczesna Chorwacja, inicjująca współpracę na wielu płaszczyznach, dążąca do traktowania jej na równi z rozwiniętymi państwami zachodnioeuropejskimi stara się odciąć od postrzegania jej przez pryzmat wojny
i stagnacji, z jaką kojarzone są państwa byłej Jugosławii. Podobnie jak Słowenia,
Chorwacja pragnie dowieść swej europejskości. Nękające kraj problemy natury gospodarczej, społecznej czy politycznej niewiele różnią się od tych, z jakimi
zmagają się inne państwa europejskie. Przodująca pod względem liczby turystów odwiedzających rokrocznie wybrzeże adriatyckie, ze stosunkowo dobrze
rozwiniętą infrastrukturą, autostradami łączącymi główne miasta, stawiająca na
współpracę o charakterze zarówno dwustronnym, jak i wielostronnym Chorwacja wydaje się być zatem obiecującym partnerem nie tylko dla państw Korytarza
Środkowoeuropejskiego.
Streszczenie
Chorwacja we współczesnych stosunkach międzynarodowych z państwami
Korytarza Środkowoeuropejskiego
Artykuł omawia jedno z ważniejszych przedsięwzięć, w których Chorwacja uczestniczy aktywnie od kilku lat. Inicjatywa utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza
Transportowego CETC-ROUTE 65 zrodziła się z potrzeby ściślejszej współpracy pomiędzy samorządami państw europejskich. Zgodnie z założeniem, powstanie pasma rozwojowego CETC-ROUTE 65 wpływać ma na zwiększenie konkurencyjności regionów
położonych w jego obrębie, wzmocnienie obszarów słabych strukturalnie, a tym samym
na zmniejszenie bezrobocia, rozwój turystyki i gospodarek regionalnych. Porozumienie, które początkowo obejmowało zaledwie dwa regiony, przez ostatnie lata zyskało na
zainteresowaniu. W kwietniu 2004 roku podpisano Międzyregionalną umowę na rzecz
utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, w ramach której rozwija się współpraca skupiająca 17 regionów i powiatów w 6 krajach: Szwecji, Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech i Chorwacji.
Republika Chorwacji jest obecnie doskonałym przykładem kraju, który może konkurować z innymi państwami szeroko rozumianego Zachodu. Przemiany o charakterze politycznym, ekonomicznym, ale i militarnym, do jakich doszło w Chorwacji przez
ostatnie lata, stawiają państwo na równi z innymi krajami. Tym samym, kładą kres negatywnym skojarzeniom przypisywanym państwom byłej Jugosławii, przez pryzmat których także i Zagrzeb postrzegany był przez ostatnie dwadzieścia lat.
Słowa kluczowe: Republika Chorwacji, Korytarz Środkowoeuropejski, Inicjatywa
CETC-Route 65.
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Summary
Croatia in modern international relations with the states of Central European
Transport Corridor
The article Croatia in modern international relations with the states of Central European Transport Corridor discusses one of the most crucial events through which the
Croatia has participated actively for few years. The initiative of creating the Central European Transport Corridor CETC-ROUTE 65 came into being from the need for close
cooperation between the local self-governments of the European states. According to its
assumption, the setting up of the developing zone CETC-ROUTE 65 is to influence the
competitiveness of the regions located within its area, strengthening the areas that are
underdeveloped structurally, inter alia decreasing the unemployment rate, developing
the tourism and local economies. The agreement, that initially included two regions,
has gained a lot of interest for the past few years. In April 2004, the Inter-Regional Agreement aiming at creating the Central European Transport Corridor was signed, within
the framework of which the cooperation of 17 regions and districts in 6 countries has
been being developed: in Sweden, Poland, the Czech Republic, Slovakia, and Hungary
and Croatia. The Republic of Croatia is a great modern example of a state that is able to
compete with other in the broad sense western countries. The political, economic, and
military transformations that have occurred over the past few years, place the country
at the equal level with others. Thus ceasing the negative associations that the states of
former Yugoslavia and Zagreb have been perceived with for the past twenty years.
Keywords: The Republic of Croatia, The Central European Transport Corridor, Initiative CETC-ROUTE 65.
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Odnowa kultury żydowskiej w polskim
społeczeństwie
Wprowadzenie
Wizerunek Żydów polskich w społeczeństwie polskim jest dziś odbierany
z dość dużym dystansem. Większość obywateli nie podejmuje tematu, gdyż wydaje się on zbyt trudny i niewygodny. Zastanowienie się nad społeczeństwem
żydowskim w obecnej Polsce niemal stale przypomina o antagonizmach z przeszłości i niewielu ludzi ma potrzebę przywoływania skonfliktowanej historii naszych dwóch narodowości. Jak budowanie wizerunku może wpływać na zmianę
podejścia do tego delikatnego tematu?
W najszerszym pojęciu wizerunek można zdefiniować jako obraz, podobiznę, symbol, wyobrażenie; stanowi on zbiór przekonań, myśli i wrażeń danego
podmiotu (osoby lub grupy) o jakimś obiekcie (firmie, produkcie, marce, miejscu, osobie)1. Widać więc, że taki obraz może być subiektywny – a więc zarówno
prawdziwy, jak i fałszywy. Tworzyć się może w czyimś umyśle na podstawie własnego doświadczenia, jak i zasłyszanych pogłosek czy utrwalonych stereotypów.
W imagu znajdują się więc elementy zaobserwowane i uświadomione, ale też
i te przyjęte nieświadomie przez otoczenie. Co ważne, sam wizerunek jest dynamiczny. Ulega zmianie wraz ze zmianą – czy to poglądów, uwarunkowań czy
otoczenia. Jedna organizacja posiada wiele wizerunków – wizerunek w oczach
klientów, pracowników, udziałowców czy kontrahentów. Podobnie jak narody
– różne są ich autostereotypy i różnie postrzegają się nawzajem.
 G. LeBlanc, N. Nguyen, Cues used by customers evaluating corporate image in service firms,
,,International Journal of Service Industry Management”, 1996, tom 7, nr 2, s. 48.
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Psychologowie za „wizerunek” uznają „obraz polegający na odzwierciedleniu w świadomości spostrzeganych poprzednio składników rzeczywistości”2.
Taki obraz nie jest idealną kopią wyobrażonego przedmiotu. Dzieje się tak dlatego, iż proces postrzegania ma charakter subiektywny. Z tego powodu wizerunek
może być kształtowany zgodnie z zamierzeniami jego autora. Poprzez dostarczenie jednostce wybranych informacji w określony sposób na temat konkretnego
podmiotu można wpłynąć na tworzony przez nią obraz tak, że będzie on wyznaczał jej zachowanie względem tego podmiotu3. Wizerunek w tym ujęciu nie jest
obrazem stałym, stąd istotna jest ciągłość oddziaływania i zgodność przekazywanych informacji z rzeczywistością. Odbiorcy korzystają z różnych źródeł informacji i mają możliwość ich konfrontowania z imagem4.
Ciekawą definicję podaje K. Wojcik, która wyjaśnia: „Image to wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczności ma o sobie, przedsiębiorstwie lub instytucji; nie jest to obraz rzeczywisty, dokładnie i szczegółowo nakreślony, ale raczej
mozaika wielu szczegółów, podchwyconych przypadkowo, fragmentarycznie,
o nieostrych różnicach”5. Z tego wynika, iż wizerunek nie łączy się z rzetelną
wiedzą, a raczej z pierwszymi skojarzeniami, niekoniecznie zgodnymi z prawdą,
często subiektywnymi. W przypadku wizerunku mniejszości narodowych skojarzenia te łączyć się mogą w dużej mierze ze stereotypami narodowymi. W tym
przypadku właściwą definicją będzie określenie wizerunku jako „wrażenie, które
uzyskujemy w zależności od stopnia naszej wiedzy i zrozumienia faktów (dotyczących ludzi, produktów, sytuacji)”6. Niewłaściwe lub niekompletne informacje
zaowocują niewłaściwym wizerunkiem. Jeśli odwoływać się do wizerunku grup
etnicznych czy mniejszości narodowych, to przydatna będzie definicja wizerunku zaczerpnięta od W. Lippmanna i jego pojęcia stereotypu. Jednym słowem,
wizerunek można rozumieć jako „obrazy w naszych głowach (pictures in our heads)”7. Wizerunek to wyobrażenie o danych przedmiotach otoczenia, które pomaga nam kategoryzować i porządkować to, z czym się stykamy8.
Jak ważną rolę pełni pozytywny wizerunek, widać dobrze na przykładzie
marketingu terytorialnego i tworzenia marki krajów: „Tworzenie właściweM. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża, Podstawy psychologii ogólnej, Warszawa 1982, s. 88.
G. Miller, E. Galanter, K. Pribram, Plany i struktura zachowania, Warszawa 1980, s. 12.
4
W. Budzyński, Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Warszawa 2002, s. 11.
5
K. Wojcik, Public Relations od A do Z, Warszawa 1997, s. 44.
6
P. Henslowe, Public relations od podstaw, Gliwice 2005, s. 21.
7
 E. Musiałowska, Budowanie wizerunku poprzez wykorzystanie symbolu, [w:] B. Ociepka, Kształtowanie wizerunku, Wrocław 2005, s. 55.
8
Ibidem.
2
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go wyobrażenia może również odnosić się do kraju. Różnego rodzaju działania, także promocyjne, mogą przyczyniać się do tego, że zagraniczni obywatele,
ale i obywatele danego kraju tworzą sobie bardziej pozytywny jego obraz. Ma
to ważne znaczenie, jeśli się chce zwiększać sprzedaż produktów wytwarzanych
przez miejscowe firmy, przyciągać do kraju zagranicznych inwestorów czy rozwijać zagraniczną turystykę przyjazdową”9.
O ile w klasycznej kampanii promocyjnej przedsiębiorstw chodzi o to, aby
się wyróżnić i pozytywnie się kojarzyć, być zapamiętanym – a co za tym idzie,
zdobyć jak najwięcej klientów i po prostu zarabiać – o tyle w przypadku takich
grup jak mniejszości narodowe sprawa promocji i jej celów nie jest już taka
prosta. Po pierwsze można zadać sobie pytanie: czy w ogóle w przypadku grup
mniejszościowych lub np. religijnych (w przypadku Żydów chodzi o wyznawców judaizmu) promocja w ogóle jest potrzebna? Wizerunek Żydów w Polsce
wciąż nie należy do najlepszych. Jest silnie połączony ze stereotypami – w większości negatywnymi, a nawet uprzedzeniami. Dodatkowo Polakom wciąż brakuje podstawowej wiedzy na temat mniejszości żydowskiej zamieszkującej ich
kraj, co udowadniają w badaniach opinii, podając zupełnie niepokrywającą się
z faktami, znacznie zawyżoną liczebność tejże grupy w granicach RP. Także wiele zaszłości historycznych i różna interpretacja historii powoduje, że dialog między Polakami a Żydami jest potrzebny, a skuteczny PR, wspomagający procesy
komunikacyjne, może być tutaj bardzo pomocny.
Działalność promocyjna i narzędzia PR stają się coraz bardziej popularne
także wśród licznych organizacji pozarządowych, a nawet związków wyznaniowych i kościołów. Niekiedy różne instytucje same chętnie sponsorują takie podmioty, gdyż wykorzystując je w swoich kampaniach, liczą na poprawę swojego
wizerunku. Dla organizacji non profit jest to z kolei szansa na zaistnienie, ale też
i niebezpieczeństwo skojarzenia np. z firmą czy sponsorem niemającym w społecznym odbiorze pozytywnego wizerunku, co może przenieść się na wszystkie
podmioty uczestniczące w kampanii. Warto tu zwrócić uwagę np. na sytuację
właśnie związków wyznaniowych. Ze względu na ich charakter otoczenie ocenia
je bardziej surowo, szczególnie pod względem etycznym.
Budowanie na nowo wizerunku mniejszości żydowskiej i rozpoczynająca się
aktywność kulturowa
Po 1989 roku tematyka mniejszościowa zaczęła być coraz częściej poruszana. Powstawało wiele prac dotyczących mobilizacji i działalności narodowości

9

K. Huber, Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Warszawa 1998, s. 6.
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niemieckiej czy ukraińskiej w Polsce. Jednak tematyka żydowska ograniczała się
głównie do problemu Holocaustu lub do innych kwestii historycznych. Wizerunek Żydów nie przedstawia się najkorzystniej. Wraz z mobilizacją tej grupy,
możliwością swobodnego działania, ochroną prawną i wsparciem w rozwijaniu tożsamości i kultury – również przez Unię Europejską – pojawia się w zasadzie zarówno możliwość, jak i potrzeba kreowania właściwego wizerunku tejże
mniejszości narodowej.
Mniejszość żydowska w Polsce charakteryzuje się specyficznymi cechami,
które odróżniają ją zarazem od innych mniejszości zamieszkujących terytorium
RP. Owe właściwości mają wpływ na tożsamość Żydów w Polsce, a co za tym
idzie, na wizerunek tej grupy. Do tych cech można zaliczyć kilka czynników10.
Rozproszenie społeczności na obszarze całego państwa – brak jest jednego miejsca, gdzie skupiałaby się większa liczba obywateli narodowości żydowskiej. Osoby deklarujące ową narodowość w spisie powszechnym w 2012 r. są rozproszone
po wszystkich województwach. Największe skupisko tejże ludności znajduje się
w Warszawie – 356 osób, nie jest to jednak grupa na tyle znacząca liczebnie, aby
można było mówić np. o tzw. dzielnicy żydowskiej w rozumieniu dzielnic etnicznych w wielokulturowych miastach, np. w stolicach państw Zachodu. Inne cechy
tej grupy to: towarzyszące owemu rozproszeniu oderwanie od tak zwanych regionalnych ojczyzn; całkowity brak dziedziczenia przez młodsze pokolenie języka,
czy to jidysz czy hebrajskiego, co również pokazał wynik spisu powszechnego
z 2012 roku; silna odmienność religii – judaizmu; silna świadomość Holocaustu;
bezczynność w okresie szabasowym (piątek wieczorem–sobota wieczorem).
Działalność PR nie jest działalnością tanią. Mniejszości narodowe w Polsce
nie należą do najbogatszych, w związku z czym takie przedsięwzięcia muszą być
starannie przemyślane i zaplanowane. Wydatki publiczne na finansowanie mniejszości żydowskiej są ponad 20 razy mniejsze niż na przykład na mniejszość niemiecką. Warto więc dodać, że w przypadku Żydów, w związku ze stereotypami
dotyczącymi np. ich bogactwa i rządzenia światową finansjerą, tym bardziej jest
to temat trudny, a przepych w tym obszarze wydaje się wręcz niewskazany. Jednym ze źródeł finansowania działań promocyjnych może być restytucja mienia
przedwojennych gmin żydowskich. Znowu jest to zarazem zagrożenie dla imagu
organizacji, którą opinia publiczna może postrzegać jako pazerną i chcącą wyłudzić i zawłaszczyć cudzą własność. Jak zaznacza P. Kocoń, kolejnym poważnym
zagrożeniem dla wizerunku mniejszości żydowskiej w Polsce są afery finansowe
i obyczajowe w organizacjach żydowskich, potwierdzające antysemickie przesądy.

10

P. Kocoń, Żydzi w Polsce. Koszerny PR, „Decydent & Decision Maker”, nr 70, kwiecień 2007 r.
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Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich (ZGWŻ)11 ma niską rozpoznawalność i problemy wszystkich innych organizacji żydowskich z nim niezwiązanych
są automatycznie na niego przenoszone. Faktem niekorzystnie działającym na
wizerunek Żydów w Polsce jest też bez wątpienia sytuacja w Izraelu i postrzeganie polityki tego państwa 12.
Wśród pierwszych organizacji, która zapoczątkowała ożywienie działalności Żydów w Polsce jest powstała w 1988 r. Fundacja Ronalda S. Laudera, zajmująca się przede wszystkim reaktywacją życia religijnego oraz organizująca naukę
hebrajskiego. ZGWŻ dość owocnie od początku współpracuje z takimi tytułami
prasowymi, jak „Tygodnik Powszechny”, „Więź” i „Znak”. Organizacje żydowskie,
kreując wizerunek reprezentowanej mniejszości, chętnie współpracują również
z organizacjami antyfaszystowskimi – „Nigdy Więcej” i „Otwartą Rzeczpospolitą”, gdzie chętnie angażują się też osoby ze środowiska polskiej elity intelektualnej, które sprzyjają tworzeniu dobrego PR-u, np. Władysław Bartoszewski czy
Seweryn Blumsztajn. W ramach swojej działalności statutowej ZGWŻ prowadzi
przedsięwzięcia mające różny wpływ na jego wizerunek. Tytułem przykładu organizuje 8-dniowy festiwal gminny – „Otwarta Twarda” w Warszawie13. Festiwal
ten jest profesjonalnie przygotowywany pod względem obsługi PR – ma swoją stronę internetową, newsletter, biuro festiwalowe, bezpośredni kontakt z mediami i profesjonalne materiały dla mediów. W 2006 roku ZGWŻ ogłosił też
konkurs na System Identyfikacji Wizualnej – jest to niewątpliwie jeden z nowocześniejszych kroków w działalności promocyjnej i kreowaniu wizerunku14.
J. Korzeniewska, kierownik Biura Komunikacji Społecznej w Gminie Żydowskiej
w Warszawie, podkreśla, że jej zdaniem w takich organizacjach PR tak naprawdę
istnieje od zawsze, tyle że nie zawsze zajmowali się tym specjaliści od kreowania
wizerunku. Porównuje ona pracę w Gminie do organizacji typu NGO, która pełni swojego rodzaju misję społeczną15.
 Związek zarejestrowany został w 1993 roku jako kontynuacja Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego, powstałego w 1946 roku. Działa w oparciu o Ustawę o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP z 1997 roku oraz prawo wewnętrzne. Jest prawnym kontynuatorem
przedwojennych gmin. Reprezentuje polskich Żydów w procesie odzyskiwania przedwojennego mienia gmin żydowskich i innych wyznaniowych osób prawnych (proces restytucji). Celem działalności
Związku jest organizowanie życia religijnego i kulturalnego członkom gmin w Polsce oraz działalność
charytatywna. [Online] http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/sposecznopydowska-w-polscemainmenu-59/157-zwipzek-gmin-wyznaniowych-mydowskich-w-rp.html, stan z dn. 12.11.13.
12
P. Kocoń, op. cit.
13
[Online] http://www.otwartatwarda.pl/, stan z dn. 15.06.11.
14
[Online] http://www.wirtualnemedia.pl/print/zgwz-oglasza-konkurs, stan z dn. 10.09.13.
15
 Wywiad o... specyfice komunikacji PR w Gminie Żydowskiej, Proto 10.03.2011 r., [online] http://
www.proto.pl/wywiady/info?itemId=93410, stan z dn 15.03.11.
11
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Działania PR obejmują też reagowanie na kryzysy. Kocoń pokazuje przykład takiej sytuacji, w której mniejszość żydowska walczyła o swój pozytywny
image. Otóż w stołecznej „Gazecie Wyborczej” z 4/5 stycznia 2007 r. ukazał się
artykuł T. Urzykowskiego pt. Gmina sprzeciwu. Autor poruszał w nim temat
prób utworzenia w Warszawie gminy opozycyjnej wobec istniejącej gminy żydowskiej i powtarzał bezkrytycznie zarzuty wysuwane przez przedstawicieli
Gminy Wyznaniowej Starozakonnych w RP, działającej w Warszawie od września 2003 roku. Autor artykułu nie zwrócił uwagi na wyjaśnienia i sprostowania ZGWŻ. Na stronach internetowych organizacji żydowskich w Polsce
(www.jewish.org.pl) zamieszczono sprostowania i rozesłano je do głównych
partnerów ŻGWŻ, a także list do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”.
Choć nie domagano się formalnego sprostowania od tego dziennika, to działania można uznać za sukces, bowiem podobne publikacje na łamach „Wyborczej” już się nie pojawiły16.
Związek reaguje też na akty antysemickie. Jako przykład działań mających
na celu poprawę wizerunku wewnątrz grupy – bo przecież PR dotyczy nie tylko
działań podejmowanych wobec otoczenia zewnętrznego, ale też i wewnątrz danej organizacji czy społeczności – można podać tzw. akcję MAGEN, co z hebrajskiego oznacza tarcza, obrona. Jak czytamy: „Prosimy o kontakt wszystkie osoby,
które w ostatnim czasie otrzymywały listy, SMS-y, telefony lub w inny sposób
kierowane do nich były sformułowania, groźby bądź bezpośrednie akty przemocy o charakterze antysemickim. Prosimy też, żebyście nie kasowali takich SMSów lub maili, nie wyrzucali listów, tak aby zostały zachowane wszystkie dowody.
Wszystkie dane traktowane będą jako poufne. Osoby zgłaszające nie muszą podawać danych osobowych. Teraz jest szansa, że nie zostanie to potraktowane jako
akt o znikomej szkodliwości społecznej”17. Podano też dane kontaktowe, gdzie
osoby prześladowane mogą szukać pomocy. Z pewnością takie inicjatywy sprzyjają lepszemu postrzeganiu organizacji żydowskich przez samych ich członków.
Podkreśla się często, iż w Polsce istnieje wiele różnych organizacji żydowskich. Z jednej strony stwarza to silny potencjał, bo mimo niezbyt dużej liczebności tej mniejszości w Polsce, ma ona stosunkowo dużo możliwości, aby się
aktywizować. Z drugiej zaznacza się, że organizacje te nie wykorzystują swoich
możliwości, gdyż nie wypracowały żadnego wspólnego programu działania. Nie
jest to korzystne z punktu widzenia public relations. J. Korzeniewska opowiada18,
P. Kocoń, op. cit.
 [Online] http://warszawa.jewish.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=34,
stan z dn. 21.11.13.
18
Ibidem.
16
17
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że społeczność żydowska zdaje sobie z tego sprawę. W związku z tym opracowano strategię komunikacji społecznej. Trwają prace nad reorganizacją narzędzi
komunikacyjnych, co sprzyjać ma przejrzystości i większej efektywności polityki informacyjnej. Realizowane są różne ciekawe przedsięwzięcia, m.in. spotkania literackie, filmowe, świąteczne, warsztaty, wykłady, debaty publicystyczne,
festiwale, koncerty, wydarzenia zewnętrzne. Wiele z nich ma charakter otwarty. Jak zauważa kierownik biura komunikacji, przyjaciół i sympatyków Gminy
przybywa po każdym nowym wydarzeniu. Warto wspomnieć, że coraz częściej,
dzięki uzyskanym grantom, mogą mieć miejsce przeróżne eventy. Działania PR
gminy są podejmowane na coraz szerszą skalę – od kilku wydawnictw (biuletyn,
informator kulturalny, ulotki i broszury), trzy strony internetowe, wdrażanie
nowego logotypu, po projekty medialne i te w ramach komunikacji wewnętrznej
skierowanej do dwóch grup – pracowników i członków Gminy. Odświeżany jest
nie tylko system identyfikacji wizualnej, ale również wydawany od 10 lat Biuletyn Gminy Żydowskiej w Warszawie, wydawany jest także miesięcznik „IKE”
(Informator Kulturalno-Oświatowy).
Założono także portal varshe.pl, pisany w języku jidysz, z możliwością wyboru opcji w języku polskim. Gmina korzysta też z najnowocześniejszych form
promocji – np. tzw. fanpage, a więc ma swoje konto na popularnym portalu społecznościowym Facebook (ponad 1 tys. kliknięć „lubię to”), a także swój kanał na YouTube. W przyszłości planowana jest duża inwestycja – budowa warszawskiego JCC, czyli Jewish Community Center, centrum, gdzie, jak podkreśla
J. Korzeniewska, mniejszość żydowska liczy na większą możliwość zaprezentowania się jako społeczność, lepszą integrację i możliwość zarządzania organizacją. Jak zaznacza ta specjalistka od PR, za bardzo ważne dla kreowania wizerunku Gminy uważa się budowanie bliskiej relacji między organizacją a jej członkami. Główne cele działań promocyjnych to według niej zapewnienie wielości
i różnorodności oferty kulturalnej, edukacyjnej i religijnej, sprzedanej w zachęcający sposób. Zauważa, że przecież są wśród członków Gminy i seniorzy, i młodzież. Wszystko, co integruje powinno też być jak najlepszej jakości. Poza tym
J. Korzeniewska, dzięki prowadzonym przez siebie działaniom PR chciałaby,
żeby społeczność żydowska się powiększyła, aby dołączyli do Gminy ci, którzy jeszcze się wahają, może nawet obawiają. Zaznacza ona, iż obecnie jednym
z wiodących problemów jest kłopot z rozróżnieniem obu organizacji. Celem
więc w perspektywie 2–3 lat jest budowa marki gminy jako wiodącej organizacji
żydowskiej w Warszawie19.
 Wywiad o... specyfice komunikacji PR w Gminie Żydowskiej, Proto, 10.03.2011 r., [online] http://
www.proto.pl/wywiady/info?itemId=93410, stan z dn. 12.03.11.

19
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Organizacje i prasa żydowska w Polsce
Jak wspominano we wcześniejszych częściach pracy, rok 1989 stał się dla
mniejszości żydowskiej w Polsce momentem przełomowym. To wtedy już legalnie mogły i zaczęły powstawać nowe organizacje działające na rzecz rozwoju życia społeczności żydowskiej w RP. Wśród nich można wymienić20:
 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – istnieje od 1950 roku,
przedstawia się jako największa organizacja żydowska w kraju. Główne
cele działalności stowarzyszenia to integracja środowiska żydowskiego,
działalność w obszarze kultury żydowskiej i języka jidysz oraz budowanie
dobrych relacji polsko-żydowskich. Zarząd główny mieści się w Warszawie, zaś oddziały stowarzyszenia znajdują się w 16 większych miastach
Polski. Swoją działalność Towarzystwo na przestrzeni ostatnich lat finansuje przede wszystkim dzięki wsparciu ministra spraw wewnętrznych
i administracji21.
 
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP – został on zarejestrowany w 1993 roku jako kontynuacja Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego, powstałego w 1946 roku. Działa w oparciu o Ustawę o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP z 1997 roku
oraz prawo wewnętrzne. Należy go traktować jako prawnego kontynuatora przedwojennych gmin. Reprezentuje on polskich Żydów w procesie
odzyskiwania przedwojennego mienia gmin żydowskich. Wśród celów
działalności Związku wymienić trzeba organizowanie życia religijnego
i kulturalnego członkom gmin w Polsce oraz działalność charytatywną.
W jego skład wchodzi osiem gmin żydowskich: w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Katowicach, Bielsku-Białej i Legnicy.
Związek Gmin oraz gminy żydowskie zrzeszają pełnoletnie osoby wyznania mojżeszowego, osoby narodowości żydowskiej lub pochodzenia
żydowskiego, niebędące jednocześnie wyznawcami innych religii, posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terytorium RP. Swoją działalność Związek finansuje przede wszystkim ze środków własnych oraz
Ministerstwa Kultury i Sztuki, jak również prywatnych sponsorów22.
 
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny – działa od 1951 roku.
Zgodnie z postanowieniami obowiązującego od 1996 roku statutu (zmieniany w 2007 i 2011 roku) dąży do zachowania i utrwalenia pamięci o historii
[Online] www.jewish.org.pl, stan z dn. 13.11.13.
[Online] http://www.tskz.pl/, stan z dn. 14.12.13.
22
 [Online] http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/sposecznopydowska-w-polsce-mainmenu-59/
157-zwipzek-gmin-wyznaniowych-mydowskich-w-rp.html, stan z dn. 18.01.14.
20
21
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i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę. Od
1993 roku głównym celem jest otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich, planowane na 2013 rok 23.
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie

Światowej – założono je w 1991 roku. Zrzesza byłych uczestników walki
zbrojnej z faszyzmem; byłych więźniów gett i hitlerowskich obozów; Żydów, którzy przeżyli okupację na tzw. ,,aryjskich dokumentach” w polskich środowiskach i tzw. sybiraków – uciekinierów i zesłańców do byłego ZSRR. Wśród zadań Stowarzyszenia wymienić należy działalność
społeczną, obronę interesów żydowskich kombatantów i ofiar hitleryzmu, troskę o zachowanie pamięci o zbrojnym czynie żydowskim i walce w okresie II wojny światowej w oddziałach partyzanckich i gettach,
w obozach koncentracyjnych i obozach pracy, w łagrach i na zesłaniu. Za
swoje cele Stowarzyszenie przyjęło też walkę z dyskryminacją, ksenofobią i antysemityzmem, zwalczanie przypadków bezczeszczenia synagog,
cmentarzy i innych obiektów kultu religijnego, współdziałanie z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą24.
A
merykańsko-Polsko-Izraelska Fundacja do Spraw Promocji Kultury Polsko-Żydowskiej „Shalom” – została powołana w 1988 roku z inicjatywy Gołdy Tencer – aktorki i reżysera Teatru Żydowskiego im. E. R. Kamińskiej25.
Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce – Stowarzyszenie Dzieci Ho
locaustu skupia osoby ocalone z Zagłady, które ze względu na żydowskie
pochodzenie były skazane przez okupanta hitlerowskiego na eksterminację i z tego powodu przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych,
obozach zagłady lub zmuszone były do ukrywania swojej tożsamości,
przy czym w dniu rozpoczęcia II wojny światowej miały nie więcej niż
13 lat lub urodziły się w czasie wojny26.
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego – została założona na

mocy porozumienia zawartego pomiędzy Światową Organizacją Żydowską ds. Restytucji i Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich
w RP. Celem jej działania jest ochrona materialnych reliktów kulturowego dziedzictwa Żydów w Polsce. Odbywa się to na obszarach, gdzie

[Online] http://www.szih.org.pl/pl/cms/historia/, stan z dn. 14.11.13.
 [Online] http://www.sztetl.org.pl/en/article/warszawa/20,culture-social-and-educational-projects/17592,stowarzyszenie-zydow-kombatantow-i-poszkodowanych-w-ii-wojnie-swiatowej/,
stan z dn. 29.10.13
25
[Online] http://www.shalom.org.pl/index.htm, stan z dn. 14.09.13.
26
[Online] http://www.dzieciholocaustu.org.pl/szab1.php, stan z dn. 21.12.13.
23
24
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z racji zbyt dużej odległości nie docierają gminy żydowskie. Obszar
działania Fundacji to blisko 70% powierzchni kraju27.
 
ZOOM – Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa – działa od
marca 2007 roku. Do zadań jej działalności należą m.in. integrowanie młodych Żydów poprzez organizowanie seminariów, wyjazdów, spotkań, jak
również poprzez upowszechnianie wiedzy o tradycji i historii Żydów28.
 
Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu – Fundacja Rodziny Nissenbaumów – do głównych zadań Fundacji należy ratowanie świadectw i zabytków kultury żydowskiej w Polsce, zwłaszcza odbudowa i ochrona cmentarzy żydowskich. Fundacja
Rodziny Nissenbaumów jest pierwszą fundacją założoną w Polsce po
okresie wojennym. Działalność Fundacji datuje się od 1983 roku, choć
oficjalna rejestracja sądowa ze względów proceduralnych nastąpiła
w okresie późniejszym29.
Spośród najważniejszych tytułów prasowych wydawanych przez mniejszość
żydowską w Polsce nie sposób pominąć następujących:
 
„Midrasz” – miesięcznik określający się jako czasopismo społeczno-kulturalne w języku polskim, skierowane do wszystkich zainteresowanych życiem Żydów w Polsce i na świecie. Jest wydawany od kwietnia 1997 roku30.
 
„Dos Jidisze Wort – Słowo Żydowskie” – pierwotnie dwutygodnik, obecnie
miesięcznik wydawany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów
w Polsce dzięki dotacji ministra spraw wewnętrznych i administracji31.
 
„Szterndlech” – wychodzący od 1998 roku dwumiesięcznik w języku polskim
dla dzieci żydowskich i ich przyjaciół. Pismo utrzymuje się z dotacji, między
innymi Ministerstwa Kultury i Sztuki, organizacji, fundacji żydowskich32.
Wśród najważniejszych imprez żydowskich odbywających się na terenie RP
wymienić można:
 
Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie,
 
Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”,
 
Marsz Żywych w Oświęcimiu,
27
28
29
30
31
32

[Online] http://fodz.pl/?d=3&l=pl, stan z dn. 08.10.13.
[Online] http://www.zoom.edu.pl/about/, stan z dn. 22.12.13.
[Online] http://www.nissenbaum.pl/, stan z dn. 23.11.13.
[Online] http://www.midrasz.pl/miesiecznik/onas, stan z dn. 06.12.13.
[Online] http://dr.textalk.com/slowozyd/0801/, stan z dn. 11.12.13.
[Online] http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/org_szterndleh.html, stan z dn. 21.02.14.
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zień Pamięci Ofiar Shoah (Holocaustu),
D
Dni Książki Żydowskiej w Warszawie,

Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim,

Spotkania z Kulturą Żydowską SIMHA we Wrocławiu,

Koncerty Hawdałowe organizowane we Wrocławiu33.


Należałoby zaznaczyć, iż mniejszość żydowska nie posiada własnej reprezentacji w Parlamencie. Nie wystawiała ona również swoich kandydatów w wyborach
samorządowych. Ponadto w roku szkolnym 2005/2006 języka hebrajskiego uczyło
się w 2 placówkach oświatowych (w Warszawie i Wrocławiu) 66 uczniów należących do tej mniejszości. Język jidysz (tradycyjny język Żydów polskich) nauczany
jest na kursach organizowanych przez organizacje żydowskie34.

Gmina Żydowska we Wrocławiu
Wrocławska gmina jest zaraz po warszawskiej drugim największym skupiskiem Żydów w Polsce. Do najważniejszych działających w obrębie miasta instytucji owej mniejszości trzeba zaliczyć:
 
Gminę Żydowską we Wrocławiu,
 
Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej we Wrocławiu – Fundacja Bene
Kahan,
 
Fundację Kultury i Edukacji Żydowskiej „Gesher” oraz działającą przy
niej Szkołę Podstawową Lauder Etz Chaim,
 
Towarzystwo im. Edyty Stein.
Wspomnieć też można o organizacji, w której mniejszość aktywnie uczestniczy – Dzielnicy Czterech Świątyń lub o jednostce, która żywo zajmuje się jej
historią i kulturą – Centrum Kultury i Języków Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych w stolicy Dolnego Śląska, organizowanych i kojarzonych z kulturą żydowską należą:
 
Festiwal Kultury Żydowskiej SIMHA,
 
Koncerty Hawdałowe organizowane we Wrocławiu.
Żydzi aktywnie biorą też udział w odbywającym się od 2008 roku festiwalu
Kalejdoskop Kultur35, a niebawem na kulturalnej mapie Wrocławia pojawi się
 Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 30 oraz [online] www.jewish.org.pl, stan z dn. 21.12.13.
34
 Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej polskiej, Warszawa 2007, s. 29 oraz [online] www.jewish.org.pl, stan z dn. 21.12.13.
35
 [Online] http://www.kalejdoskopkultur.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=12, stan z dn. 21.12.13.
33
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nowy festiwal ich kultury „Szalom”. Czy jednak taka aktywność i wymienione
powyżej organizacje wrocławskie mają realny wpływ na wizerunek mniejszości
żydowskiej w mieście? A może są tylko instytucjami „na papierze”, a ich działaniami zainteresowana jest tylko garstka osób? Czy w ostatnich latach aktywność
wrocławskich Żydów rośnie czy maleje? Aby odpowiedzieć na te pytania, należy
przyjrzeć się bliżej poszczególnym organizacjom i festiwalom.
Jak już wspomniano wcześniej, w przeszłości niemiecki Wrocław stanowił
jedno z większych skupisk żydowskich w Niemczech. Jednakże na skutek Holocaustu i wypędzenia Niemców, wśród których mogli jeszcze znajdować się zasymilowani Żydzi, którym udało się przetrwać oraz którzy byli „nośnikami” pamięci Breslau i czasów świetności tamtejszej gminy żydowskiej, niemiecka gmina żydowska przestała istnieć. Jak zaznacza M. Łagiewski: „Ostatecznie jesienią
1944 roku przestało istnieć jedno z największych skupisk niemieckich Żydów.
Unicestwione zostało we Wrocławiu środowisko żydowskie, mające kilkusetletnie tradycje kulturalne, gospodarcze, naukowe i polityczne o zasięgu nie tylko
niemieckim, ale i ogólnoeuropejskim”36. Choć obecnie Wrocławska Gmina Żydowska (GWŻ) jest drugą (po warszawskiej) co do wielkości w Polsce, to, biorąc
pod uwagę jej liczebność – niecałe 300 osób, nie da się jej porównać do tej, jaka
została unicestwiona.
Rok 1989, czyli rok upadku komunizmu w Polsce, stał się datą symboliczną
także dla żydowskiej społeczności Wrocławia. GWŻ odzyskała wówczas status
związku wyznaniowego. Oficjalne przywrócenie i zaakcentowanie funkcji religijnej stanowiło przełom. Zaczęto odtąd publicznie mówić o żydowskiej tradycji
miasta, podkreślając znaczącą rolę Żydów w przedwojennym Breslau. Synagoga
i inne budynki użyteczności publicznej, znajdujące się już od czasów przedwojennych przy ulicy Włodkowica, uzyskały formalną rangę miejsca kultu. Wrocław z dnia na dzień uzyskał rangę miasta, do którego może przyjść każdy zainteresowany judaizmem.
Gmina swoim zasięgiem obejmuje Polskę południowo-zachodnią i część centralnej. Formalnie powstała w 1993 roku, z przekształcenia istniejącej w latach
1946–1993 Kongregacji Wyznania Mojżeszowego we Wrocławiu w Gminę Wyznaniową Żydowską. 27 sierpnia 2006 roku nastąpiło zniesienie Gminy i tym samym włączenie jej w strukturę organizacyjną Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Od tego czasu funkcjonuje jako Oddział ZGWŻ we Wrocławiu.
Powodem takiego przekształcenia były niejasności finansowe Gminy37.
M. Łagiewski, Wrocławscy Żydzi 1850–1944, Wrocław 1997, s. 5.
 [Online] http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Gmina_Wyznaniowa_%C5%BBydowska_we_
Wroc%C5%82awiu, stan z dn. 21.10.13.
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Wrocławska Gmina Żydowska nie ma łatwego zadania, przejmuje bowiem
obiekty materialne po dawnej gminie Żydów niemieckich. Nie jest jednak bezpośrednią kontynuatorką tamtejszej gminy, gdyż we Wrocławiu nie sposób odnaleźć ani jednej osoby, która stanowiłaby „kontynuację pro persona”. Podkreśla
się, iż we współczesnej Gminie nie ma osób, które pamiętałyby niemiecki Breslau sprzed 1944 roku. Nawet kantor Dawid Ringel, jeden z najstarszych członków Gminy, przybył do Wrocławia w roku 1945, po tym jak został wypędzony
z terytorium dzisiejszej Ukrainy, a więc i on zamieszkał już w polskim mieście38.
Żeby jednak rozwijać swoją tożsamość, charakterystyczną też dla danego miejsca, potrzebna jest pewna ciągłość historyczna, świadomość i znajomość historii – połączenie z miejscem. Wydaje się, że także dla celów turystycznych takie informacje są niezwykle ważne i atrakcyjne. Członkowie Gminy, poszukując
informacji na temat przedwojennych niemieckich Żydów, nie mając kontaktu
z poprzednikami, swoją wiedzę na temat przedwojennej gminy czerpią ze źródeł drugorzędnych. Periodyk GWŻ „Biuletyn Informacyjny” traktuje nie tylko o współczesnych dla Gminy wydarzeniach, ale zawiera także opracowania
przedwojennej historii życia żydowskiego w mieście oraz synagogi – pomaga
to wykształcić żydowską tożsamość kulturową. GWŻ określa więc samą siebie
jako spadkobierczynię niemieckiej gminy, jednak – jak zaznacza – nie tradycji
poległego żydostwa niemieckiego. Jej samej trudno jest znaleźć jednolitą drogę.
Jak potwierdza wielu jej członków, balansuje ona nawet dziś między ortodoksyjnym a liberalnym charakterem39. Jednym z namacalnych i rozpoznawalnych
dla każdego symbolów, symbolem zaczerpniętym z okresu Breslau, a uznawanym za element tożsamości obecnej Gminy jest traktowanie wybitnych postaci
pochodzenia żydowskiego, mieszkańców dawnego Wrocławia, jako „naszych”
i identyfikowanie się z nimi. Są to np. Fredinand Lasalle czy nobliści Fritz Haber
i Max Born. Wydaje się, że jest to dobre posunięcie – po pierwsze umacnia tożsamość członków Gminy, po drugie – takie postaci, znane, dobrze się kojarzące,
pozytywnie oddziałują na obraz danej grupy. W obszarze kultury Gmina chwali się współpracą z Fundacją Pro Arte40, Studium Języków i Kultury Żydowskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego czy Fundacją Bente Kahan. Gmina współpracuje ze Szkołą Lauder – Etz Chaim i ze Studium Kultury i Języków Żydowskich
 J. Gogo, L. Henke, S. Hoffmann, I. Kazejak, A. Sęczek, Wielka tradycja bez kontynuacji. Gmina
Żydowska we Wrocławiu po roku 1945, [w:] Polski Wrocław jako metropolia europejska – Pamięć
i polityka historyczna z punktu widzenia oral history, Frankfurt nad Odrą 2005.
39
Ibidem.
40
 Organizator comiesięcznych Koncertów Hawdalowych, odbywającego się corocznie w maju Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha oraz koncertów Chóru Synagogi pod Białym Bocianem pod
dyrekcją Stanisława Rybarczyka, [online] http://www.proarte.org.pl/, stan z dn. 21.12.13.
38
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Uniwersytetu Wrocławskiego. Przy Gminie działa także Klub Młodzieżowy,
spotykający się w środy i niedziele. Klub organizuje też spotkania dla dzieci
w szkółce niedzielnej. Działa przy Gminie także klub seniora41. Ponadto Gmina współpracuje m.in. w ramach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku z innymi
wyznaniami z parafią Ewangelicko-Augsburską, parafią Rzymsko-Katolicką,
parafią Prawosławną.
Synagoga pod Białym Bocianem
jako ważny element promocyjny Wrocławia
Centrum życia mniejszości żydowskiej, kultury żydowskiej, a zarazem symbolem odrodzenia działalności Żydów we Wrocławiu jest Synagoga pod Białym
Bocianem. Synagoga przy ul. Włodkowica została zaprojektowana przez wybitnego architekta Carla Ferdinanda Langhansa Młodszego, syna twórcy berlińskiej
Bramy Brandenburskiej, powinna stanowić zatem niezwykłą wartość materialną
nie tylko dla osób pochodzenia żydowskiego, ale i dla wszystkich mieszkańców
miasta. Została wybudowana w 1829 roku. Jest to jedna z niewielu żydowskich
świątyń, które przetrwały czasy III Rzeszy. Uroczyste otwarcie wyremontowanej Synagogi Pod Białym Bocianem miało miejsce 6 maja 2010 roku42. Wówczas
prezydent Wrocławia wygłosił przemówienie, w którym mówił: „850 lat żydowskiej historii miasta nie jest zamkniętą księgą. Otwieramy jej kolejny rozdział,
traktując dziedzictwo żydowskiego Wrocławia jako część naszej zbiorowej tożsamości i kultury wspólnej dla wszystkich wrocławian. Trudno nie poddać się
wzruszeniu, stojąc w świątyni, miejscu modlitwy wrocławskich Żydów, w której
brzmiały słowa po hebrajsku, niemiecku, w jidysz i po polsku, na podwórku,
której bywało gwarno od śmiechu dzieci, a potem śmiertelnie cicho po wywózce
ostatnich Żydów na zagładę. Spotykamy się tutaj, by przywrócić naszemu miastu
raz na zawsze jego żydowskie serce”43.
Synagoga wchodzi w skład tzw. Dzielnicy Czterech Świątyń (inaczej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku). Należą do niej również prawosławny sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, rzymskokatolicki kościół św. Antoniego
z Padwy oraz ewangelicko-augsburski kościół Opatrzności Bożej. Współpraca
między świątyniami narodziła się jesienią 1995 roku. Organizowane są wspólne imprezy, np. Wrocławski Dzień Wzajemnego Szacunku, spotkania edukacyjne
dla dzieci oraz modlitwy ekumeniczne. Dzielnica jest też elementem wpisującym
[Online] http://www.wroclaw.jewish.org.pl/, stan z dn. 21.12.13.
[Online] http://www.wroclaw.pl/synagoga_2.dhtml, stan z dn. 21.12.13.
43
 [Online] http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,do-synagogi-pod-bialym-bocianem-powrocilo-zycie,wia5-3267-2497.html, stan z dn. 21.12.13.
41
42
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się w politykę promowania kulturowej i religijnej różnorodności Wrocławia jako
„otwartego miejsca spotkań”. Prowadzone przez Fundację Bente Kahan Centrum
Kultury i Edukacji Żydowskiej dba o promocję Synagogi Pod Białym Bocianem
jako jednego z najatrakcyjniejszych centrów duchowych miasta i kraju. Chce to
robić poprzez liczne koncerty, spektakle i warsztaty teatralne, filmy, wykłady, seminaria. Planowane jest powstanie nowoczesnego Muzeum Żydowskiego we
Wrocławiu z siedzibą właśnie w budynku synagogi, które ma pokazywać świat
Żydów Śląska i ich 1000-letnią historię, m.in. przy zastosowaniu najnowszych
i atrakcyjnych dla odwiedzających technik 3D i hologramowych. Planuje się też
zapewnić przestrzeń na zmienne wystawy, odczyty i warsztaty. Oprócz swych
funkcji turystycznych, Synagoga spełniać ma również rolę edukacyjną. W przyszłości w jej otoczeniu docelowo powstaną zaś Międzynarodowe Centrum Studiów Żydowskich i Ośrodek „KOD–Kultura–Obecność–Dialog”44. Warto podkreślić, że obecnie relatywnie duża grupa młodych ludzi przychodzi do synagogi.
Fakt ten dowodzi, że Gmina się odnawia, a życie żydowskie nie istnieje tylko we
wspomnieniach, lecz jest realne45. Zarówno Gmina, jak i władze miasta liczą, iż
Synagoga Pod Białym Bocianem, stanowiąc centrum Dzielnicy Czterech Świątyń, stanie się także jedną z największych atrakcji miasta. Dzięki temu ma szansę
stać się kolejnym z najatrakcyjniejszych punktów na mapie turystycznej stolicy
Dolnego Śląska.

Streszczenie
Odnowa kultury żydowskiej w polskim społeczeństwie
Artykuł został poświęcony problematyce mniejszości żydowskiej w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem efektów działalności Gminy Żydowskiej we Wrocławiu.
Autorka postawiła tezę, iż w Polsce, w ostatnich dwóch dekadach zauważalna jest zmiana samopostrzegania się mniejszości żydowskiej, jak i sposobu jej komunikowania się
z otoczeniem. Chodzi tu przede wszystkim o transformację tożsamości współczesnej
kultury żydowskiej (odnawianie się jej), od wspomnień powiązanych prawie wyłącznie
z Holokaustem i dramatem II wojny światowej do pełnej partycypacji w życiu społecznokulturalnym polskiego społeczeństwa. Autorka przytacza konkretne przykłady ponownego włączania się społeczności żydowskiej we współczesną kulturę polską oraz czynnego w niej uczestnictwa.
44
45

A. Gleichgewicht, Synagoga, [online] http://fbk.org.pl/synagoga/, stan z dn. 21.12.13.
J. Gogo, L. Henke, S. Hoffmann, I. Kazejak, A. Sęczek, op. cit.
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Summary
Renewed Jewish Culture in Polish society
The article was devoted to the issues of the Jewish minorities in Poland, considering the effects of the activity of the Jewish commune in Wrocław. The author claimed
that, over the past two decades in Poland, there has been a noticeable change in selfperception of the Jewish minority as well as in the way of the commune’s communicating
with the environment. The point being made here is mainly related to the transformation
of the modern Jewish culture identity (their renewal), from memories generally related
to Holocaust and the drama of the II World War to complete participation in the sociocultural life of the Polish society. The author brings specific examples of the contemporary active participation of the Jewish society in the modern Polish culture.
Keywords: Jewish culture, Jewish commune, Lower Silesia, Jewish press, Jewish organizations, synagogue.
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Podstawowe problemy Chin w świetle przebiegu
18. Kongresu KPCh – listopad 2012 roku
Znaczenie 18. Kongresu KPCh dla Chin
Kierowniczą siłą Chińskiej Republiki Ludowej od 1949 roku pozostaje
Komunistyczna Partia Chin, która założona została w 1921 roku w Szanghaju
i miała różne etapy swego rozwoju. Obecnie KPCh od ponad 35 lat stoi na czele
budowy podstaw socjalizmu w Chinach w ramach „socjalistycznej gospodarki
rynkowej”, zapoczątkowanej w 1978 roku przez Deng Xiaopinga. Partia zmieniła taktykę dochodzenia do zasadniczego celu, jakim jest socjalizm, zezwoliła na wejście kapitału zagranicznego, a także aktywizację inicjatywy prywatnej
w gospodarce. Przyniosło to bardzo dobre rezultaty w rozwoju ekonomicznym,
ale nie ustrzegło Chin przed pogłębieniem się sprzeczności wewnętrznych, które komplikują prawidłowe określenie istoty przemian społecznych w tym kraju. Z jednej strony Chiny modernizują się, następuje dalsze uprzemysłowienie,
powstają nowe rodzaje usług, zmniejsza się udział rolnictwa w PKB, z drugiej
– odrodziła się wielka i średnia burżuazja, której przedsiębiorstwa dają około 2/3 chińskiego PKB, nastąpił ilościowy wzrost szeregów chińskiej klasy robotniczej, której liczebność ocenia się na ponad 300 mln ludzi, z czego ponad
160 mln to wielkoprzemysłowa klasa robotnicza. Jednocześnie na wsi zamieszkuje ok. 47% ludności, a w rolnictwie zatrudnionych jest ponad 250 mln ludzi.
Wieś w dalszym ciągu pozostaje wielkim rezerwuarem taniej siły roboczej, będącej jednym z kół zamachowych chińskiej gospodarki. Wielka i średnia burżuazja, licząca w 2011 roku ponad 1,2 mln ludzi, jest niewielka liczebnie, ale
dysponuje ogromnym potencjałem finansowym oraz gospodarczym i zapewne marzy po cichu o zdyskontowaniu tej przewagi ekonomicznej w polityczną
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i przekształceniu obecnego kapitalizmu państwowego w „normalny” kapitalizm,
a więc dający jej możliwość działania jako oficjalnej partii opozycyjnej, a w dalszej
kolejności odsunięcia KPCh od władzy. Ten kierunek myślenia potwierdzają ruchy dysydenckie, np. Liu Xiaobo, laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2010 roku,
co dowodzi, że działalność ta popierana jest przez antychińskie ośrodki za granicą. Kwestie te były przedmiotem wnikliwych dyskusji w związku z 18. Kongresem KPCh i rozważania te są kontynuowane1.
KPCh opracowała dalekosiężne i bliższe cele programowe, zakładające wzrost
gospodarczy, dalszą industrializację, modernizację kraju, wzrost urbanizacji i zasadnicze przekształcenia, które mają zapewnić pomyślność i dalszy rozwój narodu, jego bezpieczeństwo międzynarodowe. KPCh zdaje sobie sprawę z historycznego opóźnienia Chin i za pomocą socjalistycznej gospodarki rynkowej dąży do
zmniejszenia tych różnic, a jednocześnie nie rezygnuje ze strategicznych socjalistycznych celów. Prywatyzując działy gospodarki narodowej, zachowała własność
społeczną w kluczowych jej działach, ziemia jest własnością państwa i kolektywów
ludowych, 95% finansów jest pod bezpośrednią i pośrednią kontrolą chińskich
banków. Kapitaliści krajowi bogacą się, ale mają obowiązek inwestowania w kraju,
co roku przybywa około 10 mln miejsc pracy w nowoczesnych fabrykach i usługach, a drugie tyle jest modernizowanych, wprowadzane są programy socjalne,
mające na celu zmniejszenie rozpiętości społecznych, np. kształtowanie „społeczeństwa harmonijnego”, budowa „średniozamożnego społeczeństwa”, wdrażane
są programy, będące wyrazem wzrostu aktywnej roli państwa w polityce społecznej, ale ciągle pod tym względem Chiny są na początku drogi, np. system emerytalny w mieście objął w 2012 roku 364 mln osób, w tym 74 mln emerytów2.
Wymienione przykładowo działy polityki i gospodarki są przedmiotem licznych dyskusji i sporów politycznych w Chinach co do dalszych kierunków, priorytetów i warunków rozwoju całych Chin, ich poszczególnych regionów i branż.
Szczególne znaczenie w tych dyskusjach pełnią zjazdy KPCh, odbywające się co
pięć lat, które są okazją do krytyki, wymiany kadr i korekty dotychczasowych
planów. Chińczycy opanowali do perfekcji mechanizm bezkolizyjnej wymiany
 Por. Hu Jintao, Wystąpienie na XVIII Kongresie KPCh, Wydawnictwo Adam Marszałek 2013 r.,
s. 7 i nast. Szerzej na ten temat zob. Zbigniew Wiktor, Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Biblioteka Azji i Pacyfiku, Toruń 2008, s. 9 i nast. Zob.
też G. Kołodko, Wędrujący świat, Wydawnictwo Prószyński i Spółka SA, Warszawa 2008, s. 17
i nast., idem, Świat na wyciągnięcie myśli, Wydawnictwo Prószyński i Spółka SA, Warszawa 2010,
s. 150 i nast.
2
 Tang Yuankai, Closing the Loophole, „Beijing Review” z 8.08.2013 r., nr 32, s. 24–25. Zob. też Lan
Xinzhan, Slowly but surely, „Beijing Review” z 25.07.2013 r., nr 26, s. 14–17. Idem, Defusing Risks,
„Beijing Review” z 13.06.2013 r., nr 24, s. 38–39.
1
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kadr w partii i państwie. Przyjęli na zasadzie centralizmu demokratycznego regułę weryfikacji i wymiany czołowych kadr co pięć lat na zjeździe, a jeżeli kierownicy życia politycznego cieszą się poparciem, mogą być wybrani na kolejną
kadencję. W praktyce oznacza to, że następuje wymiana kadr co dziesięć lat, co
umożliwia w zasadzie bezkolizyjne odejście starego kierownictwa i wybór nowego, młodszego. Kampania ta przebiega na wszystkich szczeblach systemu politycznego – od podstawowych organizacji partyjnych i gminnych poprzez powiatowe, prowincjonalne i centralne organizacje i organy państwowe. Godne
podkreślenia jest, że wybory są tajne, dobór kandydatów odbywa się przy szerokiej konsultacji społecznej i zachowaniu reguł demokracji partyjnej.
Nie oznacza to, że w KPCh nie ma różnych grup interesów, frakcji i wpływów regionalnych. Zachodni analitycy życia partyjnego w Chinach podkreślają
wielką rolę organizacji partyjnej w Szanghaju, skąd wywodzili się liczni przywódcy, np. Jiang Zemin, „książątek”, a więc potomków dawnych kierowników
życia partyjno-politycznego, „komsomolców” – czyli działaczy partyjnych wychowanych przez Związek Młodzieży Komunistycznej. Dodajmy, że ważną rolę
w KPCh pełni Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, która dysponuje własną „frakcją”
na zjeździe, w KC i w chińskim parlamencie, odrębną reprezentację posiadają
organizacje partyjne w przedsiębiorstwach państwowych (SOE), a także w centralnym aparacie partyjnym i państwowym. Podnosi to rolę aparatu państwowo-administracyjnego w życiu partyjno-politycznym Chin. Na odrębną uwagę zasługuje maoistowska „frakcja” Bo Xilaia, o której stało się głośno w 2012 roku3.
W 2012 roku Chiny i światowa opinia publiczna żywo interesowały się aferą Bo Xilaia – wpływowego członka Biura Politycznego KC KPCh, sekretarza
silnej organizacji partyjnej w Chongqingu, wcześniej ministra handlu i pełniącego liczne funkcje partyjne i państwowe. Na wiosnę 2012 roku Bo Xilai pozbawiony został wszystkich funkcji publicznych i wydalony z partii z powodu
przestępstw korupcyjnych, nadużywania władzy, rażącego łamania zasady etyki
partyjnej i innych wykroczeń. Dodatkowo jego małżonka Bogu Kailai została
oskarżona o dokonanie zabójstwa obywatela brytyjskiego Neil’a Heywood’a. Bo
Xilai odwołał się do Komitetu Centralnego i Centralnej Komisji Dyscyplinarnej.
Sprawa, jak się wydaje, miała głębszy podtekst polityczny. Bo Xilai od dłużKwestia ta stała się przedmiotem wstępnej analizy autora tego artykułu w referacie naukowym na
Międzynarodowej Konferencji w Toruniu w maju 2012 r. pod hasłem „Dylematy współczesnej
Azji”, co znalazło rozwinięcie w artykule pt. Spory polityczne w Chinach przez XVIII Kongresem
KPCh (październik 2012 r.) i skłoniło do przedstawienia propozycji dalszych reform (współautor Mieczysław Rakowski). Zob. Joanna Marszałek-Kawa, Sylwester Gardocki (red. naukowa),
Azjatyckie strategie polityki międzynarodowej i regionalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 125–170.

3 
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szego czasu kreował się na rzecznika „frakcji maoistowskiej” w kierownictwie
KPCh, który dyskontował rosnące niezadowolenie biedniejszych Chińczyków
i w swym okręgu lansował szczególny kult Mao Tse-tunga, podkreślał jego egalitaryzm, skromność jako przeciwstawienie obecnych trendów głębokiego rozwarstwienia społecznego i odradzania się biurokratyczno-dworskich obyczajów
w partii i państwie. Nie jest jasne, czy te negatywne zjawiska są wyrazem zamierzonej polityki kierownictwa chińskiego, czy też kształtują się żywiołowo jako
rezultat rosnącej korupcji, nieoficjalnych wpływów odrodzonych klas posiadających, wzrostu roli warstwy biurokratyczno-urzędniczej, która zgodnie z tradycją
konfucjańską jest zasadniczą grupą państwa i narodu. W związku z tym nowego
wyrazu nabrała kwestia relacji między ludem a aparatem państwowym, kto jest
suwerenem w państwie, jak partia realizuje linię mas, jakie są priorytety w podziale dochodu narodowego. Bo Xilai został odsunięty jako potencjalny polityczny konkurent. Ale problemy pozostały i musi je ponieść nowe kierownictwo.
Jest to zapewne także spór o dalszy kierunek rozwoju Chin w ramach obecnego
kapitalizmu państwowego, czy mają one iść do socjalizmu o chińskiej specyfice,
czy w kierunku „normalnego” kapitalizmu. Kwestia ma olbrzymie znaczenie nie
tylko dla Chin, także dla całego świata4.
Sprawa Bo Xilaia okazała się tak ważna, że znalazła wyraz w oficjalnym
stanowisku Biura Politycznego i Komitetu Centralnego KPCh. W Komunikacie Agencji Xinhua opublikowanym przez „China Daily” z 29–30 września
2012 roku stwierdzono m.in., że Bo Xilai został wydalony z Komunistycznej
Partii Chin i pozbawiony urzędu na podstawie uchwały Biura Politycznego KC
KPCh, podjętej 28 września 2012 roku. Bo Xilai, według komunikatu, dopuścił
się licznych naruszeń prawa i statutu KPCh, a jego sprawa rozpatrywana jest
przez organy wymiaru sprawiedliwości. Sprawa Bo Xilaia została rozpatrzona
przez Centralną Komisję Dyscypliny Partyjnej, która stwierdziła liczne naruszenia przez niego dyscypliny partyjnej i prawa. Sprawa ta toczyła się od kwietnia
2012 roku, kiedy to członkowie Biura Politycznego poinformowani zostali o wszczęciu postępowania w sprawie w związku z ucieczką byłego wiceburmistrza miasta Chongqing Wanga Lijuna do konsulatu USA w Chengdu w Syczuanie i jego prośbą o azyl. Jednocześnie wszczęto postępowanie przeciwko
 „China Daily”, 29–30, września 2012 r., s. 1. Kwestia zwalczania korupcji i nadmiernych przywilejów urzędniczych stała się przedmiotem troski nowego kierownictwa na czele z Sekretarzem
Generalnym KC KPCh Xi Jinpingiem, które wydało zdecydowaną walkę tym patologiom. Ujawniono, że tylko w okresie 2007–2012 r. komisje dyscyplinarne wszczęły 700 tys. postępowań
w tych sprawach, w tym w 120 tys. przypadków skierowano je do rozpatrzenia przez organy wymiaru sprawiedliwości. Por. Jin Haixing, Call for clampdown on official privileges, „China Daily”,
19 listopada 2012 r., s. 3.
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Bogu Kailai – małżonce Bo Xilaia w sprawie o zabójstwo obywatela brytyjskiego
Neil’a Heywood’a5.
Biuro Polityczne po zapoznaniu się z materiałami stwierdziło, że Bo Xilai dopuścił się także poważnych naruszeń dyscypliny jeszcze w czasach, kiedy
kierował miastem Dalian, prowincją Liaoning i gdy był ministrem handlu oraz
pełnił funkcję członka Biura Politycznego oraz był szefem Partii Chongqingu. Bo Xilai wykorzystywał swą władzę, dopuścił się licznych nadużyć i ponosi znaczną odpowiedzialność w sprawie Wang Lijuna i motywów zbrodni
jego małżonki. Czerpał korzyści ze swego urzędu, dopuszczał się korupcji sam
i przez rodzinę, w szczególności było to udziałem jego małżonki Bogu Kailai.
Bo Xilai utrzymywał niewłaściwe stosunki seksualne z licznymi kobietami, naruszał organizacyjną i osobistą dyscyplinę, podejmował błędne decyzje personalne, przynoszące liczne negatywne konsekwencje. Prowadzone śledztwo
przyczyniło się do ujawnienia także wielu innych przestępstw i wykroczeń Bo
Xilaia. Biuro Polityczne stwierdziło w konkluzji, że zachowanie Bo było wielce
naganne i naruszyło dobre imię Partii i kraju, przyczyniło się do spadku ich autorytetu i w znaczny sposób osłabiło sprawę Partii i narodu. W związku z tym
Biuro Polityczne postanowiło zgodnie ze Statutem KPCh i wynikami kontroli Centralnej Komisji Dyscyplinarnej wykluczyć Bo Xilaia z szeregów KPCh
i pozbawić go wszystkich funkcji publicznych. Decyzja ta potwierdzona została
przez uchwałę KC KPCh na 7. Plenum 1 listopada 2012 roku. Sprawa Bo Xilaia nasuwa pewne przemyślenia. Korupcja w Chinach dosięga nawet najwyższych gremiów partyjnych, ale optymistycznym akcentem jest, że KPCh zwalcza ją z całą surowością prawa. Jednocześnie pojawia się pytanie, jak dawało się
ukrywać korupcję w działalności Bo Xilaia, który od wielu lat dopuszczał się
jej i tworzył warunki do jej tolerowania w swym środowisku. Nasuwa się także
pytanie o inne tego rodzaju zachowania, które nie są ujawniane publicznie, ale
zapewne mają miejsce w życiu publicznym Chin.
Sprawa ta była podstawą do wyciągnięcia przez KPCh ogólniejszych wniosków przedstawionych na plenum KC i 18. Kongresie. Dano wyraz stanowisku, że cała Partia musi konsekwentnie i w pełni realizować stałą, kompleksową i twardą politykę walki z korupcją, konsekwentnie wdrażać i umacniać tzw.
czyste zarządzanie. Partia powinna kwestiom tym poświęcać więcej uwagi na
wszystkich szczeblach zarządzania. Wszystkie instancje partyjne powinny wykorzystać sprawę Bo Xilaia dla zwalczania korupcji i jej zagrożeń, trzeba uczulić
całą Partię na inne negatywne zjawiska, wzmocnić kontrolę, zapobiegać i elimi-

 Por. komunikat Agencji Xinhua, opublikowany [w:] „China Daily”, 29–30 września 2012 r., s. 1.
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nować zachowania i postawy nieetyczne, należy poprawić styl pracy i budownictwo partyjne. Musi być doskonalony mechanizm samooczyszczania Partii z elementów korupcyjnych i przypadkowych. Komitet Centralny wezwał w imieniu
Partii kraj i naród do zjednoczenia się wokół kierownictwa i „utrzymywania wysoko wielkiego sztandaru socjalizmu z chińską charakterystyką, kierując się teorią Deng Xiaopinga i wielkimi myślami teorii Trzech Reprezentacji”6.
Analiza tych wniosków daje wiele do myślenia. Korupcja w Chinach jest
zjawiskiem nagminnym i rozszerza się. Jej główną przyczyną są nie tylko etyczne słabości urzędników, choć nie można ich pomijać, ale rosnąca pozycja ekonomiczna i finansowa burżuazji, nowych kapitalistów i drobnomieszczaństwa,
którzy dysponują wielkimi możliwościami finansowymi co do przekupstwa
urzędników, od których dużo zależy w zakresie różnego rodzaju zezwoleń, licencji, taryf itp. W Chinach korupcja nosi znamiona nie tylko prawno-kryminalne,
jest to kwestia klasowa, burżuazja dąży do zdemoralizowania aparatu partyjnego
i państwowego, podkopania jego wizerunku wśród ludzi pracy i osłabiania ludowego państwa. Na tym tle w Chinach toczy się ostra walka o przyszłość państwa,
przyszłość KPCh i kierunki dalszych reform7.
Analiza wniosków KC KPCh daje także wiele do myślenia, jeśli chodzi o pominięcie Myśli Mao Tse-tunga, które w tego rodzaju wyliczeniach zawsze były
wymieniane na pierwszym miejscu. Zapewne nie było to przypadkowe i znalazło także wyraz w dyskusjach i komunikatach 18. Kongresu KPCh. Charakterystyczne jest, że w ostatnich latach w systemie przedmiotów ideologicznych
w szkołach wyższych podkreślano znaczenie teorii marksistowskiej, co znalazło
wyraz w erygowaniu instytutów marksizmu. Ważną rolę w bloku tych przedmiotów pełniła dyscyplina Myśl Mao Tse-tunga. Obecnie przedmiot ten uległ
wyraźnej redukcji lub został zlikwidowany, natomiast pojawiła się nowa dyscyplina – Myśl Liu Szaotsi. Przypomnijmy, że Liu Szaotsi był jednym z czołowych
przywódców KPCh, w pewnym okresie „rewolucji kulturalnej” rywalizował
o przywództwo z Mao Tse-tungiem i za to był represjonowany przez Mao, uwięziony i zmarł na wygnaniu w odległej prowincji. Liu, podobnie jak Deng Xiaoping, był reprezentantem tej części kierownictwa chińskiego, która optowała
 Por. Hu Jintao, Wystąpienie na XVIII Kongresie KC KPCh…, op. cit., s. 7, 117. Kwestie te były wnikliwie dyskutowane podczas 18. Kongresu KPCh. Szerzej zob. An Baijie, Audit Office Conference,
the first to go live online, „China Daily”, 20 listopada 2012 r., s. 3. Por. też Yang Jingjia, Xi doubles
down on corruption fight, „Global Times”, 20 listopada 2012 r., nr 980, s. 1–2.
7
 Kwestie te były analizowane we wcześniejszych pracach autora. Por. rozdz. 1 pracy pt. Chiny na
drodze socjalistycznej modernizacji…, op. cit., s. 88–97 (Korupcja a sprzeczności klasowe w Chinach), zob. też Z. Wiktor, M. Rakowski, Rozwój i prognozy przyszłości Chin w zmieniającym się
świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 376 i nast.
6
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za późniejszą gospodarką rynkową i otwarciem się Chin na zewnątrz, co było
główną osią sporu i walki politycznej w okresie rewolucji kulturalnej. Można
więc domniemywać, że obecne kierownictwo chińskie umacnia kurs „socjalistycznej gospodarki rynkowej” i zwalcza tendencje egalitarne (urawniłowkę)
uosabianą przez doktrynę i politykę Mao Tse-tunga8.
W czwartek 8 listopada 2012 roku rozpoczął się w Pekinie w Wielkiej
Hali 18. Kongres Komunistycznej Partii Chin. W zjeździe wzięło udział ponad 2 270 delegatów, reprezentujących wszystkie organizacje prowincjonalne,
z miast wydzielonych, okręgów autonomicznych i okręgów specjalnych, a także aparatu państwowego i Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Pracami zjazdu kierował sekretariat, którego sekretarzem generalnym był Xi Jinping, wybrany po
kongresie na 1. Plenum KC KPCh na sekretarza generalnego KC KPCh.
Referat sprawozdawczy wygłosił ustępujący sekretarz generalny KC KPCh
Hu Jintao, którego główne tezy były następujące:
 KPCh nie zboczy z drogi budowy socjalizmu z chińską charakterystyką,
zwalczania korupcji i dalszych reform, włącznie z reformami politycznymi – to podstawowe zadanie Partii na najbliższe 5 lat;
 Nasza droga jest ważna życiowo nie tylko dla KPCh, ale także dla przyszłości całych Chin, dalszych losów narodu i pomyślności całego ludu;
 Obserwując rozwój Chin na przestrzeni ostatnich lat i patrząc w przyszłość, konkluzja jest jedna: Chiny będą niezachwianie podążały po drodze socjalizmu z chińską charakterystyką;
 Należy kontynuować rozpoczętą budowę średnio zamożnego społeczeństwa w jego wszystkich aspektach, przyspieszać socjalistyczną modernizację i wielką odnowę Chin;
 Chiny muszą bez zwłoki pogłębiać reformy w kluczowych sektorach
i usuwać wszystkie przeszkody, które hamują ich dążenia na drodze naukowo określonego rozwoju;
 Wszystkie działania w dziele budowy socjalizmu z chińską specyfiką służą osiąganiu postępu gospodarczego, politycznego, kulturalnego, społecznego i ekologicznego. Godne podkreślenia jest, że kwestia postępu
ekologicznego włączona została jako cel strategiczny;
 Por. Zhao Huanxin, Hu sets out path for future, „China Daily”, 9 listopada 2012, s. 1. Na podstawie niepełnych informacji ujawnionych w prasie można sądzić, że kwestie te były na zjeździe
przedmiotem kontrowersji, o czym świadczą późniejsze poprawki i komentarze. Por. He Dan
and Zhao Yinan, Mao Zedong Thought „quiding principle”, „China Daily”, 10–11 listopada 2012,
s. 3. Autorzy powołali się na wypowiedź prof. Wang Weiguanga – prorektora Chińskiej Akademii Nauk Społecznych i delegata na zjazd, który m.in. stwierdził, że „Myśl Mao Zedonga jest
zawsze przewodnią zasadą naszej Partii”, ibidem, s. 3.
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 PKB do 2020 roku powinien być podwojony, dotyczy to także dochodu
per capita;
 Mówca wezwał całą Partię do zwalczania korupcji, będącej śmiertelnym
zagrożeniem – członkowie Partii powinni zawsze kierować się w życiu
publicznym i rodzinnym czystością moralną i dawać przykład bezpartyjnym;
 Hu Jintao wezwał do umocnienia zwartości ideowej KPCh i ostrzegł
przed zagrożeniami, które mogą doprowadzić do upadku KPCh i Chin9.
Na czele problemów do rozwiązania sytuują się cztery grupy zagadnień:
1. W dziedzinie rozwoju ekonomicznego – dążenie do dalszych reform, promowanie innowacji i kreatywności, rozwijanie integracji miejsko-wiejskiej.
2. W dziedzinie politycznej to optymalizacja demokracji na szczeblu podstawowym, pogłębianie reform zarządzania, umacnianie systemu kontroli ludowej.
3. W dziedzinie ochrony środowiska to polepszanie wykorzystania ziemi,
ochrona naturalnych zasobów, wzmożenie ochrony środowiska naturalnego.
4. W sprawach bytowych priorytetowym zagadnieniem jest promowanie wysoko kwalifikowanego zarządzania, zwiększanie wiejsko-miejskiego bezpieczeństwa oraz wzrost dochodów ludności10.
To skrótowe przedstawienie głównych problemów zaprezentowanych i poddanych dyskusji na 18. Kongresie KPCh daje podstawę do konkluzji, że istota
uchwał Kongresu zmierza do umocnienia kursu socjalistycznego, który określa tzw. „chińskie marzenie”, jak to sformułował nowy sekretarz generalny KC
KPCh. Realizacja tych zadań odbywa się w sytuacji częściowo skrywanej, ostrej
walki klasowo-politycznej pomiędzy siłami, które chciałyby utrzymać Chiny na
obecnym etapie kapitalizmu państwowego z jego licznymi cechami ekonomicznymi i społecznymi, charakterystycznymi dla kapitalizmu, a siłami, które chcą
iść dalej po drodze ku socjalizmowi. Klarowna definicja długofalowych celów
„chińskiego marzenia” zawarta jest w postulacie 18. Kongresu KPCh, aby do
połowy obecnego stulecia (do 2049 roku) „zamienić Chiny w nowoczesny kraj
socjalistyczny – dostatni, silny, demokratyczny, kulturowo zaawansowany i harmonijny”11.
 Szerzej na ten temat zob. Hu Jintao, Wystąpienie na XVIII Kongresie KPCh…, op. cit., s. 34
i nast.
10
Ibidem, s. 50 i nast.
11
Ibidem, s. 27.
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Globalizacja i jej następstwa dla współczesnego świata
Realizacja zakreślonych zadań przez 18. Kongres KPCh odbywa się w ramach globalizacji. Globalizacja jest wielostronnym i kompleksowym procesem
obejmującym cały świat. Najbardziej jest to dostrzegalne w sferze gospodarczej
i komunikacyjnej, ale także politycznej, militarnej, kulturalnej, a przede wszystkim w finansowej. Poszczególne państwa, narody, a także wielkie organizacje gospodarcze są od siebie coraz bardziej uzależnione, a jednocześnie zaciekle konkurują i rywalizują, słabsze zaś plajtują, co przyczynia się do koncentracji kapitału. Szczególnie aktywne w procesach globalizacyjnych są wielkie ponadnarodowe korporacje, których aktywa są często większe od tych, którymi dysponują
średnie państwa. Mają one wielki wpływ na określenie międzynarodowych trendów finansowych, gospodarczych i kierunki polityki poszczególnych państw
oraz regionów. Są zatem w dużym stopniu odpowiedzialne za obecny światowy
kryzys finansowy i gospodarczy12.
Globalizacja jest procesem narastającym w czasie, a jednocześnie jej postępy oznaczają osłabianie i łamanie dotychczasowych interesów, struktur finansowo-gospodarczych i państwowo-politycznych. Globalizacja ma swe źródła
w odkryciach geograficznych i rozwoju kapitalizmu w XIX wieku, szczególnie
w jego imperialistycznej fazie rozwoju, kiedy ukształtowały się wielkie mocarstwa kolonialne, dążące do panowania nad światem, co zakończyło się I wojną
światową i wyłonieniem nowego układu sił. Sprzeczności w okresie międzywojennym i wielki kryzys z początku lat 30. doprowadziły do II wojny światowej,
w efekcie której ukształtował się układ dwubiegunowy, określany przez USA
i ZSRR, które przez prawie pół wieku w ramach zimnej wojny rywalizowały jako
supermocarstwa, a jednocześnie prezentowały dwie różne koncepcje polityczno-ustrojowe: kapitalizm i socjalizm, wciągając cały świat w tę rywalizację, która na jego obrzeżach przekształcała się w gorącą wojnę, np. w Korei, Wietnamie
i na Bliskim Wschodzie13.
W rezultacie konfrontacji ustrojowo-gospodarczej i przewagi technologicznej, wojskowej, a z czasem ekonomicznej, USA i jego sojusznicy odnieśli zwycięstwo nad ZSRR i KDL-ami w zimnej wojnie w końcu lat 80. ubiegłego wieku. Walnie przyczyniła się do tego słabość przywództwa ideowo-politycznego

 Więcej o globalizacji zob. N. V. Gianaris, Globalization. A Financial Approach, Westport, Connecticut, London 2001; Global Capitalism, FDI and Competiveness, The Selected Essays of Duning J.H., tom II, Elgar E., Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2002.
13
 Szerzej na ten temat zob. Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006. Zob. też G. Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia
polityczna przyszłości, Wydawca Prószyński i S-ka, Warszawa 2013, s. 91 i nast.
12
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ZSRR w jego schyłkowym etapie i rewizjonistyczna erozja systemu, przede
wszystkim partii komunistycznej. Na początku lat 90. ówczesny dwubiegunowy świat przekształcił się w jednobiegunowy, a na jego szczycie usadowiły się
Stany Zjednoczone jako lider i hegemon światowej globalizacji. Odzwierciedleniem hegemonistycznej pozycji USA stała się doktryna nowego światowego porządku (new world order), zakładająca dominację tego państwa poprzez jego
pozycję na świecie i rolę dolara jako waluty światowej, utrzymanie dominującej pozycji gospodarki USA jako lokomotywy światowej ekonomiki, wpływanie
w sferze politycznej i militarnej na bieg świata przez dominację w polityce międzynarodowej (rola ONZ), a w sprawach wojskowych przez silną armię, nowoczesne uzbrojenie, NATO i wojny lokalne z przeciwnikami, którzy nie chcieli
uznać hegemonii USA i podporządkować się im, co skutkowało wojnami przeciwko Irakowi, Afganistanowi i Jugosławii. Prezydent USA G.W. Bush ogłosił
nową doktrynę obronną, zakładającą „prawo” USA do prewencyjnego uderzenia w każdym rejonie świata, gdzie są zagrożone interesy USA. W następstwie
zmienił się charakter NATO, które przekształciło się faktycznie z paktu północnoatlantyckiego w pakt światowy i jego aktywne militarne uczestnictwo w wojnach w Iraku, Afganistanie, Jugosławii, a ostatnio (w 2012 roku) także przeciwko Libii. Wojny te demonstrowały światu, kto jest rzeczywistym hegemonem świata, a jednocześnie ośrodki kierownicze USA uruchomiły szereg działań i środków zmierzających do ograniczenia praw i wolności obywatelskich we
własnym kraju14.
Kwestie te były badane i wyjaśniane przez licznych politologów amerykańskich i przybrały analityczny i syntetyczny charakter w pracach Samuela Huntingtona, Francisa Fukuyamy, Zbigniewa Brzezińskiego i innych, pracujących
nie tylko w renomowanych amerykańskich uniwersytetach, ale także jako eksperci na zlecenie Pentagonu i innych ośrodków wielkiego kapitału. W tych warunkach samo pojęcie globalizacji nosiło przez ostatnie 25 lat znamiona dominacji amerykańskiej i odzwierciedlało ekspansję tego państwa w różnych sferach
życia społeczno-politycznego na całym świecie.
Francis Fukuyama nazwał to nawet „końcem historii”, co oznaczało wejście
świata w koleiny kapitalizmu, któremu ton nadawała Ameryka. Samuel Huntington widział świat przez pryzmat różnych cywilizacji, które zderzają się (clash
of civilisations), stąd ważna rola supermocarstwa w regulowaniu potencjalnych

 Kwestie te wnikliwie przedstawione zostały m.in. przez Konstantina Brandta, Karla Rehbauma
i Reinera Ruppa, GRH e.V. (Hrsg.) w pracy autorów niemieckich pt. Stopp NATO! 60 Jahre
NATO – 60 Jahre Bedrohung des Friedens, Verlag Wiljo Heinen, Berlin 2009, s. 15 i nast.
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konfliktów. Zbigniew Brzeziński z kolei widział pozycję USA jako „łaskawego
i dobrotliwego hegemona” kierującego światem w długim okresie15.
Globalizacja nie jest jednak procesem mechanicznym, lecz dialektycznym
i historycznym. Odbywa się przez powstawanie nowych sprzeczności społecznych i ich przezwyciężanie. Pod tym względem widać po 25 latach, że USA nie
jest w stanie utrzymać pozycji światowego hegemona. Jest to wyraźne w szczególności w gospodarce i finansach międzynarodowych. Gospodarka amerykańska słabnie, proces ten pogłębiany jest przez zmniejszającą się rolę dolara w rozliczeniach międzynarodowych, a także wywołanie ostatniego kryzysu
(2008 roku), w czym niemałą rolę odegrały amerykańskie instytucje finansowe.
Na tym tle wyrastają i umacniają się nowe potęgi gospodarcze, nowe regiony,
rzucające wyzwanie hegemonii USA.
Najwyraźniej dominacja USA prezentuje się w sferze militariów, budżet
Pentagonu wynosi około 700 mld dolarów rocznie i pod tym względem USA góruje nad innymi mocarstwami. Państwo to jest największym producentem i handlarzem broni i forsuje badania i produkcję nowoczesnych rodzajów uzbrojenia,
w tym broni masowego rażenia, kosmicznej, elektronicznej. Umożliwia to utrzymanie „globalnej armii”, a więc zdolnej do prowadzenia akcji bojowych w każdym rejonie świata, na lądzie i na wodzie, w powietrzu i w kosmosie oraz gotowej do realizacji celów polityki rządu amerykańskiego. Jednak ponad 10-letnia interwencja wojskowa USA w Afganistanie, na którą Pentagon wydał ponad
2 bln dol. nie przyniosła oczekiwanych celów, co dowodzi, że USA traci także
przewagę wojskową, a jednocześnie nie może z powodów międzynarodowo-politycznych użyć broni atomowej.
Ważnym czynnikiem globalizacji jest regionalizacja i lokalizacja. Globalizacja jest procesem ogólnoświatowym, ale zachodzi także przez procesy integracyjne w skali poszczególnych kontynentów lub regionów gospodarczych
i politycznych. Powstały liczne organizacje wolnego handlu i współpracy gospodarczej, a w warunkach europejskich nowe „superpaństwo” jakim jest Unia
Europejska. Tytułem przykładu wymieńmy Organizację Wolnego Handlu Ameryki Północnej (NAFTA/ALCA), w Azji południowo-wschodniej ASEAN, organizację wielkich państw „wschodzących” BRICS i wiele innych. Obecnie świat
 F. Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1996, s. 10 i nast. Zob. też inne prace tego autora: Zaufanie
i kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław 1997 oraz Budownictwo państwowe: władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005, s. 15 i nast. Zob. Z. Brzeziński,
Wielka szachownica: główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998, w szczególności s. 147
i nast., a także jego najnowszą pracę pt. Druga szansa, Warszawa 2006, s. 17 i nast. Zob. też
Samuel F. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997
i późniejsze wydania oraz tegoż autora: Kultura ma znaczenie, Poznań 2003.
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ponownie staje się wielobiegunowy za sprawą wyłonienia nowych potęg gospodarczych, których potencjał ekonomiczny dorównuje amerykańskiemu, a nawet, jak w przypadku Unii Europejskiej, przewyższa go. Coraz większą rolę odgrywają Chiny i Indie w Azji, Brazylia w Ameryce Południowej, dotychczasowy
elitarny klub G-7 od kilku lat przekształca się w Grupę G-20, odzwierciedlającą nie tylko nowe aspiracje potęg wschodzących, ale także ich realne interesy
w globalizującym się świecie. Wielobiegunowość gospodarcza pociąga za sobą
także wielobiegunowość polityczną, co stwarza przesłanki dla kształtowania się
bardziej humanitarnego i sprawiedliwego ładu światowego16.
Szczególna rola w tym zakresie przypada Azji i wielkim państwom azjatyckim, takim jak Chiny, Japonia, Indie, a także Rosja – państwo leżące na dwóch
kontynentach i mające ambicje i interesy, aby przewodzić sojuszowi państw europejsko-azjatyckich, powstałych na bazie dawnego ZSRR. Azja jest największym kontynentem świata, z największą liczbą ludności, jest to jednocześnie region najszybciej się rozwijający. Azja jest bardzo zróżnicowana geograficznie,
etnicznie, kulturowo i religijnie. W XIX wieku była ona poddana dominacji kolonialnej mocarstw głównie europejskich, obecnie jednak należy to do przeszłości i niepodległe państwa azjatyckie poszukują własnej drogi rozwojowej. USA
i inne państwa imperialistyczne zapewniają sobie hegemonię wśród nich przez
różne formy neokolonializmu, a nawet przez brutalne interwencje militarne, np.
w Afganistanie czy na Bliskim Wschodzie. USA umacnia swą pozycję wojskową
przez penetrację floty wojennej zachodniego Pacyfiku i systematyczne dozbrojenie Japonii, Korei Południowej, Tajwanu, Filipin i Australii.
Tę wiodącą pozycję Azji jako kontynentu XXI wieku docenili politycy i wojskowi amerykańscy już w okresie II wojny światowej za sprawą wojny z Japonią,
jej bezwarunkowej kapitulacji i wyparcia z Azji innych rywali, co umożliwiło
USA po II wojnie światowej traktowanie Pacyfiku jako nowego „mare nostrum”.
Azja jednak bardzo zmieniła się w ciągu ostatnich lat. Dlatego już w okresie prezydentury G. Busha (seniora) w Białym Domu powstał silny zespół ekspertów
pod nazwą Błękitny Team, który pracował nad prognozami dalszego rozwoju Azji, a w szczególności Chin, i zasad polityki amerykańskiej na tym kontynencie. Polityka ta kontynuowana jest przez obecną administrację amerykańską, na czele z prezydentem B. Obamą, który po powtórnym zwycięstwie w wyborach prezydenckich w 2012 roku ogłosił się nie tylko prezydentem USA, ale
także „Prezydentem Pacyfiku”. Przyczyna tej deklaracji tkwi zapewne nie tylko
w fakcie, że B. Obama urodził się na Hawajach, a więc w amerykańskim stanie
 Por. J. E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 91 i nast. Zob. też
S. Amin, Zmurszały kapitalizm, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2004, s. 117.
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leżącym na Pacyfiku. Wiąże się to z uznaniem wiodącej roli regionu Pacyfiku dla
interesów i polityki amerykańskiej. Wychodzi ona z założenia, że tak jak w starożytności Morze Śródziemne było komunikacyjnym spoiwem Imperium Romanum, w czasach nowożytnych taką rolę dla Europejczyków i Amerykanów
odgrywał Ocean Atlantycki, tak w obecnej epoce gros procesów i interesów
gospodarczych będzie się odbywać w strefie Pacyfiku. Wokół tego oceanu leżą
wielkie państwa świata, a więc USA, Kanada, Chiny, Japonia, Indonezja, a pośrednio Indie, Rosja, a także Australia i Ameryka Łacińska, na czele z Brazylią.
Jest to region o największym potencjale kapitałowym, surowcowym, ludnościowym, region, co prawda zróżnicowany politycznie, ale któremu nie grozi w dającej się przewidzieć przyszłości żaden wielki konflikt wojenny. Region ten jest
połączony lądowo z Europą i Afryką, co tworzy całkowicie nową konfigurację
ekonomiczną i polityczną na świecie, nie tylko na półkuli wschodniej. Jest to bez
wątpienia wielki problem dla elit politycznych w Ameryce i ośrodków władzy na
kontynencie amerykańskim. Geopolityka półkuli wschodniej rywalizuje z geopolityką półkuli zachodniej. Na to nakładają się sprzeczności między północą
a południem i próby petryfikowania hegemonii „białego człowieka” przez projektowaną unię gospodarczą między USA i Unię Europejską („Transatlantyk”)
wobec tzw. Trzeciego Świata. Ma ona stać się faktem już w 2014 roku, a jej potencjał gospodarczy wyznaczany jest 50-procentowym udziałem w światowym
PKB17.
Pozycja i rola Chińskiej Republiki Ludowej
Szczególną pozycję i rolę w regionie Pacyfiku pełnią Chiny, przy czym są
one w dalszym ciągu podzielone na trzy regiony ustrojowo-polityczne: Chińska Republika Ludowa, czyli Chiny kontynentalne, specjalne autonomiczne
okręgi Hongkong i Makao oraz Tajwan, czyli Republika Chin, będący swoistym protektoratem amerykańskim, ale coraz bardziej orientujący się na zjednoczenie z Macierzą, co dokumentują wzajemne relacje gospodarcze. Chiny
są określane jako „wschodząca gospodarka”, co oznacza nie tylko nie w pełni
jeszcze wykorzystane potencjalne możliwości, ale także i to, że ChRL w polityce międzynarodowej jest wielkim mocarstwem. Chiny są stałym członkiem
Rady Bezpieczeństwa ONZ i odgrywają coraz większą rolę na arenie między-

17

 roblematyka dominacji kapitalizmu znalazła obecnie najpełniejszy wyraz w różnych teoriach
P
neoliberalizmu, które w zarysach przedstawione zostały w pojemnym zbiorze pt. Odkrywając
wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, wybór tekstów i wstęp Leszek Balcerowicz, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, w szczególności cz. 4: Państwo socjalne, społeczeństwo, człowiek, s. 649
i nast.
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narodowej, sytuując się jako lider krajów rozwijających się i państwo pokojowe, będące w opozycji do hegemonicznej polityki nowych imperializmów.
Chiny są największym ludnościowo państwem świata, w którym kapitał ludzki
jest na coraz wyższym poziomie dzięki polityce oświatowej państwa. Gospodarka Chin to obecnie druga gospodarka świata. Dzięki wielkim reformom zapoczątkowanym przez Deng Xiaopinga w 1978 roku Chiny otwarły się na zewnątrz, czego skutkiem jest napływ olbrzymich kapitałów, a jednocześnie uruchomiły wewnątrz kraju potężne zespoły energii gospodarczej i społecznej,
które po ponad 35 latach przyniosły olbrzymie rezultaty mierzone wielokrotnym wzrostem PKB i są widoczne we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Jednocześnie Chiny nie zrezygnowały z celów socjalistycznych, wdrożyły mechanizmy „socjalistycznej gospodarki rynkowej”, przyspieszyły socjalistyczną modernizację kraju i budują socjalizm o chińskiej charakterystyce,
zakładający powstanie do 2020 roku średniozamożnego społeczeństwa18.
W 2010 roku dochód narodowy liczony w PKB sytuował Chiny na poziomie około 6 bln dol. amerykańskich, ale jeśli uwzględnić siłę nabywczą niedoszacowanego juana, należy tę wielkość pomnożyć razy 1,7, co dawało ok. 11 bln
dol. Relacje te w 2011 roku wynosiły ok. 12 bln, a w 2012 roku ok. 14 bln dol.
Przypomnijmy, że PKB USA liczy ok. 15 bln dol. rocznie, a w ostatnich kryzysowych latach wykazywał tendencję spadkową lub stagnacyjną. Plany rozwojowe Chin na najbliższe 5–10 lat przewidują słabsze tempo wzrostu, w granicach
7–8% i są wyrazem następstw światowego kryzysu, np. zmniejszenia eksportu.
W 2010 roku było to 10,4%, w 2011 roku 9,2%, w 2012 roku 7,8%. Gospodarka
chińska jest stabilna i prężna, finanse są zdrowe, w sejfach chińskich banków jest
ok. 3,5 bln dol. i innych walut wymienialnych, co uzależnia od Chin gospodarkę i finanse innych krajów – głównie USA. Można więc zasadnie prognozować,
że obecne 10-lecie (2013–2022) będzie miało decydujące znaczenie dla wysunięcia się Chin na czołowe miejsce w gospodarce świata. Powstaje jednak pytanie, jak do wyników tej obiektywnej w ramach globalizacji rywalizacji odniosą się ośrodki wielkiego kapitału amerykańskiego i międzynarodowego. Chiny
są nie tylko rywalem gospodarczym, reprezentują one odmienny typ państwa,
państwa socjalistycznego z dużym udziałem kapitalizmu państwowego, w którym kierowniczą rolę pełni Komunistyczna Partia Chin. Zatem jest to także rywalizacja o charakterze polityczno-ustrojowym i Chiny chcąc nie chcąc muszą
także podjąć ją w płaszczyźnie obronnej, co stawia przed nimi nowe wyzwania
w zakresie tzw. wojen gwiezdnych, w przestrzeni cybernetycznej, nie wspomina Więcej na ten temat zob. J. Marszałek-Kawa (red.), Gospodarka a polityka na przykładzie państw
azjatyckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 8 i nast.

18

68

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 7

jąc o broni konwencjonalnej, co podnosi wydatki zbrojeniowe. Wydatki Chin na
zbrojenia w 2012 roku wyniosły ok. 100 mld dol. amerykańskich.
Globalny wzrost chińskiej ekonomiki nie oznacza braku problemów
i sprzeczności w Państwie Środka. Jeśli przeliczyć chiński PKB per capita
(1,54 mld ludzi), widać, że postęp jest względny i został osiągnięty na podstawie metod ekstensywnych. Chiny zamieszkuje 4,5 raza więcej ludzi niż USA
(ok. 305 mln) i ok. 2,5 razy więcej niż Unię Europejską (ponad 550 mln). Pod
tym względem Chiny są na poziomie rozwoju państw europejskich w latach 60.
XX wieku i to tylko w sektorze miejskim. Chińska wieś jest bardziej zacofana
i wymaga głębokich reform. Dlatego Chiny stoją w obliczu wielkich, wymagających rozwiązania problemów wewnętrznych. Najważniejszym jest rosnące i pogłębiające się rozwarstwienie majątkowo-własnościowe społeczeństwa. Polityka
państwowego kapitalizmu doprowadziła do odrodzenia się wielkiej narodowej
burżuazji, gdyż 2/3 PKB powstaje w prywatnych krajowych i zagranicznych korporacjach. Oblicza się, że w Chinach jest ok. 200 miliarderów i 1,2 milionerów,
którzy swe walory liczą w dolarach, a nie w juanach. Powstała liczna średnia
i drobna burżuazja (wraz z rodzinami ok. 100 mln ludzi), nie licząc prywatnej
gospodarki na wsi, gdzie nadal dominuje mała rodzinna gospodarka rolna, jednak własność ziemi należy do państwa, rodziny użytkują ją w ramach kontraktów na 30 lat19.
Od kilku lat robi w Chinach karierę kategoria „klasa średnia”, co jest następstwem przejmowania przez część uczonych aparatu pojęciowego amerykańskiej socjologii. Socjologowie zachodni obliczają chińską klasę średnią nawet na
300 mln, chińscy do 200 mln. Grupy burżuazji osiągają wielkie zyski, a najbogatsze naśladują amerykański sposób życia (american way of life). Są one w dużym
stopniu sprawcą olbrzymiej korupcji urzędniczej. Z drugiej strony są setki milionów robotników (ok. 300 mln), pracowników sezonowych ze wsi (nawet do
260 mln), którzy muszą się zadowalać niskimi stawkami zarobkowymi, średnio
10 juanów za godzinę. W 2012 roku najniższa płaca w zależności od prowincji
wynosiła ok. 1 300–1 500 juanów, dla porównania na 1 zł przypadają 2 juany.
Bezrobocie w miastach jest na poziomie 4%. Na wsi oficjalnie bezrobocia nie ma,
ale poziom życia mierzony wielkością dochodów jest ponad trzy razy niższy niż
w mieście. Na wsi widoczna jest bieda, a nawet nędza. W 2012 roku poniżej progu ubóstwa, wynoszącego 2 300 juanów rocznie, żyło tam 99 mln osób. Rodzi to
niezadowolenie i nierzadko podejmowane są strajki i protesty w walce o poprawę
 O sprzecznościach we współczesnych Chinach zob. Z. Wiktor, Główne sprzeczności w Chinach
i ich rozwiązywanie, [w:] Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich…, op. cit., s.
184 i nast.
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warunków życia, pracy i płacy. Rozwarstwienie majątkowe mierzone współczynnikiem Gini’ego wynosiło w 2012 roku 0,48 i należy do największych na świecie. W tych warunkach zadeklarowana i realizowana przez KPCh budowa „społeczeństwa harmonijnego” i średniozamożnego pozostawia wiele do życzenia
i trudno będzie partii komunistycznej zdążać do bardziej egalitarnego modelu
spożycia społecznego. Faktem jest, że w następstwie „socjalistycznej gospodarki
rynkowej” wszyscy Chińczycy są beneficjentami reform, ale w bardzo nierównym
stopniu, co rodzi uzasadnione pytanie o dalszą przyszłość socjalizmu w Chinach.
Wielką sprzecznością są nierówności na wsi. Jest to kwestia w dalszym
ciągu obciążona historycznie, która ekonomicznie, socjalnie, a także pod
względem administracyjnym dyskryminowała ludność wiejską. Do niedawna
system „hukou”, czyli bariery prawno-administracyjne utrudniały przepływ
ludności ze wsi do miasta. Władze chińskie obawiały się niekontrolowanej migracji ze względu na wyższy poziom życia w miastach, w szczególności na wybrzeżu i w strefach specjalnych, której następstwem mogą być przeludnienie
i chaos w utrzymaniu porządku, zdrowia publicznego i higieny mieszkańców.
Jednocześnie robotnicy sezonowi byli pożądaną przez rosnący przemysł tanią siłą roboczą. Obecnie restrykcje prawne ograniczono i robotnicy sezonowi
są nowym kołem zamachowym chińskiej gospodarki. Rodzi to jednak nowe
problemy społeczne i rodzinne. Rozpadają się małżeństwa, a dzieci wychowywane bez rodziców są „chore na miłość” i cierpią na chorobę sierocą. W rolnictwie ze względu na niską wydajność pracy w małych gospodarstwach niewielkie są także dochody rolników, które średnio są niższe 3 razy niż średnie
dochody ludności miejskiej (w mieście ponad 20 tys., na wsi ok. 7 tys. juanów
w 2012 roku). Następstwem są głębokie różnice w poziomie życia oraz dostępie do nowoczesnych dóbr cywilizacyjnych. W chińskim rolnictwie nadal
pracuje ok. 250 mln ludzi, przy czym ludność wiejska to ok. 700 mln ludzi, co
wskazuje na olbrzymie problemy w zakresie szybkiego ich absorbowania przez
pozostałe działy gospodarki narodowej20.
W Chinach dają o sobie znać inne wielkie problemy społeczne i gospodarcze. Są to różnice między centrum a peryferiami, przy czym chińskie centrum leży na wschodzie kraju, głównie w strefach przybrzeżnych i specjalnych,
które od ponad 30 lat przeżywają wielki boom inwestycyjny, modernizacyjny,
 Problemy te znalazły statystyczne rozwinięcie w danych przytoczonych w artykule pt. The political Contentions in China before 18th National Congress of the CPC (November 2012) and
Proposals of a Further Program of Development of the People’s Republic of China (współautor
M. Rakowski), [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on
Politics, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 172–209.
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technologiczny i dynamicznie się rozwijają. Natomiast peryferie to prowincje
północne, zachodnie i częściowo południowe, obejmujące obszary pustynne,
półpustynne i stepowe oraz górskie i wysokogórskie. Są to takie prowincje,
jak Mongolia Wewnętrzna, Gansu, Qinghai, Sincjang, Tybet, częściowo także Gouizhou, Yunnan i Syczuan, zamieszkane przez liczne mniejszości narodowe, ogółem do 100 mln ludzi. To obszary niedoinwestowane historycznie,
w których przed powstaniem ChRL silne jeszcze były instytucje i stosunki feudalne, brakowało podstawowych urządzeń cywilizacyjnych, np. dopiero przed
kilkoma laty wybudowano pierwszą linię kolejową przez Tybet do jego stolicy Lhassy. Wcześniej linia kolejowa połączyła centrum ze stolicami Autonomicznego Regionu Ujgurskiego (Sincjangu) Urumci i Kaszgarem, poprawiła
się sytuacja w Mongolii i w innych regionach kraju za sprawą budowy nie tylko kolei, ale także dróg i autostrad; obecnie masowo rozwija się komunikacja
i transport lotniczy, kierowane są tam olbrzymie środki na inwestycje przemysłowe i ekologiczne21.
Jednocześnie sprzeczność ta nosi inne znamiona. Peryferia chińskie są trudne do zagospodarowania rolniczego, wymagają wielkich inwestycji wodnych,
przeciwdziałania pustynnieniu, stepowieniu. Jest to ponad 65% chińskiego terytorium, które zamieszkiwane jest w zwartej masie przez mniejszości, np. Tybetańczyków, Ujgurów, Mongołów. Problemami są odrębności etniczne, kulturowe
i religijne, a także zróżnicowane stopnie aspiracji autonomicznych i niepodległościowych, które szczególnie silnie dają o sobie znać w Tybecie i Sincjangu,
także ze względu na ingerencję czynników zewnętrznych. Chiny poza ludnością
Han zamieszkuje 55 innych narodów, narodowości i grup etnicznych, których
sytuacja w okresie ChRL uległa zasadniczej poprawie, ale nadal jest tu wiele do
zrobienia. Na tym tle dochodzi do napięć, a nawet konfliktów, które rozniecane
są przez nieprzyjazne czynniki wewnętrzne i ośrodki zagraniczne.
Obecnie Chiny stoją przed koniecznością podjęcia dalszych głębokich reform, których wdrożenie umożliwi rozwiązanie wspomnianych wielkich sprzeczności i usunięcie barier hamujących dalszy rozwój Państwa Środka. Problemy te
są przedmiotem wielkich dyskusji, a nawet sporów politycznych, które zaostrzyły się przed 18. Kongresem KPCh w listopadzie 2012 roku. Określono nowe cele
strategiczne nie tylko na najbliższe 5 lat, ale do 2022 roku, co wynika z obecnie
stosowanej zasady dwukadencyjności w piastowaniu urzędów i funkcji politycznych oraz administracyjnych. Na 18. Kongresie doszła do władzy młodsza generacja przywódców, z których Xi Jinping – sekretarz generalny KC KPCh, prze Tibet, Facts and Figures 2012, China Intercontinental Press, Beijing 2012, w szczególności s. 89
i nast.

21

71

Zbigniew Wiktor

wodniczący Centralnej Komisji Wojskowej i prezydent ChRL liczy 58 lat, a Li
Keqiang – premier rządu ChRL – 57 lat. Eksperci chińscy dają wyraz opinii, że
obecne 10-lecie (2012–2022) będzie miało decydujące znaczenie dla przyszłości
Chin i jednocześnie Azji oraz całego świata.
Plany rozwoju społeczno-gospodarczego na najbliższe 5 lat przewidują bardziej umiarkowany wzrost PKB, w granicach 7–8%, co wiąże się ze światowym
kryzysem, który dotyka także Chiny. Do 2022 roku gospodarka chińska ma podwoić swój potencjał, oczekiwany jest wzrost PKB do ok. 100 bln juanów. Jaka
będzie relacja juana do dolara, trudno powiedzieć ze względu na jego ciągle niski kurs; następuje jednak niewielki, lecz systematyczny wzrost aprecjacji juana
w stosunku do dolara. Można się spodziewać, że w niedługim czasie Chiny staną na czele światowej gospodarki. Do 2020 roku kraj ten ma zakończyć wielkie uprzemysłowienie i głównym działem gospodarki staną się usługi. 18. Kongres postawił sobie ambitne zadanie przekształcenia gospodarki w innowacyjną,
a więc opartą na najwyższych osiągnięciach technologicznych, zdolną do konkurowania na międzynarodowych rynkach światowych. Oznacza to konieczność przekształcenia obecnie istniejącej ekonomiki nakładczej („taniej fabryki
świata”) w gospodarkę nasyconą najwyższymi technologiami, wyposażoną we
własne patenty, innowacyjną i aktywnie wpływającą na gospodarkę światową.
Takie zmiany muszą pociągać za sobą duży wzrost wydatków na politykę społeczną, skierowanie olbrzymiego strumienia środków nie tylko na modernizację
przemysłu, ale także na znaczące podniesienie standardu socjalnego chińskich
robotników, inżynierów, kadry menedżerskiej, inteligencji, podniesienia poziomu opieki lekarskiej i ubezpieczeń społecznych22.
Chiny stoją przed ogromnym problemem modernizacji rolnictwa. Dotychczasowe rezerwy oparte na metodach ekstensywnych i wielkim zużyciu nawozów
sztucznych przyczyniły się do znaczącego wzrostu produkcji rolnej. Kraj ten stał
się największym producentem żywności na świecie, jednocześnie rolnictwo chińskie kryje w dalszym ciągu olbrzymie rezerwy. Kluczem do nowej polityki rolnej
jest wzrost wydajności pracy, a drogą upowszechnienie metod produkcji przemysłowej, wzrost areałów uprawnych, postęp cywilizacyjny na wsi. Aktualnie władze
chińskie popierają każdą inicjatywę przynoszącą wzrost produkcji, niezależnie,
czy jest to tradycyjne małe gospodarstwo rodzinne, gdzie nadal jeszcze dominuje praca ręczna, gospodarstwo farmerskie, czy różne formy spółdzielczości wiejskiej. W Mandżurii, gdzie są wielkie areały rolne, wdraża się produkcję w dużych
gospodarstwach spółdzielczych, państwowych i z udziałem kapitału prywatnego.
22

Problematykę tę rozwija Henryk Chołaj [w:] Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, Oficyna wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 210 i nast.
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Analiza chińskiej polityki rolnej dowodzi, że jak dotąd nie wiadomo, jakie rozwiązanie tej sprzeczności wybiorą Chińczycy. Znając ich pragmatyzm, można sądzić, że nie zdecydują się na jakiś krok awanturniczy, przy czym w najbliższych latach muszą pozyskać dodatkowo co najmniej 150–200 mln ton zbóż (w 2012 roku
ok. 590 mln ton), co będzie podstawą do wzrostu produkcji zwierzęcej. W 2012
roku wyprodukowano tam 83,8 mln ton mięsa, a produkcja zwierzęca łącznie
z mającą duże tradycje hodowlą morską dały 178 mln ton23.
Kolejnym problemem jest charakter i tempo urbanizacji. Chiny są nadal
społeczeństwem wiejskim, przede wszystkim w mentalności, dyscyplinowanym nauką Konfucjusza. Dopiero w 2011 roku proporcje te wyrównały się.
Co roku ludność miast zwiększa się o ok. 1,0% i proces ten nie jest żywiołowy,
lecz poddany kontroli administracyjnej. W Chinach jest ponad 120 miast liczących ponad 1 mln mieszkańców, a niektóre aglomeracje, takie jak Szanghaj,
liczą 20 mln, Pekin 10 mln, Wuhan 10 mln, co stwarza olbrzymie problemy
urbanizacyjne, ekologiczno-sanitarne, demograficzne, zaopatrzenia w żywność i w czystą wodę. Pojawia się pytanie, w jakim kierunku mają się rozwijać chińskie miasta – czy będą podążać szlakami Nowego Jorku, Hongkongu,
wielkich miast japońskich, Meksyku, Sao Paulo czy Lagos, czy też będą poszukiwać własnej drogi. Wydaje się, że obecne warunki rozwoju gospodarki,
przede wszystkim deglomeracja przemysłu oraz usług dzięki elektronice i komunikacji, preferują model rozwoju miast średnich i mniejszych, które nie pociągają tak wielkich kosztów urbanizacyjnych24.
Innym kierunkiem reform jest konieczność zmiany polityki jednego dziecka
w rodzinie, co przyniosło pozytywne rezultaty w latach minionych. Ograniczenia
te krytykowane są przez etyków, ale generalnie cały świat stoi przed koniecznością
ograniczenia przyrostu naturalnego i propagowania świadomego macierzyństwa,
co jest szczególnie ważne w krajach rozwijających się. Gdyby nie te restrykcje, ludność Chin liczyłaby o ok. 500 mln ludzi więcej, co postawiłoby pod znakiem zapytania postęp ekonomiczno-socjalny. Rzecznicy polityki ograniczenia przyrostu naturalnego podają przykład sąsiednich Indii, gdzie nie stosuje się tej zasady,
a ludność tego kraju przekroczyła już 1,3 mld ludzi, przy czym Indie nie uporały
się z tradycyjnymi plagami, takimi jak głód, bezdomność, olbrzymie bezrobocie,
masowa nędza (ponad 300 mln), które w Chinach należą już do historii. Polityka
 Por. Statistical Communique’ of the People’s Republic of China on the 2012 National Economic and
Social Development, National Bureau of Statistics of China, 22.02.2013 r.
24
 Niektóre aspekty zagadnienia podejmuje J. Urbański, Wyburzać czy restaurować? Rys historyczny sporu o tradycyjną zabudowę Pekinu, [w:] „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, Zeszyt 2, s. 71–80.
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jednego dziecka zawiera także negatywy, np. w niektórych rejonach kraju wyczerpały się zasoby wolnej siły roboczej, powstała znacząca nadwyżka mężczyzn nad
kobietami, szczególnie niebezpieczna w wieku matrymonialnym i inne.
Chiny stoją przed wielkimi problemami energetycznymi. Obecnie gospodarka kraju opiera się na energii czerpanej ze spalania węgla kamiennego, co
przynosi wielkie szkody ekologiczne, w związku z tym powstaje konieczność
zwiększenia wydobycia ropy naftowej i gazu, zwiększenia importu energii, ale
przede wszystkim wykorzystania naturalnych i odnawialnych zasobów, głównie
energii solarnej i atomowej.
Chiny prawdopodobnie stoją przed wielkim zadaniem zastąpienia dotychczasowego pisma hieroglificznego pismem opartym na alfabecie fonetycznym, np. angielskim, dostosowanym do warunków fonetycznych języka
chińskiego. Jest to wielki problem kulturowy, historyczny i polityczny. Chińskie pismo jest ważnym czynnikiem chińskiej cywilizacji, stanowiło i stanowi istotny czynnik tożsamości kulturowej narodu chińskiego i jego odrębności. Pełniło ważną funkcję polityczną jako czynnik spajający wielomilionowe
masy Chińczyków w naród zorganizowany państwowo. W dawnych epokach
miało ono charakter elitarny, oparty na języku tzw. mandaryńskim, a więc
dostępnym dla najbogatszych warstw, w tym głównie dla urzędników i ludzi
kultury. Przez tysiąclecia masy chińskich chłopów były utrzymywane w ciemnocie i nie znały pisma ani nie mogły korzystać z osiągnięć wielkiej chińskiej
kultury. Jednocześnie państwo chińskie rozszerzało się, naród chiński asymilował liczne ludy ościenne25.
Na skutek odrębności gospodarczej, kulturalnej i regionalnej Chińczyków
wytworzyły się wśród nich liczne dialekty i poddialekty, pogłębiające różnice językowe i trudności w porozumiewaniu się. Obecnie ludność Chin dzieli się pod tym
względem na część kantońską (Guangzhou), obejmującą ok. 400 mln ludzi i część
pekińską (putonghua), ok. 900 mln. Od 1955 roku dialekt północno-chiński (pekiński) jest uznawany za główny i nauczany we wszystkich szkołach, co przyczynia
się do większej homogenizacji językowej Chińczyków, ale nie usunęło to istniejących różnic językowych. W tej sytuacji dużą rolę we wzajemnym rozumieniu
się Chińczyków odgrywa pismo chińskie – jednolite dla całego kraju. Nauka pisma chińskiego jest trudna, żmudna i wymaga wielu lat. Przyjmuje się, że absolwent gimnazjum (9 lat nauki) powinien znać co najmniej 3 tys. znaków, absolwent szkoły średniej 5 tys., a absolwent uniwersytetu (lub innej szkoły wyższej)
10 tys. znaków. Pisarze i wybitni twórcy kultury znają nawet 20 tys. znaków. Obecne
 Niektóre aspekty tego zagadnienia podejmowali Fen Lingjuj i Shi Wejming, Kultura Chin, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 38 i nast.
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pismo jest uproszczone, ale mimo to jego opanowanie wymaga wielu lat pracy,
pojawia się kwestia specjalizacji, zapominania, a nawet wtórnego analfabetyzmu.
Rzecznicy zmian argumentują, że dzieci i młodzież chińska zbyt wiele czasu poświęcają na opanowanie hieroglifów, podczas gdy ich rówieśnicy amerykańscy czy
europejscy sztukę pisania opanowują w ciągu 1–2 lat. Utrudnia to szybkie opanowanie innych dziedzin nauki, co stawia pod znakiem zapytania możliwości efektywnej rywalizacji Chińczyków na polach światowej kultury i cywilizacji.
Z kolei zwolennicy zachowania pisma chińskiego twierdzą, że odejście od
systemu znaków byłoby początkiem końca chińskiej cywilizacji, jednolitego państwa i narodu. Chińczycy z południa nie mogliby się porozumieć z Chińczykami
z północy, historyczne bogactwo chińskiej kultury byłoby niedostępne dla współczesnych pokoleń; należy także pamiętać, że pismo chińskie spełnia rolę unifikacyjną z Chińczykami za granicą oraz integruje mniejszości narodowe z państwem
chińskim, a więc spełnia także ważną funkcję polityczną. W kwestii tej jest także
wiele innych argumentów za i przeciw, zaś doświadczenia innych narodów, np.
wietnamskiego czy koreańskiego dowodzą, że można z powodzeniem przeprowadzić taką reformę. Postęp technologiczny, rozwój nowych form komunikowania,
np. komputery, radio, telewizja, przenikanie się rynków, reklam, nowych usług,
masowa nauka języka angielskiego jako języka światowego otwierają coraz więcej możliwości posługiwania się językiem angielskim i wykorzystania pisma fonetycznego. Być może z czasem znajdzie to masowe zastosowanie, wymaga jednak
przezwyciężenia konserwatyzmu w chińskim myśleniu i umocnienia innych sposobów utrzymania jedności wielkiego narodu chińskiego26.
Wielkim problemem w Chinach są dalsze reformy systemu politycznego.
W dyskusjach ścierają się dwa punkty widzenia. Dotychczas priorytetem były reformy gospodarcze i socjalne, natomiast polityka realizowana była w oparciu o hegemoniczną pozycję KPCh. Pojawiły się liczne osobistości i ruchy dysydenckie,
kwestionujące kierowniczą rolę partii komunistycznej i dążące do przyspieszenia
zmian w kierunku przejścia od kapitalizmu państwowego do „normalnego” kapitalizmu, a więc takiego, w którym odrodzona wielka burżuazja mogłaby zdyskontować swój wielki potencjał ekonomiczny w polityczny, np. poprzez możliwość
 Aspekty historyczne problemu podejmuje Jonathan Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej
potęgi, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2009. Zob. też Cao Dawei and Sun Yanjing, China’s History, tłum. Xiao Ying, Li li , He Yunzhao, China Intercontinental Press, Beijing 2010; Zha Qizheng, John Naisbitt, Doris Naisbitt, The China Model. A Dialoque between East and West, New
World Press, Beijing 2010, w szczególności część 5: Dokąd będą podążać Chiny?, s. 125 i nast.
Niektóre aspekty gospodarcze i międzynarodowe zagadnienia podejmują Antoine Brunet i Jean-Paul Guichard, Chiny światowym hegemonem. Imperializm ekonomiczny Państwa Środka,
Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011, w szczególności s. 212 i nast.
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organizowania się w samodzielną partię opozycyjną, wzorowaną na systemach kapitalistycznych. Oznaczałoby to przekreślenie dotychczasowej koncepcji reform
zapoczątkowanych przez Deng Xiaopinga i w efekcie mogłoby doprowadzić do
obalenia władzy ludowej w Chinach. Na to 18. Kongres KPCh i nowe kierownictwo partyjno-polityczne nie wyraziło zgody. Reformy w Chinach zmierzają do
umocnienia państwa, w którym buduje się „socjalizm o chińskiej specyfice”, przy
czym zaostrzają się sprzeczności klasowe i polityczne. W Chinach toczy się, częściowo skrywana, ostra walka o charakter przyszłego rozwoju.
Zapowiedziane zostały zmiany, które mają zapewnić kształtowanie bardziej
demokratycznego systemu politycznego, zapewniającego większy udział obywateli w sprawowaniu władzy, głównie na szczeblach władzy lokalnej – rozwijanie
różnych form samorządności terenowej, wzrost roli organizacji pozarządowych
(obecnie ponad 450 tys.). Innym problemem są kwestie zmian w ordynacji wyborczej w wyborach do przedstawicielstw politycznych prowincji oraz na szczeblu centralnym, które wybierane są pośrednio. Można także sądzić, że zmiany te
rozszerzą udział w sprawowaniu władzy przez chiński lud przy zachowaniu hegemonicznej pozycji KPCh pośród innych tzw. 8. partii demokratycznych, wielkich organizacji ludzi pracy, a więc związków zawodowych, kobiecych, młodzieżowych, pozarządowych organizacji społecznych (NGO)27.
W konkluzji artykułu możemy stwierdzić, że analiza sytuacji politycznej,
społeczno-gospodarczej i międzynarodowej Chin po 18. Kongresie Komunistycznej Partii Chin dowodzi, że Chiny kontynuują kurs socjalistycznej gospodarki rynkowej i budownictwa średniozamożnego społeczeństwa. Oznacza to
zwrot w kierunku bardziej egalitarnej polityki podziału dochodu narodowego
i ograniczenia rozwarstwienia społecznego.
Nowe kierownictwo chińskie zapowiedziało oparcie dalszego rozwoju na naukowej podstawie, co rozumieć należy jako ściślejsze trzymanie się zasad i wartości płynących z aksjologii marksistowskiej. Wydało ono zdecydowaną walkę
korupcji, alienacji władzy i respektowania „linii mas”. Wielkim problemem politycznym będzie utrzymanie w ryzach rosnącą, ekonomicznie odrodzoną burżuazję. Budowa socjalizmu o chińskiej charakterystyce to główny kierunek polityki KPCh w najbliższym 10-leciu. Jej realizacja w obecnej dobie jest trudniejsza i bardziej skomplikowana ze względu na światowy kryzys gospodarczy
 Więcej na ten temat zob. China Political System, China Intercontinental Press, s. 7 i nast. Por. też
Z. Wiktor, Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji…, op. cit., rozdz. 2 pt. System polityczny
Chińskiej Republiki Ludowej, s. 142–258. Zob. także teoretyczne rozważania na temat modeli
socjalizmu w książce prof. J. Kochana, Socjalizm, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2013, s. 43 i nast.
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i finansowy. Kryzys ten dotknął także Chiny, tym nie mniej ich rozwój mierzony
przyrostem PKB ma wynosić 7–8% rocznie. Tworzy to stabilne warunki dla dalszego rozwoju socjalizmu z chińską specyfiką i umocnienia Chin na arenie międzynarodowej.
Artykuł powstał w oparciu o oryginalne źródła chińskie, zagraniczne i polskie, a także jest wynikiem pobytu autora na Uniwersytecie Wuhan we wrześniu–grudniu 2012 roku.

Streszczenie
Podstawowe problemy Chin w świetle przebiegu 18. Kongresu KPCh
– listopad 2012 roku
Chiny w poprzednich 10 latach osiągnęły wielki rozwój ekonomiczny, mierzony
wielkością PKB, w 2002 r. 1 237 mld dol. amerykańskich, w 2011 r. 8 251 mld dol. Plany na następne 10 lat, mimo światowego kryzysu gospodarczego, przewidują jego podwojenie. KPCh poświęca wiele uwagi zwalczaniu korupcji kryminalnej i politycznej,
w szczególności w 2012 r. głośna była sprawa Bo Xilaia – byłego członka KC i Biura
Politycznego KPCh. Współczesna globalizacja otwiera nowe możliwości zwiększenia
roli Chin w gospodarce światowej i polityce, szczególnie w Azji, gdzie znacząca jest rola
ASEANU, BRICS. Artykuł przedstawia główne ekonomiczne, społeczne oraz polityczne
sprzeczności Chin i możliwości ich rozwiązania w drodze reform.
Słowa kluczowe: 18. Kongres KPCh, socjalistyczna gospodarka rynkowa, kapitalizm państwowy, rozwój społeczno-ekonomiczny, główne sprzeczności, spory polityczne, nowe centralne kierownictwo KPCh, globalizacja, projekty reform.
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Summary
The basic problems of China in the course of the 18th Congress
of the Communist Party of China – November 2012
The meaning of the 18th Congress of the CPC for China China, over the past
10 years, has undergone a considerable economic growth, measured with GDP, in 2002
– $ 1236 bln, in 2011 – $ 8251 bln. It is assumed that, despite the world economic crisis,
the growth will double in the next 10 years. CPC devotes a lot of attention to fight the
criminal and political corruption – in 2012, there was a big case of Bo Xilaia – former
member of Central Committee and Political Bureau of the CPC. Modern globalization
offers new opportunities to increase the significance of China in the world economy
and politics, especially in Asia, the role of ASEANU, BRICS. The main economic, social
and political contradictions of China and the possibilities to settle them in the course of
reforms.
Keywords: 18th Congress of the CPC, socialist market economy, national capitalism, socio-economic development, main contradictions, political disputes, new central
management of CPC, globalization, drafts of reforms.
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Wpływ stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej
na spadek bezrobocia
1. Wstęp – polityka monetarna państwa
Polityka monetarna państwa polega na dostosowaniu pieniądza znajdującego się w obiegu do aktualnych wymagań gospodarki. Narzędziami, jakie państwo posiada do realizacji tego celu, są instytucje Narodowego Banku Polskiego
(NBP), tj. zarząd NBP i Rada Polityki Pieniężnej (RPP).
W sytuacji wysokiej inflacji NBP powinien prowadzić politykę restrykcyjną – poprzez podwyższanie stóp procentowych, podwyższenie poziomu rezerw
obowiązkowych oraz sprzedaż na otwartym rynku doprowadzać do zmniejszenia podaży pieniądza. W przypadku zaś niskiej inflacji, a co za tym idzie zagrożenia dużą stopą bezrobocia, NBP powinien prowadzić politykę ekspansywną,
której celem jest zwiększanie podaży pieniądza poprzez obniżanie stopy dyskontowej, obniżanie poziomu rezerw obowiązkowych, zakupy na otwartym rynku.
W wyniku tych interwencji państwo może w pewnym zakresie kontrolować inflację, a co za tym idzie, i bezrobocie. Dzieje się tak dlatego, że poziom inflacji jest naturalnie sprzężony ze stopą bezrobocia. Zjawisko to jest
opisywane przez krzywą Phillipsa, która ma kształt hiperboli, tzn. dużej inflacji odpowiada niskie bezrobocie i na odwrót – niskiej inflacji odpowiada duże
bezrobocie. Relacja ta jest powodowana tym, że przy małym bezrobociu istnieje duża konkurencja na rynku pracy i pracodawcy, aby zaspokoić żądania
pracowników, muszą m.in. podnosić ich zarobki, zwiększając przy tym koszty
pracy. Rosnące koszty pracy prowadzą do zwiększenia cen, które z kolei prowadzą do zwiększenia kosztów pracy – mamy tu do czynienia, jak to określał Keynes, ze ,,spiralą inflacji’’. Z kolei, gdy bezrobocie jest duże, pracodawcy
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mogą pozwolić sobie na zmniejszenie kosztów pracy poprzez m.in. mniejsze
płace, a to z kolei prowadzi do niskiej inflacji.
Należy jednak nadmienić, że krzywa Phillipsa nie jest uniwersalnym prawem ekonomicznym, jak sądzono jeszcze 40 lat temu. W dłuższym okresie
zależność między inflacją a bezrobociem ulega zaburzeniu, po czym znów
opisywana jest krzywą Phillipsa. Tę uogólnioną zależność stara się opisać teoria NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemployment), za którą w 2006
roku Edmund Phelps otrzymał Nagrodę Nobela. Dziś nie jest oczywiste, czy
zależność NAIRU sprawdza się, ale pewne jest, że w warunkach stabilności,
w krótkich okresach czasu zależność między inflacją a bezrobociem jest opisana krzywą Phillipsa.
A zatem dzięki umiejętnie prowadzonej polityce pieniężnej państwo może
za pomocą mechanizmów anty- lub proinflacyjnych kontrolować poziom bezrobocia. Gdy pojawiają się ekonomiczno-gospodarcze turbulencje lub następują
gwałtowne zmiany polityczne, zależność między bezrobociem a inflacją ulegać
może zaburzeniu.
Po zmianie systemu politycznego w Polsce mieliśmy do czynienia z taką
właśnie sytuacją. Jednakże, mogłoby się wydawać, że 13 lat przemian i reform
gospodarczych powinno wystarczyć do przywrócenia równowagi między inflacją a bezrobociem. A zatem spadek bezrobocia po 2003 roku mógł być spowodowany odpowiednio prowadzoną polityką pieniężną państwa. Poniżej postaramy się sprawdzić, czy rzeczywiście taka sytuacja wystąpiła.
2. Metodologia – źródła spadku bezrobocia
Aby dokładniej przetestować tytułową hipotezę niniejszego artykułu, musimy rozważyć, jakie procesy mogą prowadzić do spadku bezrobocia. Po 2003
roku oprócz polityki monetarnej państwa na spadek bezrobocia miały także
wpływ takie czynniki, jak:
 przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku i otworzenie rynku pracy niektórych krajów członkowskich dla obywateli polskich,
 korzystne zmiany w Kodeksie pracy wprowadzane w 2002 roku,
 boom budowlany w latach 2005–2008.
Nie są to oczywiście wszystkie możliwe czynniki, jakie złożyły się na spadek
bezrobocia, ale niewątpliwe te miały nań największy wpływ. Tak więc, w celu
zweryfikowania, czy rzeczywiście polityka pieniężna Polski miała wpływ na spadek bezrobocia, musimy również sprawdzić, jak wyżej wymienione czynniki
wpłynęły na spadek bezrobocia. W tym celu musimy znaleźć odpowiedzi na następujące pytania robocze:
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 Jak wyglądał spadek bezrobocia po 2003 roku?
 Jak wyglądała emigracja po 2003 roku i jaki był liczbowy wpływ emigracji na spadek bezrobocia w Polsce?
 Jak zmiany Kodeksu pracy i koniunktura na rynku budowlanym wpłynęły na spadek bezrobocia?
 Jak wyglądała polityka pieniężna państwa po 2003 roku, a w szczególności czy relacja między bezrobociem a stopami procentowymi miała charakter krzywej Phillipsa?
3. Analiza problemu
Na początek przyjrzyjmy się stopie bezrobocia. Dane przedstawione są na
rysunku 1. Dla pełniejszego obrazu wykres przedstawia zmianę stopy bezrobocia w okresie od 1999 do 2009 roku.

Rys. 1. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1999–2009
Źródło: dane na podstawie raportów GUS1.

Charakterystyczną cechą, jaką można odczytać z wykresu jest zwiększenie
się bezrobocia o około 1–2% w okresie zimowym, spowodowany brakiem zatrudnienia okresowego związanego z pracami rolnymi i turystyką. Jak łatwo zauważyć, najgwałtowniejszy spadek bezrobocia nastąpił po 2006 roku, prowadząc
po 2008 roku do ustalenia stopy bezrobocia na poziomie poniżej 10%.
Prześledźmy więc, jaki wpływ na spadek bezrobocia miały wymienione powyżej czynniki. W tabeli 1 zgromadzone zostały dane na temat emigracji do
krajów Unii Europejskiej. Ponieważ przy przekraczaniu granicy państwa nie
 Główny Urząd Statystyczny, Stopa bezrobocia w latach 1990–2008, [online] http://www.stat.gov.
pl/gus 45_677 _PLK_ HTML.htm, stan z dn. 12.10.13.
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jest prowadzona ścisła kontrola przepływu ludności, dokładna statystyka emigracji do UE jest utrudniona. Skorzystajmy zatem z oficjalnych oszacowań dokonanych przez GUS. Dane zabrane w tabeli 1 przedstawiają wzrost emigracji
w latach 2004–2007. W kolumnie 2 przedstawiona jest bezwzględna liczba osób
przybywających na emigracji, zaś kolumna 3 przedstawia oszacowanie spadku
stopy bezrobocia w odniesieniu do stanu z początku 2004 roku. Dla porównania, w kolumnie 4 przedstawiony jest rzeczywisty spadek bezrobocia względem
stanu ze stycznia 2004 roku.
Jak widać, od stycznia 2004 do stycznia 2007 roku wyjechało do krajów UE
ponad 1,1 mln Polaków. Gdyby osoby, które opuściły kraj, należały wyłącznie do
grupy bezrobotnych, wówczas powinniśmy zaobserwować w tym okresie spadek bezrobocia o 7,2%. Rzeczywisty spadek bezrobocia w tym okresie wynosił
jednak 5,5%. Różnica spowodowana jest tym, że nie tylko bezrobotni wyjeżdżali z kraju. Dużą część emigracji stanowią ludzie młodzi, absolwenci, którzy po
ukończeniu edukacji od razu wyjechali za granicę, bez rejestrowania się w urzędzie pracy. Trend ten jest wyraźnie widoczny na rysunku 2, przedstawiającym
strukturę wiekową bezrobotnych. Jak widać, najszybszy spadek bezrobocia odnotowany jest dla grupy z przedziału wiekowego 15–24 lata.
Tab. 1. Emigracja z Polski na pobyt czasowy w latach 2004–2007
według danych GUS2

Rok

Liczba emigrantów
do krajów UE w tys.

Przewidywany spadek
bezrobocia w wyniku
emigracji względem
2004 r.a

Rzeczywisty spadek
bezrobocia względem
2004 r.b

2004

750

0%

0%

2005

1 170

2,7%

1,2%

2006

1 550

5,2%

2,6%

2007

1 860

7,2%

5,5%

a – wartość ta została wyliczona w następujący sposób: (liczba osób przebywających za granicą na
początku danego roku – liczba emigrantów na początku 2004)÷(liczbę ludności w wieku produkcyjnym) × 100%
b – stopa bezrobocia na początku danego roku minus stopa bezrobocia z początku 2004 roku
Źródło: dane na podstawie raportów GUS.
 Główny Urząd Statystyczny, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach
2004–2007, Materiał na konferencję prasową w dniu 25 lipca 2008, [online] http://www.stat.gov.
pl/gus/45_3583_PLK_WAI.htm, stan z dn. 22.10.13.
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Rys. 2. Struktura bezrobocia według wieku na podstawie danych GUS3
Źródło: dane na podstawie raportów GUS.

Przyjrzyjmy się teraz, jaki wpływ na spadek bezrobocia miały zmiany w Kodeksie pracy ułatwiające zatrudnienie oraz jaki wpływ miała dobra koniunktura
na rynku budowlanym. Powodem, dla którego rozważmy te dwa czynniki razem, jest trudność w bezpośrednim pomiarze wpływu ich na spadek bezrobocia.
Oba czynniki spowodowały zwiększenie zatrudnienia i nie jest rzeczą trywialną
rozdzielnie ich. Gdyby boom budowlany dotknął tylko branżę budowlaną, wówczas rozdzielenie tych dwóch czynników byłoby ułatwione. Jednak spowodował
on także poprawę w innych sektorach związanych z budownictwem – od transportu i przemysłu poprzez branżę handlową aż po branżę reklamową.
Aby zatem sprawdzić, jaki wpływ miały te dwa czynniki na spadek bezrobocia, prześledźmy, jak zmieniło się zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Dane
te zostały przedstawione w tabeli 2.
Podobnie jak w tabeli 1, oprócz danych liczbowych przedstawiony został
w kolumnie 3 względny (tj. w stosunku do sierpnia 2004 roku) spadek bezrobocia, oraz w kolumnie 4 faktyczny względny spadek bezrobocia w tym okresie.
Jak widać, wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach może wytłumaczyć tylko
połowę spadku bezrobocia w tym okresie. Należy jednak pamiętać, że definicja przedsiębiorstwa wymaga zatrudnienia powyżej 9 osób, natomiast wiele firm
w Polsce zatrudnia mniejszą liczbę pracowników. Dlatego można przyjąć, że
rzeczywisty spadek bezrobocia po 2003 roku związany ze wzrostem zatrudnienia był większy niż ten podany w tabeli 2.

 Główny Urząd Statystyczny, Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2008 r., [online] http://www.stat.gov.pl/gus/45_2189_PLK_HTML.htm, stan z dn. 16.01.14.
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Tab. 2. Wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw latach 2004–2008
wg danych GUS4
Rok

Liczba
w tys.

Przewidywany spadek
bezrobocia w wyniku
wzrostu zatrudnienia
względem VIII 2004 r.a

Rzeczywisty
spadek bezrobocia
względem VIII
2004 r.b

VIII 2004

4 681,2

0%

0%

I 2005

4 736,7

3,6‰

-0,3%

VIII 2005

4 775,9

6,2‰

1,4%

I 2006

4 861,5

1,2%

1,1%

VIII 2006

4 942,6

1,7%

3,6%

I 2007

5 048,1

2,4%

4%

VIII 2007

5 182,1

3,3%

7,1%

I 2008

5 347,6

4,3%

7,4%

VIII 2008

5 398,5

4,7%

9,8%

a – wartość ta została wyliczona w następujący sposób: (liczba ludzi zatrudnionych w sektorze
przedsiębiorstw – liczba zatrudnionych w VIII 2004)÷(liczbę ludności w wieku produkcyjnym) x 100%
b – stopa bezrobocia minus stopa bezrobocia z VIII 2004 roku
Źródło: dane GUS.

Mimo wszystko widoczne jest, że spadek wywołany wzrostem zatrudnienia
nie jest aż tak wysoki, jak spadek bezrobocia wywołany emigracją. Jest to bardzo ważny fakt z punktu widzenia oceny wpływu polityki pieniężnej państwa na
spadek bezrobocia po 2003 roku.
Spadek bezrobocia w wyniku emigracji jest efektem zewnętrznym. Natomiast spadek bezrobocia w wyniku zmian w Kodeksie pracy czy dobrej koniunktury na rynku budowlanym ma charakter wewnętrzny i mógł być stymulowany polityką monetarną państwa.
Obniżenie stóp procentowych sprawiło, że łatwiej było firmom zaciągać kredyty, inwestować, rozwijać przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, zwiększyć zatrudnienie. Sprawdźmy zatem, czy rzeczywiście polityka monetarna państwa miała
 Główny Urząd Statystyczny, Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, [online] http://www.stat.gov.pl/gus/45_1786_PLK_HTML.htm?action=show_archive,
stan z dn. 13.01.14.
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taki ożywczy wpływ na gospodarkę. Jak wspomniano powyżej, istnieje związek
pomiędzy inflacją a bezrobociem, który w okresie stabilnym ma charakter krzywej Phillipsa. Sprawdźmy zatem, jak przebiegła zależność między bezrobociem
a inflacją po 2003 roku. Ponieważ jednak jesteśmy w tym miejscu zainteresowani polityką monetarną państwa, wprowadźmy pewną modyfikację i zamiast wykresu inflacja–bezrobocie przyjrzyjmy się wykresom stopa procentowa–bezrobocie. Stopa procentowa bowiem jest bezpośrednio związana z inflacją.
Oba te wskaźniki makroekonomiczne mają podobny charakter i ich wykresy są zbliżone. Jest to wyraźnie widoczne na rysunku 3. Jak widać, zależność stopy procentowej jest nieznacznie przesunięta w stosunku do inflacji, co
jest powodowane tym, że RPP zawsze koryguje stopy procentowe z pewnym
opóźnieniem.

Rys. 3. Stopa redyskonta i inflacja w latach 1999–2009 na podstawie danych NBP5
Źródło: dane NBP.

Interesujące nas dane przedstawione zostały na lewym dolnym panelu rysunku 4 oraz na rysunku 5. Rysunek 4 oprócz danych dla Polski przedstawia także dla porównania, zależność stopa procentowa–bezrobocie dla trzech rozwiniętych gospodarczo i stabilnych politycznie krajów, tj. Stanów Zjednoczonych,
Australii i Szwajcarii.
 Narodowy Bank Polski, Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1989–2009, [online] http://
www.nbp.pl/Dzienne/Stopy_procent2.html, stan z dn. 27.11.13.
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Rys. 4. Stopa procentowa a bezrobocie w latach 1999–2009 dla Stanów
Zjednoczonych (lewy górny panel), Szwajcarii (prawy górny panel), Australii
(lewy dolny panel) i Polski (prawy dolny panel)
Źródło: dane Trading Economics6.

Rys. 5. Stopa procentowa a bezrobocie w Polsce w latach 2003–2009
Źródło: dane Trading Economics6.

6

 ortal Trading Economics, Global Economics Research, [online] http://www.tradingeconomics.
P
com, stan z dn. 12.12.13.
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Jak widać na wykresach przedstawionych na rysunku 4, dla USA, Australii
i Szwajcarii mamy wyraźnie widoczne okresy, w których zależność między stopą
procentową (czyli także inflacją) a bezrobociem ma charakter krzywej Phillipsa.
Dodatkowo w przypadku Szwajcarii i Australii widoczne są przeskoki z jednej
krzywej Phillipsa na inną, co jest opisywane przez teorię NAIRU. Najbardziej
interesujący jest fakt, że w przypadku Polski zależność między inflacją a bezrobociem nie ma charakteru krzywej Phillipsa. Dodatkowo, jak widać, w okresie
1999–2001 mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem stagflacji, czyli wzrostem zarówno inflacji, jak i bezrobocia. Dane za okres 2003–2009 dla samej tylko Polski
przedstawione są na rysunku 5. Przy odrobinie dobrej woli można dopatrzeć się
dwóch gałęzi Phillipsa – jednej w latach 2004–2005, zaś drugiej w okresie od połowy 2007 do połowy 2008 roku. Są to jednak okresy zaledwie roczne, a nie, jak
w przypadku Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, czy Australii, kilkuletnie. Sama
zależność jest również tak wyraźna, jak w przypadku krajów porównawczych.
Wniosek z tego, że sytuacja ekonomiczno-gospodarcza nie jest w Polsce na tyle
ustabilizowana, aby można było sterować bezrobociem wyłącznie poprzez mechanizmy polityki monetarnej.
Co więcej, należy wziąć pod uwagę fakt, że główne założenia działań RPP
w latach 1998–2003 i po roku 2003 nie miały na celu walki z bezrobociem. Obecnie głównym celem RPP jest bezpośredni cel inflacyjny (BCI), tzn. RPP za główny cel obrała obniżenie inflacji i jej ustabilizowanie na poziomie 2,5% (± 1 punkt
procentowy), tak aby zostały spełnione warunki przystąpienia do strefy euro.
Również i polityka walutowa NBP ukierunkowana jest na spełnienie wymogów
strefy euro7. A zatem sama polityka monetarna państwa po 2003 roku nie była
ukierunkowana na walkę z bezrobociem, lecz na osiągniecie BCI.
4. Wnioski końcowe
Niniejsza praca miała na celu sprawdzenie hipotezy, czy spadek bezrobocia
po 2003 roku był w głównej mierze spowodowany polityką monetarną państwa.
Od stycznia 2003 roku do stycznia 2009 roku bezrobocie w Polsce spadło o ponad 10%. Jak wynika z analizy przeprowadzonej w rozdziale 3, głównym czynnikiem tego spadku była emigracja. Duży wpływ, choć wyraźnie mniejszy, na
spadek bezrobocia miał także wzrost zatrudnienia spowodowany korzystnymi
zmianami Kodeksu pracy oraz boom budowlany. Ponieważ trudne jest bezpośrednie oszacowanie wpływu polityki monetarnej państwa na spadek bezrobocia, w niniejszej pracy odwołaliśmy się do relacji między bezrobociem a inflacją,
 M. Bednarski, J. Wilkin (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, Warszawa 2003.
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opisywanej krzywą Phillipsa. W idealnym przypadku, korzystając z korelacji opisywanej krzywą Phillipsa, państwo może poprzez zmianę stóp procentowych sterować bezrobociem. Jak zostało pokazane, wciąż jednak od zmian politycznych,
jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku nie można odnotować okresu, w którym
związek między polskim bezrobociem a inflacją był w czasie dłuższym niż dwa
lata opisywany wspomnianą powyżej relacją. Świadczy to o tym, że w Polsce nadal nie można za pomocą samych tylko manipulacji stopami procentowymi sterować stopą bezrobocia. Co prawda, krzywa Phillipsa nie ma charakteru uniwersalnego prawa ekonomicznego, ale nawet jeśli przyjąć, że wzrost zatrudnienia
w przedsiębiorstwach (tabela 2) był stymulowany samymi tylko decyzjami RPP,
i tak głównym czynnikiem spadku bezrobocia po 2003 roku pozostaje emigracja.
A zatem, spadek bezrobocia po 2003 roku nie był spowodowany polityką monetarną państwa. Obniżka stóp procentowych nie miała bezpośrednio wpływu na
spadek zatrudnienia.
Streszczenie
Wpływ stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej na spadek bezrobocia
Czy Rada Polityki Pieniężnej, obniżając stopy procentowe, może wpłynąć na poziom bezrobocia? Poprzez ustalenie podstaw polityki pieniężnej rząd może kontrolować
poziom tego zjawiska. Od stycznia 2003 to stycznia 2009 roku bezrobocie w Polsce zmalało o 10%. Celem tego artykułu jest sprawdzenie, czy obniżka stopy procentowej miała
wpływ na stopę bezrobocia.
Słowa kluczowe: Rada Polityki Pieniężnej, polityka monetarna, stopy procentowe,
bezrobocie, inflacja.

Summary
Monetary Policy Council’s interest rates and the decrease of unemployment
May the Monetary Policy Council, by decreasing the interest rates, have the impact
on the employment rate? By setting the bases for monetary policy, the Government can
control the unemployment rate. Since January 2003 to January 2009 the unemployment
rate in Poland decreased by 10%. The aim of this article is to investigate if the decrease of
the interest rates did affect the unemployment rate.
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Support for business in Poland, Russia
and Romania
1. Introduction
To start or develop a business, financial support is indispensable. Supporting the development of small and medium enterprises (SMEs) is a priority of the
European Union and all over Europe. Micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) are the motor of the European economy. They are a major source of
work places, they create entrepreneurial spirit and innovation in the EU and are
therefore crucial for fostering competitiveness and employment.
The new SME definition, which came into force on 1 January 2005, represents a major step towards an improved business environment for SMEs and
aims at promoting entrepreneurship, investments and growth. This definition
has been elaborated after broad consultations with the stakeholders involved,
which proves that being responsive towards SMEs is a key for the successful
implementation of the Lisbon goals1.
“SME” stands for small and medium-sized enterprises – as defined in the
EU law: EU recommendation 2003/361.
The main factors determining whether a company is an SME are: the
number of employees and either a turnover or a balance sheet total.
 The new SME definition – User guide and model declaration, European Commission, Enterprise
And Industry Publications, [online] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf, adccessed 22.06.13.
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Turnover or
Balance sheet total

Company category

Employees

Medium-sized

< 250

≤ € 50 m

≤ € 43 m

Small

< 50

≤ € 10 m

≤ € 10 m

Micro

< 10

≤€2m

≤€2m

These ceilings apply to the figures for individual firms only. A firm being
part of a larger grouping may need to include employee/turnover/balance sheet
data from that grouping too2.
The main sources of funding for any business which is at the start or for the
development of an existing business are as follows:3
 Own sources. They are the intake associates and equity held by the firm.
Those sources are necessary especially in the early stages of the business.
Also, such sources are needed in the financing of investment projects where
banks most often put a condition of minimum input from the associate4.
 Credit obtained from the supplier and the customer. They are the
amounts due for payment for goods and services purchased from suppliers and discharge in different terms. Advances received from customers
also constitute funding sources5.
 Bank credit. They are of various types depending on the specific need for
financing, however, they can be divided into two broad categories: investment loans (to finance investment projects) and working capital loans.
Investment loans are used to finance investment projects that are recovered over a period of time. Banks that co-finance these projects require
other sources of funding e.g. equity and grants. Working capital loans are
suitable for financing current operational expenditures. Loans for working capital can take the form of a credit line, a credit for a period not
longer than 3 years or factoring. The credit is the most common form of
financing and it is a credit that can be used or redeemed daily according
to the business’s needs and the interest is paid only on the amount used6.
 [Online] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/,
accessed 15.06.13.
3
 [Online] http://www.finantare.ro/sursele-de-finantare-ale-afacerilor.html, accessed 15.06.13.
4
 [Online] http://ro.scribd.com/doc/93220662/Surse-Proprii-de-Finantare, accessed 15.06.13.
5
 How to choose the perfect business to financing, [online] https://www.bcrclubantreprenori.
ro/upload/doc/1307457979.pdf, accessed 23.06.13.
6
 U.S. Commercial Service and U.S. Embassy Warsaw, Doing business in Poland – Country Commercial Guide 2012, International Copyright, 2012, p. 140.
2

94

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 7

 Factoring. Factoring is a short-term loan involving a bank loan. It is usually up to 6 months. This financing method is used when collecting bills
is at term, and the company needs money. The invoices to be received
are the loan guarantee. Another form of financing is the discounting of
commercial paper such as promissory notes. When a promissory note is
received from a customer, its discounting may be requested, which is getting a loan amount smaller than the amount of the promissory note to
pay to the client7.
 Financing various programs. Another important source of finance, especially in investment projects are funds for various programs. The most
important ones are the European structural funds with the grant oscillating, on average, around 50%, but in certain conditions and for certain
projects exceeding this value. To obtain such funding it is necessary to
establish a project to be approved and subsequently funded from available funds. In general, they are more complex projects that need funding
sources and own and/ or attracted from banks8.
 Leasing. Leasing is an alternative to bank credits. It may be an either
a short, – medium- or long-term one9. The main advantage comes from
the fact that the asset acquired is recognized as the only guarantee of the
loan obtained in this way10.
2. Support for business in Poland
2.1. The Polish Chamber of Commerce

The Polish Chamber of Commerce supports business competitiveness by
offering assistance to small and medium-sized enterprises (SMEs) through the
network of its regional offices KIGNET.
The Polish Chamber of Commerce and its regional chambers provide businesses with the following services: 11
 Financial services. Regional chambers provide information and offer advice and training in business financing. The Polish Chamber of Com [Online] http://www.bancatransilvania.ro/imm/credit_startup.html, accessed 18.06.13.
 [Online] http://finantari.wordpress.com/, accessed 21.06.13.
19
 [Online] http://www.referat.ro/referate/Leasingul_49959.html, accessed 21.06.13.
10
 [Online] http://www.darabaneni.ro/economic/economic-modalitatile-de-finantare-ale-uneiafaceri, accessed 22.06.13.
11
 [Online] http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/business-support/poland/index_en.htm, accessed 25.06.13.
17
18
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merce may provide for preparation of business plans, information on obtaining business loans for companies in a given region, and assistance
with EU structural funds12.
 Implementing innovation. As part of the KIGNET INNOVATION network, regional chambers offer advice on innovative ventures and specialized products.
The International Cooperation Office of the Polish Chamber of Commerce
helps companies to increase competitiveness and innovation through cooperation
with other companies, it is done by finding business partners. The office answers
questions from companies and helps them find potential business partners13.
A Special Economic Zone (SSE)14 is a separate administrative area of Poland where businesses implementing new investment projects can benefit from
public assistance, such as a tax relief. This regional assistance involves the costs
of new investment projects or the creation of new jobs. The amount depends on
the maximum assistance as defined on the regional map, which is:
 30% of eligible costs for investment projects in Warsaw,
 40% of costs for the following 6 provinces: Mazowieckie, Pomorskie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, and Śląskie,
 50% of costs for the remaining provinces: Lubelskie, Podkarpackie,
Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Opolskie, Małopolskie,
Lubuskie, Łódzkie and Kujawsko-Pomorskie.
Assistance to small companies can be increased by 20 percentage points and
by 10 percentage points for medium-sized companies, although this does not
apply to companies operating in the transport sector15.
Operating within a special economic zone requires a permit, which is necessary to obtain assistance. The companies that manage zones grant such permits in a tender procedure or negotiations on behalf of the Minister of Economy. The permit determines the type of activity to be performed in a zone;
the conditions of employment, investment, a deadline for the investment to
be completed; and the maximum eligible costs to be covered by assistance16.

 [Online] http://www.dolceta.eu/romana/Mod2/, accessed 21.06.13.
 B. Arogyaswamy, A. Nowak, High Tech and Societal Innovation in Poland: Prospects and Strategies,
East – West Journal of Economics and Business, Vol. XII–2009, No. 1, Warsaw, 2009, p. 48.
14
 Specjalna Strefa Ekonomiczna
15
 Research results for SMEs – VI, European Commission, European Research Area, p. 2.
16
 J.R. Gorrill, Doing business in Poland, Communicaid Group LTd., London, 2009, p. 2.
12
13
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There are 14 zones located all over Poland, and investment areas are located in
all the voivodeships.
2.2. Polish Agency for Enterprise Development

The Polish Agency for Enterprise Development (PARP)17 offers Community
and state funding to SMEs to encourage the increase in competitiveness and innovation18.
The Agency organizes information campaigns about the rules for applying
for financial assistance for business ventures, as well as its own promotional events
and trade fairs. In addition, it maintains a database of useful website addresses.
PARP also initiated the creation of the National System of Services for SMEs19.
The National System of Services20 (KSU)21 for SMEs is a network of groups
of service providers and organizations specializing in the provision of various
business services to enterprises and persons starting out in business22.
Over 200 KSU centers offer a wide range of assistance to micro, small and
medium-sized companies at different stages of their development process, as
well as assistance with the effective use of EU funds. The KSU also helps entrepreneurs at the initial stages of their business.
The KSU centers offer system services, requiring state assistance. The services include information services (as part of the KSU Consultation Points),
pro-innovation advice (as part of the National System of Services for SMEs), and
financial advice on securing guarantees and loans (as part of loan and guarantee
funds cooperating with the KSU). The KSU enable changes in response to the
needs of the companies in the SME sector: the range of services is modified and
new services are developed and tested. For example, the recently implemented
pilot advisory services on business cost optimization, as well as training and advisory services on environmental protection.
Consultation Points, a group of KSU service providers, offer free information or services in the following areas:
 administrative and legal aspects of conducting business (including starting, operating and closing a business);
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
[Online] http://en.parp.gov.pl/, accessed 15.06.13.
19
[Online] http://en.parp.gov.pl/index/index/1882, accessed 15.06.13.
20
[Online] http://ksu.parp.gov.pl/pl, accessed 15.06.13.
21
Krajowy System Usług
22
 [Online] http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/business-support/poland/index_en.htm, accessed 19.06.13.
17
18
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 rules and conditions of using public assistance programs and other external sources of financing a business;
 opportunities and guidelines for the use of specialist services under the
system, for example training, advice, technology transfer, obtaining loans
and guarantees etc;
 contact details of institutions, useful when expanding a company23.
The KSU National Innovation Network offers companies services that encourage innovation (technology audits, technology transfer) and promotes mutual cooperation of companies and the academic world. A lot of loan and guarantee funds offer attractive conditions for the financial services provided for
companies. Their objective is to facilitate the process of obtaining the finances
required to develop or set up a company24.
The Polish Agency for Enterprise Development supports the KSU organizationally. It also develops and monitors the quality of services provided by KSU
centers and their consultants, for example, by setting service standards, carrying
out systematic audits, training consultants, providing information and advice
and conducting research25.
The KSU operation is based on the Regulation of the Minister of Economy
and Labour of 27 January 2005 on the National System of Services for Small and
Medium-sized Enterprises26.
2.3. Lower Silesia Economic Fund LLC

Lower Silesia Economic Fund LLC was established in 2002 on the initiative
of the Marshal’s Office of Lower Silesia. DFG27 is a nonprofit organization with
a mission to support the economic development of Lower Silesia. DFG helps micro, small and medium-sized enterprises in the region in obtaining investment
fund. They support entrepreneurs by providing loan guarantees and the granting of loans, which will be used to develop business or to start a new business.
DFG works with banks, local governments economic, local governments and
 B. Arogyaswamy, A. Nowak, High Tech And Societal Innovation In Poland: Prospects And Strategies,
East – West Journal of Economics and Business, Vol. XII – 2009, No. 1, Warsaw, 2009, p. 54.
24
 [Online] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/charter/conf2008/p69650_en.pdf,
accessed 20.09.13.
25
 W.E. O’Bryan, An Analysis Of Small Business Loan Guarantee Funds, University of Nebraska,
Lincoln, 2010, p. 11.
26
 [Online] http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/business-support/poland/index_en.htm, accessed 19.06.13.
27
 Dolnośląski Fundusz Gospodarczy
23
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regional development agencies. EU funds on favorable terms are offered by them
to help the financing of business development in the region28.
In addition, the DFG supports entrepreneurs in obtaining highly concessional loans.
2.4. JEREMIE – Joint European Resources for Micro – to – Medium Enterprises

JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) is
a European Union program in an attractive form of financial support offered to
micro, small and medium-sized enterprises, including actors start a business.
The aim of the initiative is to help especially those companies that start a business, do not have a credit history or collateral of sufficient value. The advantage
of this program is that it differs from the traditional model of business support
grant for the start of revolving financial instruments, such as low-interest loans
and loan guarantees. The JEREMIE initiative in Poland is put into practice at the
regional level within the framework of the Regional Operational Programmes
for 2007–2013. A decision was taken to join the project in 2009, five provinces
have taken Boards: Lower Silesia, Lodz, Pomerania, Wielkopolska and Western
Pomerania, allocating an amount of more than 1.6 million PLN29.

Fig. 1. Diagram functioning of JEREMIE30

JEREMIE is a kind of perpetual motion machine – a revolving mechanism:
once the funds disbursed are returned and re-invested. This allows securing investment capital of more SMBs having no access to the products offered by com28
29
30

[Online] http://dfg.pl/o-funduszu, accessed 15.09.13.
[Online] http://www.jeremie.com.pl/ogolnie/jeremie/, accessed 15.09.13.
[Online] http://www.jeremie.com.pl/ogolnie/jeremie/, accessed 15.09.13.
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mercial banks, because they have existed on the market for not long enough and
they do not yet have a credit history or collateral of sufficient value.
3. Support for business in Romania
Romania was controlled by a communist government for decades before, in the
late 80s, it became possible for the country to start making the transition to the
republic it is today. It has since made a lot of efforts to improve its economy,
tackle widespread corruption and launch social reforms as part of preparations
for joining the European Union at the beginning of 2007. The economy has improved, paving the way for new business and investment opportunities. Doing
business successfully in Romania, however, requires an understanding of the
Romanian business culture and etiquette. Otherwise, misunderstandings and
miscommunication can often occur resulting in financial losses and/ or detriment to the business relationship31.
The structure and hierarchy in Romanian companies:
 a strong hierarchical system in place, with delegation coming from the
top down and decisions seldom questioned or challenged by those of
a lower rank,
 most business dealings are very formal and senior members of the group
are given the most respect and privileges,
 responsibility and position are clearly defined. Those with authority command a higher level of respect which often shows in the decision-making
process and the use of titles and formal greetings,
 a large gap between the wealthy and poor has further increased the distance between Romanians, preventing many from improving their status
in society.
Romania is a market with a tremendous potential, a strategic location, and
a business environment that offers opportunities amidst some risks. After several years of strong growth, Romania experienced a deep recession in 2009 with
GDP contracting by more than 7%. Since that time the country has seen a return to weak positive growth, with recent forecasts at 1.7% GDP growth in 2012.
Forecasts for succeeding years are more encouraging, as the rate of economic
growth is predicted by most to accelerate further evaluation of the market, patience and commitment. It is extremely difficult for U.S. exporters to achieve

 C. Malinak, Doing business in Romania – Romanian social and Business Culture, Communicaid
Group Ltd., London, 2009, p. 2.
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it without an effective and qualified local partner32. After more years of strong
growth, Romania faced a deep recession in 2009, with GDP contracting by more
than 7%. Since that time the country has seen a return to weak positive growth,
with recent forecasts at 1.7% GDP growth in 2012. Economic stabilization was
achieved using mainly a €20 billion ($27.4 billion) rescue package led by the
International Monetary Fund (IMF). Romania was subjected to harsh austerity program: to reduce its budget deficit to 4.4% of GDP in 2011 and to 3% of
GDP in 201233. An increase from 19% to 24% in the value added tax (VAT), and
a cut of 25% in public sector salaries, depressed consumer demand and spending predictably was observed. This increase in VAT also contributed to inflation
of about 8% in 2010, the highest rate in the EU, with a notable jump in food
and energy prices. Inflation was widely expected to decrease in 2011, even as
economic conditions improved led by relatively strong export performance and
a gradual rebound in demand34.
The pace of implementation of infrastructure projects has gained speed
as Romania aims at absorbing EU structural funds before they expire, and the
Romanian Government, encouraged by private management of its largest pension fund, have shown new opportunities for partial or complete privatization of
some industrial assets35.
3.1. Support for Romanian SMEs: EIB signs loan contract with ING Bank Romania

The European Investment Bank36 (EIB) and ING Bank Romania signed
a loan contract for 40 million Euros in Bucharest. The loan is dedicated to
all types of final beneficiaries in Romania, including small and mediumsized enterprises (SME), and it targets customers of the Romanian branch
of ING Bank.
The intermediated loan will make financing possible for small and medium-sized projects undertaken by SMEs and by midcap companies (i.e. companies with up to 3000 employees), as well as by public sector entities or other
types of private sector promoters in Romania.
 Doing business in Romania: 2012 Country Commercial Guide for U.S. Companies, U.S. & Foreign
Commercial Service and U.S. Department of State, 2012, p. 2.
33
 [Online] http://www.mediafax.ro/social/vezi-aici-ce-masuri-de-austeritate-propune-guvernul-6185733, accessed 18.06.13.
34
[Online] http://www.money.ro/lista-finala-a-masurilor-de-austeritate_579196.html, accessed 22.06.13.
35
[Online] http://www.ziare.com/articole/masuri+austeritate+fmi, accessed 15.06.13.
36
 The European Investment Bank is the long-term lending institution of the European Union
owned by its Member States. It makes long-term finance available for sound investment in order
to contribute towards EU policy goals.
32
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The EIB has so far signed a total of 9.4 billion Euros since the beginning of
the Bank’s lending activities in Romania in 1993. 700 million Euros were signed
over the last five years, to support almost 2,900 SME projects37.
3.2. Business angels in Romania

A new trend in financing SMEs activity in Romania, especially on start-up
phases, is represented by the business angels. The business angels are persons or
groups of persons with a regular activity for investments with capital risk, which
finance the needs of unlisted businesses and invest money, idea and experience
for developing businesses in initial or growing phases.
Such kinds of investments provide them with a higher profit than traditional financial investments.
Business angels can be found especially in the USA, but for the past decade
also in Romania, like: Radu Tudora che (Newarch Investments fund), Marius
Ghenea (PCFun), Dragos Anastasiu (Eurolines) and more38.
3.3. Romanian Guarantee Funds

Major financial support for SMEs in assuring guarantees and assuming
part of risks is provided by the Romanian Guarantee Funds like: F.G.C.R. and
F.N.G.C.I.M.M.
In order to help and develop business, the Romanian government authorities have created two dedicated funds:
 FNGCIMM, designed to support SMEs in obtaining the funds necessary
in their activity, by providing guarantee letters which can cover maximum 80% of credits value;
 FGCR to provide guarantees for credits which have the objective to finance investments in the private agro-alimentary sector and in activities
intended to develop rural infrastructure39.
3.4. JEREMIE in Romania

Small and medium enterprises in Romania can benefit from more funding
through the European financing initiative JEREMIE – Joint European Resources
for Micro to Medium Enterprises, for which the Romanian Government recently gained EUR 50 million for the local budget.

37
38
39

[Online] http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-111_en.htm, accessed 15.09.13.
[Online] http://tbs.ubbcluj.ro/RePEc/bbn/journl/2010_1_7_Stancu.pdf, accessed 15.10.13.
[Online] http://tbs.ubbcluj.ro/RePEc/bbn/journl/2010_1_7_Stancu.pdf, accessed 15.10.13.
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Adding to the existing EUR 20 million budget, the JEREMIE funds will
reach small and medium Romanian enterprises via several local banks as investment loans and work capital, with low interest and low guarantees. Adding to
the JEREMIE pool, banks will also mirror the existing funding in the program,
resulting in a total budget of EUR 140 million for SMEs.
JEREMIE is a new way of using European funds to support SMEs. In Romania,
it began with the guarantee facility via several local banks, and afterwards it created
a risk capital instrument that financed the fund Catalyst Romania, which supports
small and medium enterprises in the technology – media – telecom fields40.
More details on JEREME in Romania can be found at: http://www.eif.org/what_
we_do/jeremie/calls-for-expression-of-interest/2013/Romania_JER002-4.htm.
4. Support for business in Russia
The fall of the Soviet Union resulted in major changes in the Russian economy. The privatization process began in the period of perestroika. Privatization was
carried out only in the circles of the privileged members of the party – the participants took over larger companies in a short period of time in quite unclear circumstances.. The current Russian economy is characterized by the existence of a relatively underdeveloped sector of small and medium-sized enterprises, though, and
thus the current situation is better than in the 90s. An important role was played
by the economic crisis in 1998, which also brought positive developments – the
economy has been “restored” after a series of bankruptcies of many companies.
The support policy currently declared by the Russian authorities, led by
Dmitry Medvedev office business, is implemented in two ways:
 the creation of legal and normative base that encourages small business
in Russia;
 involvement of the state apparatus, the structures of the public administration in support of small business, the use of national infrastructure
and non-profit organizations (NGOs) in promoting the development of
small business.
The Russian state documents show that the main focus of government policy in the area of cooperation with the business are small businesses.
The state programs aimed at entrepreneurs are based on:
 Financial support for entrepreneurs through: program loans on preferential terms; subsidies for certain investments and reduced taxes;
40

 [Online] http://www.romania-insider.com/romania-adds-eur-50-mln-to-jeremie-fund-forsmall-and-medium-enterprises/110019/, accessed 25.09.13.
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 Consulting and support information: legal services, technical support,
providing databases;
 The creation of local infrastructure: arranging trade fairs and exhibitions,
trade creation.
Responsibility for the implementation of the pro-business policy responsibility of the Ministry of Economic Development of Russia. The key document
regulating these issues is the Law N209 – FZ of 24 July 2007 “On the development of small and medium enterprises in the Russian Federation“ and the
way of financial support are regulated by the Council of Ministers No. 249 of
22 April 2005. They are not only legal acts regulating business support and, in
general, the Russian legislation does not contain comprehensive regulations in
this regard: for instance, obtaining support for the development of small and
medium-sized enterprises is regulated by the Code of Russia budget. It reflects
the assessment of state support for entrepreneurship in the opinion of business circles. A study conducted in 22 regions of the Russian Federation found
that 87% of traders do not see real help from the state. The business support
policy, like many other areas of life, is steeped in corruption. A third of those
entrepreneurs who have received support in the development of their companies had to “share” contribution in the form of bribes of up to even half of the
received amount.
Ineffectiveness of policies to support business development are shown in the
statistics: in 2009 the turnover of small businesses fell by 25%, and the number
of enterprises of this type fell by 20% to 228,000 in the whole of Russia. But it is
noted that the actual situation in Russia is quite different. This is due to the federal structure of the country and the responsibility for pro-business policies and
the organization of direct forms of support for individual federal entities. The
best classified in this field is the Kaliningrad area. Russian entrepreneurs and researchers find that state support for pro-business policy is relatively limited, bureaucratic barriers and poor infrastructure especially in the northern and eastern
part of the country is not conducive to the development of entrepreneurship.
4.1. Support from the UE

The European Investment Bank (EIB) provides two loans to Russian subsidiary banks of leading EU banking groups to support projects promoted by small
and medium-sized enterprises and mid-cap companies in the Russian Federation:
 EUR 100 million with UniCredit Bank and
 EUR 40 million with Raiffeisen Bank,
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Both credit lines, extended in the framework of the EU-Russia Partnership
for Modernization, are first-time EIB operations with the two financing institutions in the Russian Federation, and the first EIB loans to subsidiaries of EU
banks in the country.
Wilhelm Molterer, EIB Vice-President responsible for lending operations
in Russia, commented: “I welcome the fact that EIB funds will contribute to the
development of the Russian private sector by improving the access of SMEs and
mid-caps to long-term finance”.
The EIB loans will finance projects contributing to the diversification of the
Russian economy. Both credit lines are in line with the EIB’s priority of supporting growth and jobs by lending to SMEs. For that purpose, the EIB is joining
forces with two major financing institutions that have a well-established presence in the local market and serve SMEs and mid-cap companies.
The Partnership for Modernization, launched at the 25th EU-Russia Summit in 2010, serves as a flexible framework for encouraging reforms, boosting
growth and fostering competitiveness. All of these objectives are supported by
promoting small and medium-sized enterprises and developing the exchange of
experience between the EIB and Russian financial institutions on the subject of
financial services for SMEs and mid-caps. To date, the EIB has extended seven
loans to support the Partnership for Modernization, for a total amount of EUR
1 billion41.
4.2. T he role of Open Joint-Stock Company “Russian Bank for Small
and Medium Enterprises Support”

The OJSC SME Bank has been implementing the State SME Lending Program since 2004. The strategic objective of the Bank with respect to SME support is the enhancement of financial assistance to SME entities, the objective
being to:
 diversify the economic structure;
 increase employment and promote self-employment;
 boost the GDP;
 raise fiscal revenues;
 establish the middle class.
The principal goals of the Bank with respect to SME support are:

41

[Online] http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-191_en.htm, accessed 15.09.13.
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 to provide equal access for SMEs to mid- and long-term financial resources in all areas of the Russian Federation, primarily regions poor in
resources;
 to provide priority financial support for manufacturing businesses,
and for enterprises implementing innovative and high-technology
projects thus supporting the transformation of the loan services sectoral makeup;
 to finance the creation and development of the SME support infrastructure (microloans businesses, business incubators, leasing companies, regional SME support funds, technological parks, multifunctional SME
business centers etc.)42.
4.3. Russian Agency for Small and Medium Business Support

Russian Agency for Small and Medium Business Support was set up in 1992
under the initiative of the Government of the Russian Federation, with initial
support of the Know-How Fund of the UK Government. Among its founders
there are the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation,
the Plekhanov Academy and some big industrial companies.
The main activity of the Russian Agency is providing consulting services for
SMEs in Russia, setting business links with Russian and international partners.
Russian Agency is actively involved into the development of SME support infrastructure, establishment of inter-regional and international business information exchange among SMEs. Experts of the Russian Agency support enterprises
in Russia and abroad in solving economic, financial, legal, organizational and
management issues.
Following the market situation Russian Agency for SMEs offer services demanded by Russian and foreign partners and clients:
 Loans to SMEs;
 Marketing Research;
 Business Plans making;
 Institutional Consulting (Consulting of state bodies);
 Quality Management Systems Implementation;
 Legal services;
 Foreign Trade Consulting;
 Energy-Saving Programs43.

42
43

[Online] http://www.mspbank.ru/en/support_program/, accessed 19.09.13.
[Online] http://www.siora.ru/en/, accessed 15.09.13.
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More information on activity of Russian Agency for SMEs may be found at:
http://www.siora.ru/en/.
5. The European Social Fund
The European Social Fund is the main instrument through which Europe
intends to create jobs, help people get better jobs and ensure equitable career opportunities for all EU citizens. The Fund operates through investment in human
capital of Europe – employees, young people and all those seeking employment.
ESF funding 10 billion per year improves job prospects for millions of Europeans, especially those who experience difficulty finding employment44.
EU funding distributed ESF in Member States and regions to finance their
operational programs. These programs finance projects in the field of employment, conducted by a variety of public and private organizations which are
called beneficiaries. These projects are for the benefit of their participants – usually they are individuals, but they can also be companies or organizations45.
The European Social Fund is designed and implemented based on the partnership between the European Commission and national and regional authorities. This partnership includes a wide variety of other partners, such as NGOs46
and trade unions who are involved in designing ESF strategy and monitoring its
implementation. Working in partnership is the best way to ensure maximum effectiveness and efficiency of aid, in order to meet the needs of the community
or region concerned47. There are several important principles underlying the operation of the ESF:
 Co-ownership provides national and regional level: the ESF is always accompanied by public or private financing. Financing rate varies between
50% and 85% (or 95% in exceptional cases) of the total project costs,
varying with the relative wealth of the region.
 Make shared management responsibility possible at the appropriate
level: ESF guidelines at European level are designed in consultation
with a rich diversity of stakeholders and operational programs are negotiated between national authorities and the Commission. Implementation is managed by means of operational programs, by the relevant
authorities in each country48. The level of ESF funding and the types
44
45
46
47
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[Online] http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=ro, accessed 15.06.13.
[Online] http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=525&langId=ro, accessed 15.06.13.
Non-governmental organizations
[Online] http://www.fse-romania.ro/, accessed 25.06.13.
[Online] http://www.rocnee.eu/index5.htm, accessed 25.06.13.
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of projects that are funded varies from one region to another depending on the relative wealth. EU regions are divided into four categories
of funding, depending on regional GDP per capita compared to the EU
average (EU with 25 or 15 members). ESF funding is available through
Member States and regions. ESF funds for specific projects do not come
directly from Brussels.
 Organizations interested in ESF funding for a project should contact the
ESF Managing Authority of the country or region.
 Sites of national and regional ESF and local employment agencies are also
a good source of information about the opportunities offered by the ESF49.
Support for the development of small and medium enterprises (SMEs) is
a priority at the EU level, at the national and local level, as this large category of economic agents, stronger and more flexible than large enterprises, the
backbone of any modern economy. It has been observed that in Romania, 1 in
100 young people decide to start a business on their own, compared with 1 in 4
young people in the Poland.
6. “Erasmus for Young Entrepreneurs” program
To start a business or to learn more about running a business from an experienced entrepreneur in another EU country it is a good idea to apply for participation in “Erasmus for Young Entrepreneurs” program. Within this program
young entrepreneurs can receive financial support for travel expenses, accommodation and meals during their stay abroad. An entrepreneur can participate
in an exchange program for a period of from one to six months. Financial support is calculated monthly and covers the cost of living in the country where
practical skills are obtained50.
The solid financial support received by those entrepreneurs who choose
countries like Denmark, Norway, Ireland and the UK, may reach a maximum
of between 1,000 and 1,100 Euro per month. The lowest amount are received
by those who choose a country like: Albania (530 Euro), Lithuania (560 Euro),
the Czech Republic (610 Euro) and Poland (610 Euro). The entrepreneurs, who
come to Romania receive a monthly maximum of 560 Euro, equal to the one
given to those who choose Bulgaria51.

49
50
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[Online] http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/social/index_ro.cfm, accessed 15.06.13.
[Online] www.europeword.com, accessed 27.06.13.
[Online] http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/, accessed 25.06.13.
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It is noticed that financial support depends on the cost of living in particular EU countries.
The conditions for taking part in the program are:
 to have the intention to start a business based on a viable business plan;
 having your own business for at least 3 years;
 to get information on the situation for doing business in the European
Countries;
 to train young entrepreneurs how to conduct business.
7. “Erasmus practice” – case study
In 2013, at a local IT company and Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, a project was conducted: “Information Technology
in the Knowledge Society”. It was funded by “Erasmus program”. Students from
the University of Pitesti underwent a practical training at the IT company. The
implementation of the project took place in the period from 01 July 2013 to 30
September 2013 with participation of 6 students from the University of Pitesti,
together with the owner of IT company, along with Polish academics.
An additional aim of the project was to determine the possible use of tools
in the Knowledge Society. It is assumed that “the acquisition of information” is
an essential element in the global e-society. The activities were focused on the
following areas:
 the use of IT systems by adults,
 e-Logistics systems,
 auction systems in the automotive industry,
 e-Working.
They refer to the research activities undertaken so far in the development of
information literacy in the Knowledge Society. The final outcome of the project
will be published by Polish scientists and Romanian students. In addition, it is
assumed that all the activities during this project will be published on the website: www.research-project.polkowski.com.pl.
The project, during its implementation, involved:
 Academic aspects,
 Practical aspects,
 Opportunities for the students to receive practical training
 Issues related to the living and working conditions in Poland, with a particular emphasis on issues related to the information society.
 Arranging conditions for the development of abilities to use the English
language for the purpose of scientific activities.
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Assumptions completed about the scientific aspects of the project:
 A research on e-Society was conducted.
 Together with the students from Romania, scientific articles were created, to be published afterwards.
 Students, in the course of the project, were provided with professional
support in English language learning, in applications related to editing
academic papers.
 Students studied the implementation of the act in an authentic environments. This was achieved through visits to companies such
as Sitech, Action, public institutions and commercial companies in
Polkowice.
 The results of the project were published at: www.research-project.
polkowski.com.pl.
 Students were trained in the implementation of research
projects.
 An international seminar – “Youth in the European Union. International
law and domestic law in the society of knowledge” – was organized in the
Secondary School in Polkowice.
Assumptions completed about the practical aspects of the project:
 During the project, students combined theoretical activities with practical ones, as planned.
 The project manager was responsible for the organization of mobility associated with obtaining information related to the actual functioning of
an E-society.
 Students attended eight hours of practical classes and lectures daily, from
Monday to Friday.
 Classes were held in lecture halls belonging to DWSPiT, specially adapted to the needs of students. Moreover, the implementation was carried
out in various companies and institutions in Polkowice.
 English language classes were targeted in the research project. During the course, the students performed tasks relevant to their field of
study.
 Students were trained in building and management of a website in WordPress.
 Some practical classes were held at DWSPiT, other activities took place
at the IT company.
 Business trips were organized and run by the owner of IT company. He
was responsible for arranging accommodation for students.
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Additional information on the project:
 Qualified DWSPiT personnel monitored the activities of the students,
depending on their level of education, allowing students to put the newly
acquired knowledge into practice during the project.
 The project contributed to the improvement of the quality of and increased the mobility of students in Europe, by increasing the number of
students participating in research programs.
 The project improved the quality of and increased multilateral cooperation between DWSPiT and the University of Pitesti.
 The project involved arranging visits to selected companies and institutions whose activities were related to the students faculty fields of study:
– The Sitech Company in Polkowice.
– The Action Company in Warsaw.
– The Community Centre in Polkowice.
– Project activities aimed at achieving improvement in the English language
skills, through the constant use of it in an international environment.
– As it was expected, competences and social skills were improved in the
interaction of foreign students with the people from the Community
Center, promoting the culture and customs of Romania.
The local IT company – the main partner of the project
The company provided the students with all the materials necessary for the
completion of the project, technical assistance and tours in Poland, Germany
and the Czech Republic.
In addition, in September 2013 the company organized a trip, in order to
make the students familiar with the latest developments in Information Technology and Electronics at the IFA Expo in Berlin, Germany. The IT company
provided adequately equipped work posts and tools for the practical training.
Additional benefits of the project:
Cooperation with the scientific community creates excellent opportunities to
develop skills for the realization of projects in international teams, involving theoreticians and practitioners, representatives of both science and business. The cooperation resulted in the establishment of international contacts and friendships.
The summary of the completed project
The completed project is a good example of the use of EU funds to support
SMEs and students participating in the project. Noticeable benefits for the company in which the practice was held:
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 implementation of additional services at no additional cost,
 improvement of communicative skills in English,
 development of the knowledge on the customs and culture of the students, friendships and acquaintances.
In contrast, measurable benefits for the participating students are:
 acquisition of knowledge and practical skills in using ICT,
 opportunity to improve communication skills in English,
 opportunity to learn Polish – getting familiar with the cultural heritage,
tourist attractions of Poland, customs and traditions of Poles,
 friendships established and contacts made during the stay.
8. Trends concerning support for SMEs in the future – Horizon 2020
SMEs will be supported across Horizon 2020 pillars or priorities. Their participation in the programme will be particularly encouraged through a new dedicated SME instrument.
Horizon2020 is the EU’s new programme for research and innovation. It
will be run from 2014 to 2020, with a budget of 80 billion Euros (proposed by
the European Commission, still in discussion).
H2020 will combine all research and innovation funding currently provided
through the Framework Programmes for Research and Technical Development,
the innovation related activities of the Competitiveness and Innovation Framework
Programme (CIP) and the European Institute of Innovation and Technology (EIT).
The aim of the SME instrument is to:
 fill gaps in funding for early-stage, high-risk research and innovation by
SMEs, as well as stimulating breakthrough innovations.
 target all types of innovative SMEs showing a strong ambition to develop,
grow and internationalize.
 provide support to all types of innovation, including non-technological, social
and service innovations, given each activity has a clear European added‑value.
The SME instrument will cover all fields of science, technology and innovation in a bottom-up approach within a given societal challenge or enabling industrial technology to leave sufficient room for all kinds of promising ideas, notably cross-sector and inter-disciplinary projects, to be funded52.
 [Online] http://www.brusselsnetwork.be/eu-funding-m/1338-the-new-dedicated-sme-instrument-under-horizon-2020.html, accessed 13.10.13.

52

112

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 7

It is noted that support for SMS is not only financial, but it also involves
providing information on how SMEs will not work in the future. The advice given by Anne-Lise Kjaer53 during Conference EUROSME Dublin 2013 may serve
as an example here.
“Companies need to innovate or die”, says Anne-Lise Kjaer, a leading futurist and director of Kjaer Global whose focus is on facilitating a new understanding of tomorrow’s society, business and people.
“If the challenge is to create clarity out of complexity, then that means getting to know – and identify with – the people of tomorrow. Only then can you
understand what they will want from you”, she says54.
She devised what she describes as the “4 P model” business platform which,
she says, can be applied to any company. “The 4 P model business platform is
about considering people, planet, having a purpose and ethos to match and then
the profit will follow55. More about “4 P model” you can be found at: http://www.
kjaer-global.com/multidimensional-platform/.
9. Conclusions

A review of the literature on support for SMEs shows that functioning of
SMEs in Poland Russia and Romania is a very relevant issue. It is noted that
although Russia is not a member of the EU, there are very strong similarities
concerning support for SMEs in EU countries. Moreover, studies and analyses
have shown that despite significant political differences between Russia and the
EU, cooperation is evident in certain economic issues.
Nowadays, for Poland, Romania and Russia based SMEs, there are numerous
possibilities to get support for developing business. Banks, governments and
non-profit institutions are offering SMEs a lot of diverse and specific products or
services. You can observe that there is efficient cooperation between banks and
institutions mentioned above. Yet, due to the current international crisis, many
owners of small and medium companies are worried about what the future will
be like.
For this reason, business people behave more and more carefully when they
are applying for loans and other financial support. It may also be observed that
 Anne-Lise Kjaer, Kjaer Global Ltd (UK), Founder & Director – is a leading global futurist and
speaker who delivers visionary thinking to wide range of industries. In particular she facilitates
a new understanding of tomorrow’s society, business and people.
54
 [Online] http://eurosme2013.eu/anne-lise-kjaer/, accessed 18.06.13.
55
 [Online] http://www.irishtimes.com/business/out-of-the-box-thinking-for-sme-sector-1.1429025,
accessed 25.09.13.
53
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for example in Poland it is easy to apply for free training courses organized by the
institutions supporting SMEs. However, according to a lot of business people, this
kind of support is seen as a waste of EU money. They are more interested in support
which would reduce the costs of employment and investment in their companies.
Despite the critical words regarding the issue of EU funds and quite
pessimistic conclusions concerning the analysis, it is worth being up-to-date and
look for opportunities of receiving support for SMEs.
Technology is evolving continuously, society and economy are in constant
development. To find out more about supporting businesses, entrepreneurs
can search for information on websites of companies dealing with financial
or other kinds of aid. There are a lot of official sites where entrepreneurs can
find sufficient information about the funding source they can choose. It is also
important to keep contact with national and local representatives of business
support agencies.
Summary

Support for business in Poland, Russia and Romania
The article contains a brief description of existing methods and programs to
promote business in Poland, Russia and Romania. Financial support for businesses can
be obtained either from the European Union or from other sources. The success of small
and medium-sized enterprises is crucial for increasing employment and creating new
jobs. The effects of economic activities largely depend on the skills of the workforce and
its ability to adapt to changes. This is why many businesses can benefit from ESF assistance
in order to increase the competence and flexibility of their most valuable asset – their
employees.For this reason, in this article assumptions about scholarship programs such
as „Erasmus practices „and„ Erasmus for young entrepreneurs” are presented. Moreover,
this article provides a brief description of activities carried out by a local IT company and
students from the University of Pitesti during the „Erasmus practice” project. However,
studies, especially those concerning Poland, suggest that at present business people are
not interested in free trainings. Direct and immediate possibility of financial support in
order to make investments and to reduce labor costs are a more relevant issue to them.
Such support is particularly important to young entrepreneurs who have a „business
idea”. To prepare this article, information available from the Internet, from the official
websites of government institutions, banks, portals, the European Union states and
others, as well as international media was used.
Keywords: business, support, IT, founds, SMEs.
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Streszczenie
Wsparcie dla biznesu w Polsce, Rosji i Rumunii
Artykuł zawiera krótki opis istniejących sposobów i programów wspierania biznesu w Polsce, Rosji i Rumunii. Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw można uzyskać
zarówno z Unii Europejskiej, jak i z innych źródeł. Sukces małych i średnich przedsiębiorstw
ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy.
Efekty działalności gospodarczej w dużym stopniu zależą od umiejętności pracowników
i ich zdolności do przystosowania się do zmian. To dlatego wielu przedsiębiorców może
skorzystać z pomocy EFS w celu zwiększenia kompetencji i elastyczność ich najcenniejszego zasobu – pracowników.
Z tego powodu w niniejszym artykule zostały przedstawione założenia dotyczące
programów stypendialnych, np.: „Erasmus praktyki” oraz „Erasmus dla młodych
przedsiębiorców”. Co więcej, niniejszy artykuł zawiera krótki opis zrealizowanego przez
firmę komputerową oraz studentów z Uniwersytetu w Pitesti projektu w ramach „Erasmus praktyki”.
Przeprowadzone badania, szczególnie te dotyczące Polski świadczą jednak o tym,
że biznesmeni nie są obecnie zainteresowani bezpłatnymi szkoleniami. Bardziej istotne
są dla nich bezpośrednie i natychmiastowe możliwości wsparcia finansowego w celu
prowadzenia inwestycji oraz zmniejszenia kosztów pracy. Tego rodzaju wsparcie jest
szczególnie ważne dla młodych przedsiębiorców posiadających „pomysł na biznes”.
Aby przygotować niniejszy artykuł, wykorzystano dostępne informacje z Internetu,
jak i oficjalnych stron instytucji rządowych, banków, portali Unii Europejskiej, oraz
z krajowych i międzynarodowych środków masowego przekazu.
Słowa kluczowe: biznes, wsparcie, IT, fundusze, MŚP.
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Jan Walczak

Czeskie inwestycje zagraniczne w Polsce
po 2004 roku. Zarys problematyki
W niniejszym artykule autor zamierza zwrócić uwagę na coraz bardziej
dostrzegalną obecność kapitału firm o czeskim rodowodzie na rynku polskim.
Aktywność inwestycyjna biznesu południowego sąsiada Polski wzmogła się po
przystąpieniu zarówno Polski, jak i Republiki Czeskiej do struktur Unii Europejskiej w 2004 roku, lecz nie był to rzeczywisty początek lokowania kapitału czeskiego w naszym kraju. Zainteresowanie polską gospodarką ze strony czeskiej
intensyfikuje się z roku na rok, wprost proporcjonalnie do sprzyjającej i coraz
lepszej atmosfery w stosunkach politycznych obu krajów. Wpływ na ten stan
rzeczy miało zapewne w pewnym zakresie programowe pokrewieństwo ideowe partii sprawujących władzę w obu państwach od przejęcia w Czechach władzy przez Obywatelską Partię Demokratyczną jesienią 2006 roku. Współdziałanie wzmacniały także dobre relacje prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Václava
Klausa1. Tekst rozwija rozważania podjęte przez autora w numerze 5. „Zeszytów Naukowych DWSPiT. Studiów z Nauk Społecznych”, które poświęcone były
polskim inwestycjom bezpośrednim w Czechach po 2004 roku i polsko-czeskiej współpracy gospodarczej, gdzie zagadnienie inwestycji czeskich w Polsce
jest wzmiankowane, jednak ograniczenia redakcyjne oraz podjęty temat artykułu nie pozwoliły na szersze omówienie tej kwestii, niezbyt szeroko analizowanej
w literaturze czy w prasie2. W tym artykule temat zostanie rozwinięty, w zakresie,
 . Morawiec, Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej
R
2010”, Warszawa 2011, s. 198.
2
 J. Walczak, Polskie inwestycje bezpośrednie w Czechach po 2004 roku Zarys problematyki,
[w:] M. S. Wolański (red.), „Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Techniki. Studia z Nauk Społecznych”, zeszyt nr 5, Polkowice 2012, s. 11–39.
1

Jan Walczak

który może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań. Pominięte zostanie
szczegółowe wyjaśnienie specyfiki bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
czy determinantów inwestycji zagranicznych, gdyż omówiono tę kwestię we
wspomnianej wcześniej publikacji.
Warto jednak dla porządku przypomnieć, iż na potrzeby artykułu autor
przyjmuje, podobnie jak w definicji sformułowanej przez OECD, że mianem bezpośredniej inwestycji zagranicznej (BIZ) określa się inwestycję dokonaną w celu
osiągnięcia przez rezydenta jednej gospodarki (inwestora bezpośredniego) długotrwałej korzyści z kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwo – rezydenta
innej gospodarki (przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania). Na kapitał
inwestycji bezpośrednich składają się kapitał podstawowy – akcyjny lub udziałowy, który może być wnoszony jako aport lub w formie pieniężnej, reinwestowane
zyski, dopłaty do kapitału oraz inne należności i zobowiązania związane z zadłużeniem. Za inwestycję bezpośrednią uznaje się inwestycję, której inwestor zagraniczny posiada trwały wpływ w przedsiębiorstwie zagranicznym, tzn. 10% akcji
zwykłych lub co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy3.
Na koniec 2011 roku skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce przekroczyła 153,3 mld euro4. Struktura geograficzna bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływających do Polski od lat pozostaje
niezmienna. Na koniec 2010 roku inwestycje z państw Unii Europejskiej wynosiły 86%. Najwięcej kapitału zainwestowały dotychczas firmy pochodzące z Niderlandów (26,8 mld euro), Niemiec (20,4 mld euro) i Francji (18,8 mld euro)5.
Skumulowana wartość czeskich inwestycji w Polsce według danych Czeskiego Banku Narodowego na koniec 2011 roku sięga 436,7 mln euro, tj. ok. 3,7%
wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym kraju6. Dla porównania warto zaznaczyć, że skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w tym czasie w Republice Czeskiej wyniosła ok. 110 mld euro,
z czego 1,7 mld stanowiły inwestycje z Polski (2011)7. Faktycznie to około 1,5%
 OECD. Benchmark Definition of Foreign Investment. Third Edition, OECD, Paris, 1999, s. 7–8. Za: M.
Jaworek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, Toruń 2006, s. 16.
4
 Inwestycje zagraniczne, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, [online] http://
www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/inwestycje_zagraniczne, stan z dn. 12.06.13.
5
 A. Piątkowska (pod kier.), Polska 2012. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa 2012, s. 229–230.
6
 Polsko-czeska współpraca inwestycyjna, opracowanie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze z dn. 12.04.2012 r., s. 1, [online] http://www.praha.trade.gov.
pl/pl/czech/article/detail,1610,Polsko-czeska_wspolpraca_inwestycyjna.html, stan z dn. 17.05.13.
7
 Republika Czeska. Informacja o sytuacji gospodarczej i stosunkach gospodarczych z Polską, Ministerstwo Gospodarki RP, kwiecień 2013.
3
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wszystkich inwestycji zagranicznych8. Polacy zainwestowali tu więcej aniżeli, dla
przykładu, Włosi (0,7%), a mniej niż Francuzi (6,5%) czy Hiszpanie (3,7%)9. Natomiast podczas Forum Polsko-Czeskiego, które odbyło się w Pradze 9 kwietnia
2013 roku przedstawiono statystyki obrazujące aktualny stan inwestycji w obu
krajach, który wynosi w przypadku polskich inwestycji w Czechach 1,9 mld
euro, zaś w przypadku czeskich inwestycji w Polsce ok. 300 mln euro10. Według
resortu przemysłu i handlu Republiki Czeskiej w Polsce działa ok. 480 czeskich
firm, a w Czechach ok. tysiąca firm, w których kapitał polski przekracza 20%
udziałów11. Przedstawiciele ministerstw gospodarki obu krajów zakładają, że
wymiana handlowa i inwestycje bilateralne będą rosły. W 2013 roku przewidziano polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe, w ramach których do Warszawy
przybędzie delegacja rządowa z premierem Petrem Nečasem na czele. Polskę ma
odwiedzić czeski prezydent Miloš Zeman12.
Wielkość zainwestowanego kapitału z Czech, co nieuniknione, procentowo
nie dorównuje największym inwestorom zagranicznym na terenie Polski. Stanowi
jednak ważny element współpracy gospodarczej z południowym sąsiadem Polski
(najważniejszym partnerem w Grupie Wyszehradzkiej). W przyszłości może ona
zaowocować istotnymi, wspólnymi przedsięwzięciami gospodarczymi, strategicznymi dla obu krajów (bezpieczeństwo energetyczne). Według danych Ministerstwa Gospodarki RP polsko-czeskie obroty handlowe w 2012 roku wyniosły 14,4
mld euro, natomiast eksport do Republiki Czeskiej stanowił w tym okresie ok. 9
mld euro. Republika Czeska jest po Niemczech, Rosji, Chinach oraz Włoszech
naszym piątym partnerem handlowym13. W 2012 roku zajmowała wysoką, trzecią pozycję odbiorcy polskich towarów, po Niemczech i Wielkiej Brytanii, a przed
Francją, Rosją, Włochami i Niderlandami. Minister Gospodarki RP Janusz Piechociński jest zdania, że Polska i Czechy lepiej niż inne kraje radzą sobie z problemami gospodarczymi. Pomaga w tym stabilny system bankowy i relatywnie wyższy
 Polsko-czeska współpraca inwestycyjna, op. cit., z dn. 12.04.2012 r., s. 1.
 O. Filipowicz, Polsko-czeska współpraca gospodarcza. Fakty. Tendencje. Potencjał, 18.10.2010 r.,
[online] www.wnp.pl, stan z dn. 25.08.13.
10
 Dane przywołane przez Sławomira Majmana, prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych podczas wystąpienia podczas Forum Polsko-Czeskiego w Pradze 10.04.2013 r.
Zob. TE, Bliżej sąsiada, „Nowy Przemysł. Miesięcznik Gospodarczy”, nr 5, 2013.
11
 T. Elżbieciak, Polska i Czechy odkrywają się na nowo, 12.04.2013 r., [online] http://www.wnp.pl/
wiadomosci/czechy-i-polska-odkrywaja-sie-na-nowo,194848_1_0_0_0_2.html, stan z dn. 13.08.13.
12 
 Polsko-czeska współpraca nie słabnie, 12.04.2013 r., komunikat Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, [online] http://www.paiz.gov.pl/20130412/polsko_czeska_wspolpraca_nie_slabnie, stan z dn. 14.09.13.
13
 TE, Bliżej sąsiada, op. cit.
18
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udział przemysłu w gospodarce. Według niego w planach polskiej prywatyzacji
na lata 2013–2014 jest miejsce dla firm z Czech i, jak stwierdził, liczy na jeszcze
większe zaangażowanie kapitału czeskiego. Ważny w niedalekiej przyszłości będzie rozwój infrastruktury transportowej i korytarzy transportowych w Europie
Środkowej. Podkreśla, że to właśnie „wieloletnie opóźnienia w infrastrukturze
utrudniają obecnie rozwój naszej współpracy, relacji, jak i nawiązywania kontaktów z innymi partnerami. Zależy nam, aby wzrosła rola i znaczenie polskich
portów, tym bardziej, że są one kluczowym elementem korytarza transportowego Północ-Południe”. Ten stan rzeczy potwierdza prezydent Republiki Czeskiej
Miloš Zeman, mówiąc: „Na poprawę czeka infrastruktura – połączenia kolejowe
między naszymi krajami oraz uzdatnienie transportu rzecznego. Szczecin mógłby być ważnym portem dla czeskich firm”14.
Perspektywy współpracy biznesowej wydają się zatem dobrze rokować na
przyszłość. Mimo trudności związanych z kryzysem gospodarczym rośnie wolumen wzajemnych inwestycji. Dotyczy to głównie sektorów energetyczno-paliwowego, chemicznego, spożywczego oraz informatycznego. Czeski rząd formułuje
opinie o Polsce, jako „stabilnym i naturalnym środowisku” dla czeskiego biznesu15.
Można zatem mówić o tzw. boomie w kontaktach gospodarczych Polski i Czech,
który trwa mimo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych16.
Wybór przedsiębiorstw z kapitałem czeskim działających na terenie Polski,
które zostaną krótko zaprezentowane, został zdeterminowany danymi opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki RP w kwietniu 2013
roku. Według tych informacji wśród firm czeskich najintensywniej lokujących
kapitał na terenie naszego kraju znalazły się:
 ČEZ (branża energetyczna),
 Penta Investments (przedsiębiorstwo inwestycyjne),
 Kofola (branża spożywcza),
 Delta Pekárny (branża spożywcza),
 Model Obaly (produkcja opakowań),
 Tchas (branża kolejowa).
Nie jest to niewątpliwie lista zamknięta. Poniżej zostanie przedstawiona natomiast charakterystyka tych przedsiębiorstw, które najbardziej wydajnie funkcjonują na polskim rynku.
 Wicepremier Piechociński: Polska i Czechy strategicznymi partnerami, Ministerstwo Gospodarki
RP, 24.05.2013 r., [online] http://www.mg.gov.pl/node/18421, stan z dn. 25.06.13.
15
 Z wystąpienia Martina Kuby, ministra przemysłu i handlu Republiki Czeskiej podczas Forum Gospodarczego Polska-Czechy, które obyło się 12 października 2012 r. w Warszawie. Notatki własne autora.
16
 [Online] http://www.paiz.gov.pl/wsparcie_polskich_firm/czechy#, stan z dn. 23.12.13.
14
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ČEZ Polska Sp. z o.o.
ČEZ jest spółką notowaną na giełdach praskiej i warszawskiej, należącą do
czeskiego skarbu państwa, który posiada niemal 70% udziałów w jej kapitale
zakładowym. To największa czeska firma, a także najistotniejsze przedsiębiorstwo w branży energetycznej wśród nowych państwa Unii Europejskiej, mające
największe znaczenie pośród czeskich inwestorów w Polsce17. Centrala koncernu energetycznego ulokowana jest w Republice Czeskiej, natomiast jej oddziały funkcjonują w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz
w Turcji. ČEZ zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej oraz ciepła, a także
wydobyciem węgla. Firma posiada doświadczenie w obrocie gazem ziemnym na
rynkach hurtowych, jak również w wykorzystaniu energii słonecznej. Spółki należące do grupy ČEZ, funkcjonujące poza Republiką Czeską mają swoje siedziby
na terytorium Albanii, Bułgarii, Rumunii, w Polsce, Holandii, Bośni i Hercegowinie, w Niemczech, na Węgrzech, w Turcji, Serbii i na Słowacji.
W Polsce ČEZ posiada dwie elektrownie zasilane węglem kamiennym. ČEZ
Polska Sp. z o.o. została utworzona w 2006 roku i jest odpowiedzialna za ich restrukturyzację i integrację zgodnie ze standardami obowiązującymi w grupie.
Nadzoruje też działanie spółek wchodzących w jej skład na terenie Polski: ČEZ
Polska Sp. z o.o. – Centrum Usług Wspólnych, ČEZ Trade Sp. z o.o. (działania
handlowe), ČEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. (działalność maklerska),
ČEZ Produkty Energetyczne Sp. z o.o. (gospodarowanie ubocznymi produktami
spalania), Elektrociepłownia Chorzów Elcho Sp. z o.o. oraz Elektrociepłownia
Skawina SA (produkcja energii)18.
ČEZ za pośrednictwem spółki Trade Polska Sp. z o.o. (od 2007 roku) prowadzi działania handlowe w Polsce w zakresie długoterminowych relacji z wytwórcami i podmiotami obracającymi energią, sprzedażą energii i doradztwem
dla odbiorców przemysłowych i biznesowych. Pełni również funkcję operatora
handlowego i operatora handlowo-technicznego, świadczącego usługi na rzecz
wszystkich podmiotów działających w ramach ČEZ Group w Polsce19. Udział
ČEZ w polskim rynku energii elektrycznej wyniósł w 2010 roku 1,3%20.
Pierwsza z elektrowni znajdujących się na terenie Polski, będących własnością ČEZ to Skawina SA. Zasila miasto Skawina i zachodnią część Krakowa, posiada 20-procentowy udział na rynku ciepła tego miasta. Zakład jest elektrownią
 R. Morawiec, Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej…, op. cit., s. 204.
 [Online] http://www.cezpolska.pl/pl/kontakt.html, stan z dn. 28.06.13.
19
 [Online] http://www.cezpolska.pl/pl/cez-w-polsce/cez-trade-polska-sp-z-o-o/profil.html , stan
z dn. 15.06.13.
20
 O. Filipowicz, Polsko-czeska współpraca gospodarcza…,op. cit.
17
18
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węglową o mocy 590 MW, wybudowaną w latach 50. ubiegłego wieku. Oprócz
energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem elektrownia jest dostawcą pary technologicznej, wody pitnej i wody przemysłowej dla skawińskich
przedsiębiorstw21. W sierpniu 2009 roku została powołana do życia nowa spółka
grupy ČEZ pod nazwą ČEZ Nowa Skawina SA. Jej zadaniem jest wybudowanie
przy istniejącej elektrowni Skawina nowej elektrowni opartej na technologii gazowo-parowej22.
Druga z elektrowni należących do ČEZ – Elektrociepłownia Chorzów
Elcho zaopatruje w energię cieplną miasta: Katowice, Chorzów, Świętochłowice i Siemianowice Śląskie. Większość produkowanej energii zostaje sprzedana Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Katowice SA. Elcho została wybudowana w celu odtworzenia mocy produkcyjnej przestarzałej technologicznie
Elektrowni Chorzów. W związku z tym władze elektrowni powołały 14 maja
1991 roku spółkę Elcho. Zakład składa się z dwóch bloków o mocy 220 MW,
wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem. Największy czeski koncern energetyczny w czerwcu 2006 roku zakupił większościowy pakiet
akcji Elektrowni Skawina i Elektrociepłowni Elcho od amerykańskiego koncernu PSEG Global za kwotę 447 mln euro. Wówczas prezes firmy Martin Roman konstatował, iż zakup obu spółek jest korzystny dla ČEZ, ponieważ leżą
one w szybko rozwijającym się rejonie Polski o znacznym zapotrzebowaniu
na energię elektryczną i cieplną. Co ważne, jego zdaniem, zakłady są usytuowane 50–100 km od elektrowni ČEZ w czeskich Dětmarowicach. Pozwala to
na oszczędności, m.in. dzięki obniżeniu kosztów operacyjnych, czy wspólne
zakupy węgla. W opinii prezesa ČEZ „Polska jest najważniejszym krajem do
stania się numerem jeden w Europie Środkowej i Wschodniej”, a koncern zamierza w przyszłości uczestniczyć w dalszych prywatyzacjach sektora energetycznego i wydobywczego w Polsce. Obiektami zainteresowań będą, jak mówił
M. Roman, m.in. elektrownie Kozienice, Dolna Odra, Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin. Jako właściciela największej czeskiej kopalni interesowała go także prywatyzacja Katowickiego Holdingu Węglowego.
Rzecznik ČEZ zapowiedział w kwietniu 2013 roku, że firma skoncentruje swoją działalność na terenie Polski, po problemach, jakie wystąpiły podczas
 [Online] http://www.cezpolska.pl/pl/cez-w-polsce/elektrownia-skawina-s-a/profil.html, stan
z dn. 27.07.13.
22
 Nowy blok stanowić będzie układ kombinowany, składający się z turbozespołu gazowego do
produkcji energii elektrycznej, kotła odzysknicowego, wykorzystującego ciepło spalin wylotowych z turbiny gazowej do produkcji pary zasilającej układ parowy, turbiny parowej ciepłowniczo-kondensacyjnej do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w gospodarce skojarzonej. Na
podst. informacji udostępnionych przez ČEZ Polska.
21
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prowadzenia inwestycji w Albanii, Rumunii oraz Bułgarii23. W Polsce ČEZ planuje budowę farm wiatrowych o mocy 760 W24. W lutym 2012 roku ČEZ przejął
czołowego dewelopera farm wiatrowych w Polsce (Eko-Wind) „z portfelem projektów na kilkaset megawatów”25.
Tak o kondycji koncernu ČEZ mówił w lutym 2013 roku Daniel Beneš, prezes zarządu i dyrektor generalny ČEZ a.s.: „Wszystkie wielkie energetyki w Europie ciężko walczą z niestabilnym środowiskiem, znacznym spadkiem cen hurtowych energii elektrycznej i trudną do prognozowania przyszłością. Realizują
rozległe sprzedaże majątku i znaczną redukcję liczby pracowników. Grupa ČEZ
potrafiła dostosować się do negatywnego trendu, jest nadal jedną z najmniej zadłużonych energetyk w Europie i cieszy się dobrą kondycją finansową. Środki
pieniężne wytworzone w ramach naszej działalności operacyjnej wynosiły niemal 65 mld koron. Spółki energetyczne w Europie Zachodniej wyraźniej odczuwają skutki kryzysu ekonomicznego i wzrastającą regulację energetyki w swoich
wynikach. Dzięki naszym aktywnym przedsięwzięciom i pomyślnej sprzedaży energii elektrycznej z naszej produkcji na kilka lat do przodu udało nam się
te skutki tylko odłożyć, dlatego nadal pracujemy nad szukaniem następnych
oszczędności wewnętrznych i dostosowujemy strategie częściowe do naszych
możliwości finansowych”26.
W styczniu 2013 roku ČEZ zakończył działalność w Albanii. W 2012 roku
grupa osiągnęła czysty zysk w wysokości 40,2 mld koron. Jak wynika z raportu
rocznego, działania koncernu rozwijały się lepiej niż planowano. Zwłaszcza w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i gazu. W 2012 roku grupa ČEZ przekazała
Republice Czeskiej 1,3 mld koron więcej niż w poprzednim roku. W sumie w podatkach i dywidendach wprowadziła do kasy Republiki Czeskiej ponad 4 tys. koron na każdego obywatela. W 2012 roku ČEZ w inwestycje ulokowała 53,1 mld
koron, z czego 50 mld przeznaczono na majątek trwały, w tym 18 mld w odnowę i budowę elektrowni, 11 mld koron w rozwój sieci dystrybucyjnej i 8 mld
koron w zweryfikowanie i bezpieczeństwo elektrowni jądrowych. Szczególny
 ČEZ skupi się na polskim rynku OZE, wnp.pl Portal Gospodarczy, 7.04.2013 r., [online]
http://energetyka.wnp.pl/cez-skupi-sie-na-polskim-rynku-oze,194628_1_0_0.html,
stan
z dn. 29.06.13.
24
 M. Druś, ČEZ koncentruje się na ekspansji w Polsce, „Puls Biznesu”, 5.04.2013 r., [online] http://www.pb.pl/3066655,80533,cez-koncentruje-sie-na-ekspansji-w-polsce, stan z dn.
21.06.13.
25
 Polsko-czeska współpraca gospodarcza. Fakty. Tendencje…, op. cit., s. 4.
26
 Raport bieżący Komisji Nadzoru Finansowego z 28 lutego 2013 r., „Puls Biznesu”, [online] http://
notowania.pb.pl/espi/3020403,81650,grupa-ez-osiagnela-w-2012-roku-czysty-zysk-40-2miliarda-koron, stan z dn. 18.06.13.
23
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priorytet w polityce ČEZ ma budowa nowych bloków elektrowni jądrowej
Temelin. Doświadczeniem w tym zakresie spółka mogłaby podzielić się w przyszłości przy budowie polskiej elektrowni jądrowej. W przeciwieństwie do Polski, w Czechach tego rodzaju inwestycjom towarzyszy wysoki poziom akceptacji
społecznej. Jak podkreśla Kamil Cermak, dyrektor generalny ČEZ Polska, rozwój energetyki jądrowej leży w interesie obu krajów27.
Według raportu przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte pt. „Top
500 Central Europe 2012. Energy and Resources” firmy z branży energetycznej
PKN Orlen (Polska) oraz MOL (Węgry) pozostają liderami w Europie Środkowej pod względem przychodów z wynikami odpowiednio 25 965 mln euro oraz
19 053 mln euro. Lokatę trzecią zajmuje ukraiński Naftogaz (9 703 mln euro).
Natomiast na czwartej, wysokiej pozycji znajduje się czeski ČEZ (z wynikiem
8 290 mln euro). Na kolejnych miejscach plasują się takie polskie firmy, jak Lotos
(5.), PGE (6.), PGNiG (9.)28. Czwarta lokata ČEZ w zestawieniu świadczy o ważnej pozycji czeskiego koncernu na europejskiej scenie przemysłu energetycznego i dowodzi, że ČEZ może być traktowany jako poważny i potrzebny partner
przy realizacji strategicznych inwestycji energetycznych w Polsce.
ČEZ była jedną z pierwszych spółek zagranicznych notowanych na warszawskiej giełdzie. Obecnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
notowanych jest siedem czeskich spółek29.
Penta Investments
To środkowoeuropejska grupa inwestycyjna o czesko-słowackim rodowodzie,
zarejestrowana na Cyprze. Specjalizuje się w sektorach private equity oraz real estate30. Penta powstała w 1994 roku, zaczynając działalność jako broker giełdowy.
W 2000 roku firma rozpoczęła inwestycje w sektorze private equity, a w 2005 roku
rozszerzyła swoją działalność o rynek nieruchomości, tworząc segment real estate
i obecnie realizuje projekty rozwojowe w Czechach i na Słowacji31.
 Z wystąpienia Kamila Cermaka, dyrektora generalnego ČEZ Polska, podczas Forum Gospodarczego Polska-Czechy, które obyło się 12.10.2012 r. w Warszawie. Notatki własne autora.
28
 Raport „Sektor energetyczny w regionie Europy Środkowej – CE TOP 500” – TOP 500 Central
Europe 2012 Energy and Resources, [online] http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/branze/
energetyka/663b171f0ea99310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm, stan z dn. 25.08.13.
29
 T. Elżbieciak, Polska i Czechy odkrywają się na nowo, op. cit.
30
 Private equity – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym w celu
osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału; Real estate
– rynek nieruchomości.
31
 [Online] http://www.pentainvestments.com/pl/press-releases-pl/2013/penta-kupuje-apteki
-mediq-w-polsce.html, stan z dn. 18.06.13.
27
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Przedsiębiorstwo inwestuje w małe i średnie firmy różnych branż. Obecnie
posiada siedem oddziałów – w Pradze, Warszawie, Bratysławie, Monachium, Limassol, Amsterdamie i Jessrey – w których zatrudnia w sumie dwustu pracowników, zaś w spółkach portfelowych trzydzieści trzy tysiące osób32. Inwestycje Penty
można odnotować w ponad 10 krajach Europy, m.in. na Słowacji, w Czechach,
w Polsce, na Węgrzech, w Rosji oraz w Wielskiej Brytanii. Penta lokuje kapitał
m.in. w sektorze detalicznym, ochrony zdrowia, w przemyśle lotniczym, budowy
maszyn i narzędzi, rozrywce oraz w projektach bankowych. Całością funduszu zarządza pięciu partnerów (Czech i czterech Słowaków). Aktualnie portfolio inwestycyjne Penta w Polsce obejmuje: Grupę Empik Media & Fashion, Fortuna – zakłady bukmacherskie, Iglotex, Dr. Max i Clar System. Z Pentą w Polsce w przeszłości
związane były także takie firmy, jak: sieć sklepów Żabka, Mobile Entertainment
Company (Mobilking), telewizja kablowa Stream Communications Sp. z o.o.,
Okna Rąbień, Drumet, Alpha Medical Polska. Penta w naszym kraju również inwestowała w punkty bukmacherskie pn. Profesjonał33. Po przeprowadzonej w 2005
roku restrukturyzacji grupy utworzono spółkę Penta Investments. W 2007 roku
fundusz kupił za kwotę 550 mln zł sieć sklepów Żabka, która w 2011 roku została
sprzedana firmie Mid Europa Partners za 380–400 mln euro. W 2007 roku wartość spółek należących do holdingu szacowano na ponad 1 mld euro, zatrudniały
one łącznie 20 tys. osób, a skonsolidowany zysk funduszu osiągnął 105 mln euro34.
W maju 2012 roku Penta dokonała przejęcia, wraz z firmą Eastbridge, większościowego pakietu akcji NFI Empik Media & Fashion, w skład której wchodzą sieci Grupy Empik (media i rozrywka), Grupy Smyk (sklepy z artykułami
dziecięcymi), szkoły językowe (m.in. Empik Schools), sieci sklepów z odzieżą,
dystrybucja kosmetyków i innych produktów (w Polsce Optimum Distribution,
Soul, Amersport, Ultimata Fashion)35. Na temat transakcji tak mówił dyrektor
inwestycyjny Penta Jozef Janov: „Grupa EM&F staje się aktualnie naszą największą inwestycją w Polsce, i, jak wynika z planów inwestycyjnych oraz akwizycyjnych Spółki, nasze zaangażowanie powinno się jeszcze istotnie zwiększyć”36.
 Penta – profil firmy, [online] http://www.pentainvestments.com/pl/o-nas/profil/profil.
html, stan z dn. 23.08.13 oraz Raport roczny Penta Investment 2012.
33
 Fuzja Iglokrak i Iglotex zakończona, Warszawa–Praga, 31 stycznia 2001 r., [online] http://www.pentainvestments.com/pl/press-releases-pl/2011/fuzja-iglokrak-i-iglotex-zakonczona.html, stan z dn. 18.06.13.
34
 Żabka sprzedana. Nowy właściciel zapowiada dalsze akwizycje sieci handlowych, [online]
http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/zabka-sprzedana-siec-kupil-fundusz-mideuropa-partners,46381.html, stan z dn. 23.06.13.
35
[Online] http://www.emf-group.eu/?id=24, stan z dn. 20.06.13.
36
 [Online] http://www.pentainvestments.com/pl/press-releases-pl/2012/pomyslny-final-wezwania-eastbridge-i-penta-na-akcje-nfi-empik-media-fashion-s-a.html, stan z dn. 20.06.13.
32
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Obok EM & F kluczową inwestycją Penty w Polsce jest grupa Iglotex, producent i dystrybutor mrożonek37. W sierpniu 2013 roku do mediów dotarła informacja, że Penta kupuje sieć aptek Mediq, zarządzanych dotychczas przez grupę ACP Pharma. Po sfinalizowaniu transakcji polska część aptek należąca do
Penty będzie liczyć blisko 300 punktów i stanie się drugim największym podmiotem aptecznym w Polsce. Z kolei należąca dotychczas do Penty sieć aptek Dr.
Max wzmocni pozycję w Polsce i przyspieszy ekspansję (70 aptek w Polsce)38.

Ryc. 1. Struktura firmy Penta GP Limited Cyprus
Źródło: www.pentainvestments.com.

Penta w 2012 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 147 mln euro, łączne
przychody ze spółek portfelowych wyniosły 4,4 mld euro, zaś całkowita wartość
aktywów szacowana była na 5,9 mld euro39.
Kofola S.A.
Kofola to bezalkoholowy napój produkowany w Czechach i na Słowacji. Po
raz pierwszy został przekazany do sprzedaży detalicznej w latach 60. i od razu
zdobył znaczną popularność. Firma go produkująca jest głównym konkurentem
właścicieli marek Coca-Coli oraz Pepsi w Czechach i na Słowacji. Jak dotąd Kofoladostępna jest wyłącznie w sklepach czeskich i słowackich40.
 Penta Investments zastanawia się nad sposobem wyjścia z Empiku, 5.03.2013 r., [online] http://
www.propertynews.pl/centra-handlowe/penta-investments-zastanawia-sie-nad-sposobemwyjscia-z-empiku,15151.html, stan z dn. 11.09.13.
38
 Penta kupuje apteki Mediq w Polsce, Warszawa, 8.08.2013 r., [online] http://www.pentainvestments.com/pl/press-releases-pl/2013/penta-kupuje-apteki-mediq-w-polsce.html,
stan z dn. 28.08.13.
39
 Penta – profil firmy, [online] http://www.pentainvestments.com/pl/o-nas/profil/profil.html, stan
z dn. 23.08.13.
40
 [Online] http://info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/kofola, stan z dn. 12.06.13.
37
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Obecnie Grupa Kofola należy do najważniejszych producentów napojów bezalkoholowych w Europie Środkowej. Działa na terenie czterech krajów: w Republice Czeskiej (Krnov, Ostrava, Mnichowo Hradiště), na Słowacji (Rajecká Lesná), w Polsce (Kutno, Warszawa, Bielsk Podlaski, Grodzisk Wielkopolski) oraz
w Rosji (Moskwa)41. Wśród marek należących do Kofoli, dostępnych w polskich
sklepach, można wskazać: Grodziska, Jupi, Fruti, Mr Max, Hoop Cola, Jupik,
Pickwick, Białowieski Zdrój czy Arctic42.
Główna siedziba firmy, co godne podkreślenia, znajduje się w Kutnie, w Polsce. Kofola S.A. powstała w wyniku połączenia 30 maja 2008 roku Hoop S.A.
oraz Kofola SPV Sp. z o.o. W momencie rejestracji Hoop S.A. zmieniła nazwę na
Kofola-Hoop S.A., a 24 grudnia 2008 roku na Kofola S.A. Zakład produkcyjny
w Kutnie Hoop Polska Sp. z o.o. zajmuje się produkcją i sprzedażą napojów bezalkoholowych. Z kolei Kofola ČeskoSlovensko a.s. sprawuje nadzór nad innymi
zakładami znajdującymi się na terenie Czech i Słowacji43.

Ryc. 2. Rozwój firmy Kofola w latach 1960–2012
Źródło: www.kofola.pl.

 Kofola. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kofola S.A. za I kwartał 2013 roku, s. 4.
 Ibidem, s. 7.
43
 Ibidem, s. 9.
41
42
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Firma Hoop została utworzona w 1992 roku w Bielsku Podlaskim. W 1993
roku jej nazwę zmieniono na Hoop International Sp. z o.o. i jako pierwsza firma
w Polsce w 1995 roku spełniała normy jakościowe i technologiczne obowiązujące
w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Pozwoliło to na zawarcie kontraktu usługowego z amerykańskim producentem napojów – The Coca-Cola Company. W roku
1997 spółka wróciła do nazwy Hoop S.A. Sześć lat później, w 2003 roku, 6 sierpnia
akcje firmy zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ryc. 3. Struktura organizacyjna spółki Kofola S.A.
Źródło: www.kofola.pl.

Plany spółki przewidują, że do roku 2017 Kofola stanie się wiodącą firmą w segmencie HoReCa (hotele, restauracje, catering) i produktów impulsowych (kupowanych bez wcześniejszego zaplanowania) na rynku czeskim i słowackim44. W Polsce
Kofola produkuje m.in. dla sieci handlowej Biedronka (np. Cola Origial, Polaris)45.
Delta Pekárny
W styczniu 2005 roku firmę Nowakowski-Piekarnie przejęło joint venture
czeskiej Delta Piekarnie Czechy i belgijskiej La Lorraine Bakery Group, specjalizujących się m.in. w produkcji pieczywa mrożonego do samodzielnego wypieku
w domu i w sklepie. Pozwoliło to jednocześnie zwiększyć aktywność firmy La Lorraine w Europie Wschodniej46. Jarosław Zawadzki, prezes Nowakowski-Piekarnie,
 [Online] http://www.kofola.pl/spolka/informacje-ogolne, stan z dn. 12.06.13.
 Kofola. Raport półroczny grupy kapitałowej Kofola SA za pierwsze półrocze 2013 roku, s. 5.
46
 O. Andrzejewska, Rynek pieczywa zmienia oblicze, „Fresh & Cool Market”, 7/2009, s. 26–29 oraz
[online] http://www.lalorraine.be/INT/en/over-ons/History, stan z dn. 18.06.13.
44
45
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jest zdania, że Delta Piekarnie Czechy i La Lorraine Bakery Group zdecydowały
się na przejęcie firmy Nowakowski-Piekarnie, ponieważ oceniają polski rynek
jako bardzo perspektywiczny, a także po to, by zyskać bazę produkcyjną dla rozwoju eksportu na rynki krajów skandynawskich, nadbałtyckich i położonych na
wschód od Polski. Z planami ekspansji wiązały się spore inwestycje. Delta i La
Lorraine to podmioty o wyraźnie zarysowanych strategiach, zakładających ekspansywne wchodzenie na rynki innych krajów europejskich, w tym również na
rynek polski47. Ostatecznie belgijska firma na tyle zainteresowała się rynkiem tej
części Europy, że 8 sierpnia 2007 roku dokonała zakupu 100% udziałów w Delta
Pekarny oraz Nowakowski-Piekarnie.
Firma Nowakowski-Piekarnie istnieje od 1925 roku Aktualnie właścicielem spółki jest firma La Lorraine Bakery Group – największy producent pieczywa
w Belgii, eksportujący swoje produkty do większości krajów Europy, np. do Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii. Spółka Nowakowski-Piekarnie posiada obecnie
najnowocześniejszą piekarnię przemysłową w Polsce, zlokalizowaną w Nowym
Dworze Mazowieckim. Wyposażona jest ona w nowoczesne linie do produkcji
zarówno pieczywa zapieczonego zamrożonego, jak i produktów świeżych pakowanych. W przyszłości spółka planuje dalsze poszerzenie rynkowego segmentu pieczywa zapieczonego, zamrożonego, pakowanego i pieczywa do domowego
wypieku48.
Model Obaly
Model Obaly to czeska spółka funkcjonująca od stu trzydziestu lat, zajmująca się produkcją opakowań. W 1998 roku uruchomiła zakład produkcyjny
tektury falistej Model Opakowania Sp. z o.o. w Biłgoraju (wartość inwestycji to
14 mln dolarów). Fabryka w Biłgoraju zatrudnia obecnie 284 pracowników.
Firma obsługuje rynki wschodniej Polski, Ukrainy i wschodniej Słowacji.
Model Opakowania w Biłgoraju posiada przedstawicielstwo na terenie Ukrainy, we Lwowie. W 2002 roku spółka nabyła udziały polskiego producenta
tektury falistej Tek-Pak w Czosnowie i zmieniła nazwę na Model Tek-Pak49.
Zakład został rozbudowany w 2008 roku50. Po modernizacji w 2008 roku
fabryka w Czosnowie jest najnowocześniejszym w Polsce zakładem produkującym opakowania z tekstury falistej z nadrukiem. Produkcja wynosi 100 mln m2
produktu rocznie.
 W. Szczepaniak, Drugie życie piekarni Nowakowskiego, „Puls Biznesu”, 6.04.2006 r.
[Online] http://www.nowakowski.com.pl/x.php/1,2/Informacje-o-firmie.html, stan z dn. 21.06.13.
49
[Online] http://www.modelgroup.com/pl/about/locations/bi%C5%82goraj-pl, stan z dn. 23.06.13.
50
[Online] http://www.modelgroup.com/pl/about/historia, stan z dn. 25.06.13.
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Zakład zatrudnia 193 pracowników. Firma zaopatruje głównie trzy polskie miasta: Warszawę, Łódź oraz Poznań51.
Model Obaly poza Polską posiada zakłady produkcyjne w Czechach (Hostinne, Morawskie Budejovice, Nymburk, Opava), w Szwajcarii (Moudon, Niedergosgen, Weinfelden, Au), w Niemczech (Hanau) oraz w Bośni i Hercegowinie.
Tchas
Czeska firma Tchas wchodziła w skład konsorcjum „POLKOR E-20 LOT A”,
które podpisało umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe SA 28 kwietnia 2006 roku.
W skład konsorcjum weszły: czeski Tchas (jako lider), a także Przedsiębiorstwo
Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Katowicach Sp. z o.o., PEBEK Sp. z o.o.
(Radom), Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE SA.
Zadaniem była modernizacja pierwszego odcinka linii kolejowych Siedlce–Terespol, który jest częścią II paneuropejskiego korytarza Zachód–Wschód łączącego Berlin z Moskwą. Zasadniczym założeniem remontu szlaku komunikacyjnego było dostosowanie linii do standardów technicznych pozwalających na jazdę
z prędkością 160 km/h w ruchu pasażerskim i z prędkością 120 km/h w ruchu
towarowym. Inwestycja związana z I etapem obejmowała remont nawierzchni
torowej, podtorza i odwodnienia, przebudowę peronów oraz remont obiektów
inżynieryjnych, modernizację lub likwidację niektórych przejazdów oraz budowę dróg objazdowych równoległych, wymianę istniejących urządzeń sterowania
ruchem kolejowym, wymianę sieci trakcyjnej i konstrukcji wsporczych, przebudowę linii potrzeb nietrakcyjnych, remont budynków związanych z ruchem
kolejowym. Zadanie było przeznaczone do realizacji na lata 2004–2007 i było
finansowane w 75% z grantu ISPA52, a w 25% z budżetu państwa53.
Prace nad realizacją I etapu zakończono w styczniu 2008 roku54. W marcu
2013 roku ruszył II etap przebudowy na odcinku Siedlce–Terspol. Tchas ma także

 [Online] http://www.modelgroup.com/pl/about/locations/czosn%C3%B3w-pl, stan z dn. 25.06.13.
 ISPA (ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accesion) – Instrument Przedakcesyjnej
Polityki Strukturalnej – jeden z trzech instrumentów finansowych Unii Europejskiej (obok
PHARE, SAPARD) przeznaczony dla państw kandydujących do akcesji. Ma na celu ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej w zakresie transportu i ochrony środowiska.
53
 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce–Terespol, Komunikaty i wydarzenia, PKP Polksie Linie Kolejowe SA, 21.06.2006, [online] http://www.plk-sa.pl/komunikaty-i-wydarzenia/
komunikaty-i-wydarzenia/?tx_ttnews[tt_news]=2956&cHash=262136bf5226f20e4b03409acdc5a0d9, stan z dn. 22.06.13.
54
 Zakończenie prac modernizacyjnych na odcinku Siedlce-Terespol, „Rynek Kolejowy”, 29.01.2008 r.,
za: www.wnp.pl Portal Gospodarczy, [online] http://logistyka.wnp.pl/zakonczenie-prac-modernizacyjnych-na-odcinku-siedlce-terespol,41501_1_0_0.html, stan z dn. 28.06.13.
51
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na koncie modernizację sieci kanalizacyjnej w Rybniku. Łączny koszt obu inwestycji wyniósł ponad 80 mln euro55.
Poza wyżej wymienionymi, przedstawionymi w skrócie przedsiębiorstwami
warto wspomnieć także o innych inwestycjach bezpośrednich prowadzonych na
terytorium Polski przez firmy pochodzące z Republiki Czeskiej.
We wrześniu 2009 roku kontrolę nad Metalurgią SA z Radomia przejęła
czeska Huta Trzyniec, jedna z trzech największych hut w Czechach, która planuje rozbudować zakład w Polsce, będący obecnie częścią grupy Tinecké Železárny – Moravia Steel. Program produkcyjny huty to: walcówki, szyny, pręty
specjalnej jakości, stal zbrojeniowa i pręty płaskie. Historia Metalurgii SA sięga roku 1879. Połączenie doświadczeń kadry Huty Trzciniec i Metalurgii ma
stanowić podstawę do umocnienia pozycji polskiego zakładu na europejskim
rynku produktów stalowych56.
Polska i Czechy podjęły współpracę w zakresie warunków wydobycia złóż
i wykonywania robót geologicznych po obu stronach granicy w przemyśle energetycznym i surowcowym. Zainteresowanie strony czeskiej tego rodzaju kooperacją spowodowane jest wyczerpywaniem się własnych zasobów węgla. Co więcej, sięganie po węgiel z polskich kopalni przeznaczonych do likwidacji wydaje
się być opłacalne dla czeskich firm57. Efektem tego może być wspólna eksploatacja złóż m.in. przez Jastrzębską Spółkę Węglową i grupę NWR (New World
Resources), należącą do jednego z najbogatszych Czechów – Zdenka Bakali58.
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych do Umowy między Republiką Czeską
a Rzeczpospolitą Polską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie
wspólnej granicy państwowej została dokonana 25 września 2009 roku, umowę
popisano 19 sierpnia 2008 roku w Pradze. Weszła ona w życie 30 dni po ratyfikacji. Przewiduje się, że na jej podstawie będą prowadzone prace poszukiwawcze
złóż węgla kamiennego w czeskiej i polskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Umowa szczegółowo określa m.in. warunki prowadzenia robót geologicznych, tak by można było zapobiegać szkodom górniczym, kwestie związane
z przypadkami zagrożenia życia lub zdrowia, zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zawarcie jej ma być wyrazem strategicznego partnerstwa w przemyśle
energetycznym i surowcowym59.
Polsko-czeska współpraca inwestycyjna, op. cit., s. 3.
[Online] http://www.metalurgia.pl/pl/kim_jestesmy.php, stan z dn. 25.06.13.
57
O. Filipowicz, Polsko-czeska współpraca gospodarcza…, op. cit.
58
M. Gniazdowski, Polityka Polski wobec Republiki…, op. cit., s. 190.
59
 [Online] http://www.mzv.cz/warsaw/pl/aktualnosci/umowa_miedzy_republika_czeska_a.html,
stan z dn. 10. 09.12.
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Czeskie NWR (NWR Karbonia) posiada w Polsce kopalnie Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) oraz Morcinek (Kaczyce), określane przez spółkę mianem
projektów rozwojowych, gdzie dokonywane są obecnie inwestycje zmierzające
do reaktywacji kopalni (Dębieńsko) i badania geologiczne, co rokuje efektywne
wydobycie w przyszłości60. W czerwcu 2011 roku Czeski Holding Przemysłowo-Energetyczny (EPH), znaczący inwestor strategiczny w sektorze energetycznym,
kupił kopalnię Silesia w Czechowicach-Dziedzicach należącą do Kampanii Węglowej. Od połowy 2012 roku kopalnia prowadzi wydobycie węgla kamiennego na
potrzeby sektora energetycznego. Plany zakładają wydobycie ok. 3 mln ton węgla
rocznie. Dotychczas EPH zainwestowało w kopalnię Silesia 108 mln euro61. Polska i Czechy współpracują także w zakresie połączenia systemu przesyłu gazu
w obu krajach. W roku 2011 udało się zakończyć budowę interkonektora gazowego łączącego dwa państwa. Urządzenie o przepustowości 0,5 mld m³ spaja
systemy gazowe Polski oraz Czech i jest wspólnym przedsięwzięciem polskiego
operatora gazowego systemu przesyłowego Gaz-System oraz czeskiego operatora systemu przesyłowego Net4Gas z grupy RWE. Gazociąg liczy 50 km po stronie polskiej oraz 10 km po stronie czeskiej. Plany przewidują zwiększenie jego
przepustowości. Ta inwestycja pozwala mieć nadzieję, że w przyszłości będzie
możliwe utworzenie korytarza przesyłowego z północy na południe w Europie
Środkowo-Wschodniej62.
Powodem podjęcia tego rodzaju inwestycji i przełomem we współpracy
w Grupie Wyszehradzkiej w sferze bezpieczeństwa energetycznego był rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy na początku 2009 roku, który doprowadził do przerwy w dostawach surowca dla Unii Europejskiej. Skutki tego szczególnie dotkliwie odczuła Słowacja, którą w potrzebie wsparły solidarnie Polska i Czechy. Dziś
w Grupie Wyszehradzkiej działa grupa wysokiego szczebla ds. bezpieczeństwa
energetycznego. Zaufanie Węgier i Słowacji wobec wschodniego partnera w zakresie dostaw gazu zostało zachwiane. W marcu 2010 roku w Budapeszcie odbył się szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej. Realizacja jego postanowień przyczyniła się do uzyskania wsparcia Unii Europejskiej dla rozbudowy połączeń
międzysystemowych. Stąd też zrealizowana budowa interkonektorów w ramach
korytarza Północ–Południe. Połączenie międzysystemowe powstanie także na
granicy ze Słowacją. Zarówno w przypadku Czech, jak i Słowacji interkonektory
mogą zostać wykorzystane do eksportu gazu niekonwencjonalnego z Polski.
 [Online] http://www.newworldresources.eu/pl/dzialalnosc/projekty-rozwojowe, stan z dn. 10.09.13.
 Polsko-czeska współpraca inwestycyjna, op. cit., s. 3 oraz O. Filipowicz, Polsko-czeska współpraca
gospodarcza…, op. cit.
62
 O. Filipowicz, Polsko-czeska współpraca gospodarcza…, op. cit.
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Jednocześnie w Świnoujściu powstaje terminal LNG63 (gotowy od
w 2014 roku) jako inwestycja o znaczeniu regionalnym, przez polski rząd uznana
za strategiczną64. Wśród czeskich działań w Polsce znajdują się również budowa
linii do produkcji kwasu azotowego w Zakładach Azotowych Kędzierzyn-Koźle
o wartości 65,5 mln dolarów (250 mln zł) przez firmę Chemoprojekt, budowa
terminalu przeładunkowego w Porcie Szczecin o wartości ok. 50 mln USD przez
TK Deza Valašské Meziříčí; z kolei Firma C.S. Cargo kupiła firmę logistyczną
TSL Unitrans65. Obok pozytywnych relacji na gruncie politycznym, coraz atrakcyjniej zaczynają kształtować się polsko-czeskie relacje gospodarcze. Po okresie zainteresowania obu krajów Europą Zachodnią Polska i Czechy nadrabiają zaległości z ostatnich lat we wzajemnej współpracy. Inwestycje zagraniczne
„po sąsiedzku” i budowanie pozytywnych relacji biznesowych mają wymierne
znaczenie dla sąsiadujących krajów. Kreowanie sprzyjającej atmosfery biznesowej ma wpływ na wizerunek Europy Środkowej jako dobrego miejsca do lokowania inwestycji. Polsko-czeska współpraca będzie się wzmacniać, co prognozują wystąpienia przedstawicieli obu krajów podczas ostatnich gospodarczych
forów polsko-czeskich, które odbywały się w październiku 2012 roku w Warszawie i w kwietniu 2013 roku w Pradze. Jak zaznaczył podczas kwietniowego spotkania radca ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie Karel Kysilk: „Polska
jest dla nas nie tylko trzecim partnerem gospodarczym. Polska to także punkt
wyjścia na rynki północy i na północnym-wschodzie Europy oraz na Dalekim
Wschodzie”. Polacy z południowym sąsiadem handlują częściej niż z Francją,
Wielką Brytanią czy Stanami Zjednoczonymi, a wymiana handlowa rośnie pomimo spowolnienia gospodarczego66. W 2009 roku Polska była jedynym krajem
UE, w którym odnotowano wzrost gospodarczy na poziomie 1,7%, co sprawia,
że jest pod względem lokowania biznesu stosunkowo bezpieczna. W przypadku Czech w tym samym czasie PKB spadł o 4,2%, co spowodowane było silnym

 Terminal LNG w Świnoujściu, popularnie określany jako „gazoport”, budowany port przeładunkowy i regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu. Decyzja o budowie – 2006 r. Zob. T. Popławski, Z. Rapciak. Terminal LNG zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Forum Biznesu”, s. 1, 3.08.2011 r.
64
 M. Gniazdowski, Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2011”, Warszawa 2012 , s. 152–153.
65
 P. Wysocki, Czechy. Współpraca gospodarcza, Departament ds. Polityki Czech i Słowacji MSZ
RP, materiały ze spotkania Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej z przedstawicielami MSZ, za:
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska, Przewodnicząca Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej, 20 marca 2012 r., [online] http://monikawielichowska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1344&Itemid=220, stan z dn. 23.06.13.
66
TE, Bliżej sąsiadów, „Nowy Przemysł. Miesięcznik Gospodarczy”, 5/2013.
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powiązaniem czeskiej gospodarki z gospodarkami innych krajów67. Polska gospodarka, największa w Europie Środkowej, w okresie „ujarzmiania” kryzysu gospodarczego, wyróżniała się na tle innych krajów wzrostem PKB
w 2010 roku w wysokości 3,8% i była atrakcyjnym partnerem dla wszystkich
południowych sąsiadów. Spadek obrotów handlowych z krajami Grupy Wyszehradzkiej w 2009 roku udało się szybko nadrobić. Jak zauważa M. Gniazdowski,
eksport do Polski pomagał południowym sąsiadom łagodzić skutki słabnącej
koniunktury w innych państwach UE i ograniczyć uzależnienie od dostaw do
Niemiec, co stanowi istotny cel czeskiej strategii importu. Dlatego rozwój handlu i inwestycji między partnerami wyszehradzkimi jest korzystny dla każdej ze
stron. Współpraca inwestycyjna wpływa na zacieśnienie relacji wewnątrz Grupy
Wyszehradzkiej, dziś postrzeganej jako jeden ze sprawniej działających mechanizmów integracyjnych Europy. W efekcie pociąga to za sobą lokowanie w Polsce inwestycji bezpośrednich68. Inwestorom zza południowej granicy do Polski
jest po prostu blisko. Zaletą jest też rynek wykwalifikowanych pracowników, którym dysponuje Polska. Wadą natomiast niewystarczająca infrastruktura drogowa i kolejowa, która pozostaje w dużej mierze nadal w sferze planów i deklaracji
(budowa drogi ekspresowej S3, niekompletna autostrada A1)69. Znaczny potencjał tkwi właśnie w budowie korytarzy komunikacyjnych, a podróż z Czech do
Polski w dalszym ciągu jest problematyczna. Prezydent M. Zeman jest zwolennikiem budowy autostrady D-11 do Hradca Kralove i granicy z Polską. Popiera
też projekt budowy korytarza wodnego Dunaj, Odra, Łaba.
Na zakończenie warto nadmienić, że 20 kwietnia 2014 roku rząd przyjął Ponadregionalną Strategię Rozwoju Polski Zachodniej, która to określa cele rozwoju
dla pięciu polskich województw, w tym Dolnego Śląska i województwa opolskiego. Dokument został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ścisłej współpracy z urzędami marszałkowskimi. Wykorzystano Założenia
SRPZ, które powstały na początku 2012 roku w wyniku oddolnych prac przedstawicieli regionów. Założono zwiększenie dostępności transportowej Polski Zachodniej w przestrzeni europejskiej poprzez wzmocnienie powiązań głównych
miast makroregionu z Warszawą, Katowicami i Trójmiastem, Berlinem, Pragą,
Wiedniem oraz Dreznem. W ramach projektów ponadregionalnych przyjęto
plan unowocześnienia linii kolejowych w ciągu CETC-ROUTE 65 – modernizacja linii kolejowej C-E 59 („Odrzanka”) relacji Szczecin – Kostrzyn – Zielona
Góra – Wrocław – Międzylesie, w tym przywrócenie dopuszczalnej prędkości
67
68
69

ROKU Morawiec, Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej…, op. cit., s. 203.
M. Gniazdowski, Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej..., op. cit., s. 151.
ZKK, My z czworokąta, „Nowy Przemysł. Miesięcznik Gospodarczy”, 5/2013.
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technicznej minimum 120 km/h. Kluczową kwestią jest również decyzja o dokończeniu budowy drogi S3 w ciągu CETC- ROUTE 65, w tym: budowa drugiej
jezdni obwodnic Gorzowa i Międzyrzecza i odcinka Sulechów–Nowa Sól, jak
również budowa odcinka Nowa Sól–Legnica, rozpoczęcie budowy odcinka Legnica–Lubawka oraz dokończenie budowy odcinków Świnoujście–Szczecin70.
Streszczenie
Czeskie inwestycje zagraniczne w Polsce po 2004 r. Zarys problematyki
Artykuł podejmuje temat czeskich inwestycji bezpośrednich na terytorium Polski
realizowanych po 2004 roku przez takie firmy jak m.in. ČEZ (branża energetyczna),
Penta Investments (przedsiębiorstwo inwestycyjne), Kofola (branża spożywcza), Delta
Pekárny (branża spożywcza), Model Obaly (produkcja opakowań) czy Tchas (branża
kolejowa). Tekst prezentuje także zakres i kierunki polsko-czeskiej współpracy gospodarczej po 2004 r.
Słowa kluczowe: Polska, Czechy, współpraca inwestycyjna, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, BIZ, po 2004 r.

Summary
The Czech foreign investments in Poland after 2004. The outline
of the problem
Article takes up the theme of the Czech direct investments on the Polish territory
made after 2004. by companies such as, among others CEZ (energy sector), Penta Investments (investment firm), Kofola (food industry), Delta Pekárny (food industry), Model
Obaly (production of packaging) and Tchas (railway industry). The text also presents the
scope and direction of the Czech-Polish economic cooperation after 2004.
Keywords: Poland, The Czech Republic, investment cooperation, direct foreign investments, BIZ, after 2004.

 M. Toczek, Rząd przyjął strategię rozwoju Polski Zachodniej, strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, 30.04.2014 r., [online] http://lubuskie.pl/news/14983/16/
Rzad-przyjal-Strategie-Rozwoju-Polski-Zachodniej/, stan z dn. 01.05.14.
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„Zeszyty Naukowe DWSPiT.
Studia z Nauk Społecznych”,
2014 (7), s. 141–156

Paweł Borszowski

Zwrot szacunkowy w konstrukcji zabezpieczenia
wykonania zobowiązania podatkowego
Uwagi ogólne
Jednym z najnowszych zagadnień pozostających w obszarze zainteresowania doktryny prawa podatkowego jest zagadnienie elastyczności. Elastyczność
nie tylko prawa podatkowego, lecz prawa w ogóle, nabiera obecnie coraz większego znaczenia z uwagi na przerost regulacji prawnej, który w niektórych obszarach może być nawet określany jako inflacja prawa1.
Problem nadmiaru, czy też przerostu regulacji prawnej jest konsekwencją
rozwoju prawa i jednocześnie próbą unormowana coraz większej liczby stosunków społecznych2. Jest to zapewne związane z podnoszoną w teorii prawa relacją
pomiędzy rzeczywistością społeczno-gospodarczą a prawem, czy też pomiędzy
rozwojem tej rzeczywistości a rozwojem prawa3.
Wydaje się więc, że ustawodawca stara się intensywnie nadganiać dynamicznie
rozwijającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą poprzez tworzenie regulacji
 W doktrynie przyjmuje się, iż pojecie inflacji ,,(…) polega na stwierdzeniu, czy danemu celowi
odpowiada liczba przepisów, która ułatwia lub utrudnia jego realizację (…)”, zob. – C. Wiener,
Inflacja prawa i jej konsekwencje, [w:] Państwo, Prawo, Obywatel. Zbiór studiów dla uczczenia
60-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej profesora A. Łopatki, Wyd. PAN Zakład Imienia Ossolińskich, 1989, s. 438.
2
 W doktrynie prawa podatkowego wskazuje się przy tym na pewne strategie legislacyjne, zob.
– B. Brzeziński, O idei uproszczenia prawa podatkowego, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1991, s. 335, i literatura
tam powołana.
3
 R. Piszko, Prawo a normy pozaprawne. Typy relacji, Szczecin 2000, s. 208.
1
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prawnych4. Taki proces może jednak spowodować skutek odwrotny od zakładanego. Nie tylko bowiem nie osiągnie się pożądanego stopnia relacji pomiędzy rozwojem rzeczywistości społeczno-gospodarczej a rozwojem prawa, lecz doprowadzi
się do tworzenia ,,sztucznych” regulacji, których zakres zastosowania spowoduje
zarówno brak możliwości odzwierciedlenia tej relacji, jak i tworzenie ,,sztucznych
podsystemów” prawnych, które z kolei nie tylko oddalają prawo od rzeczywistości, lecz powodują trudności ze stosowaniem obowiązujących norm, poprzez tworzenie konstrukcji nieznanych systemowi prawnemu. Należy bowiem zauważyć, że
pomiędzy rozwojem rzeczywistości społeczno-gospodarczej a rozwojem prawa zachodzi relacja następstwa, której nie powinno się zmieniać, gdyż burzy to istotę
prawa, postrzeganego jako organizatora zjawisk społecznych5.
Relację tę powinno się dostrzegać, by umiejętnie tworzyć takie regulacje,
aby relacja ta została zachowana. Rozwój rzeczywistości społeczno-gospodarczej charakteryzuje się procesem ,,zagęszczania”, co powinno być dla ustawodawcy sygnałem do stosowania właściwego języka tworzonych regulacji prawnych, takiego, który będzie obejmował skutki owego procesu. Natomiast niewłaściwa jest taka sytuacja (obserwowana, niestety), gdy ustawodawca stara się także ,,zagęszczać” unormowania, stosując wyrażenia mające postać m.in. nowych
instytucji prawnych, czy też nowych definicji legalnych, których zastosowanie
w obecnie obowiązującym systemie prawnym nie tylko jest trudne do osiągnięcia, lecz także zaburza funkcjonowanie obowiązujących norm6, a więc działa negatywnie na efektywność prawa. Stąd też niezwykle istotne staje się położenie
nacisku na stosowanie właściwego języka prawnego7, a tym samym odpowied Nie zawsze jednak ustawodawca zauważa to, co akcentuje się w teorii prawa, gdzie rozpatruje się
podstawy aksjologiczne funkcjonowania prawa, w przypadku których oprócz wewnętrznej podstawy aksjologicznej duże znaczenie przypisuje się zewnętrznym podstawom aksjologicznym,
a więc takim, które są postulowane przez społeczne otoczenie tego systemu, zob. – K. Pałecki,
O aksjologicznych zmianach w prawie, [w:] L. Leszczyński (red.), Zmiany społeczne a zmiany
w prawie. Aksjologia. Konstytucja. Integracja Europejska, Lublin 1999, s. 19–20.
5
 W teorii prawa wskazuje się przy tym, iż najważniejszą funkcją prawa w społeczeństwie jest
funkcja kierowania zachowaniem adresatów normy, zob. – A. Kość, Relacja prawa i wartości
w społeczeństwie otwartym, [w:] I. Bogucka, Z. Tobor (red.), Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Kraków 2003, s. 145.
6
 O ile więc w niedalekiej przeszłości akcentowano w literaturze ,,oczyszczanie” języka prawnego
z naleciałości poprzedniego ustroju społeczno-polityczego (zob. – T. Rabska, Przywracanie ciągłości pojęć prawnych, [w:] A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz (red.), Państwo prawa, administracja,
sądownictwo, Warszawa 1999, s. 212), tak obecnie należy uważać na dodawanie do tego systemu
,,wytworów prawnych”, zniekształcających poprawnie funkcjonujące i zastane instytucje prawne.
7
 Zobacz szczegółowe uwagi na temat wizji świata, jaką zawiera język prawny – T. Gizbert-Studnicki, Język prawny a obraz świata, [w:] Prawo w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 1992,
s. 151 i nast.
4
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nich środków techniki prawodawczej, tak by zapewnić relację następstwa pomiędzy rozwojem rzeczywistości a rozwojem prawa. Stosowanie tych środków
techniki prawodawczej musi uwzględniać dwa elementy, tj. po pierwsze wybór
odpowiedniego środka techniki prawodawczej, po drugie zaś dopasowanie tego
środka do celu8 i istoty instytucji prawnej, której służy9. Należy podkreślić konieczność uwzględnienia tych dwóch elementów, gdyż w obowiązujących regulacjach prawnych dostrzega się pozytywne działania ustawodawcy, który stosuje
właściwe środki techniki prawodawczej dla osiągnięcia założonego celu, ale brak
jednocześnie drugiego z elementów, czyli właściwego ,,dopasowania”. Powoduje
to negatywne skutki dla stosowania prawa, przejawiające się szczególnie w licznych wątpliwościach interpretacyjnych co do zakresu sytuacji objętych np. określeniem nieostrym, jak również zasadniczo w różnych poglądach prezentowanych w orzecznictwie sądowym.
Wskazane uwagi o charakterze ogólnym mają bezpośrednie odzwierciedlenie
w regulacjach prawa podatkowego. Należy zauważyć, iż w prawie podatkowym relacja pomiędzy rozwojem rzeczywistości a rozwojem tego prawa nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na jego istotę, a zatem przejmowanie skutków działalności
podmiotów w zakres opodatkowania. Relacja pomiędzy rozwojem rzeczywistości
społeczno-gospodarczej a rozwojem prawa podatkowego powinna uwzględniać
skutki obrotu gospodarczego w zakresie opodatkowania. Powoduje to konieczność
,,obserwacji” przez ustawodawcę podatkowego relacji zachodzących w gospodarce i działalności podmiotów gospodarczych. Rolą prawodawcy jest więc tworzenie
unormowań dostosowanych do skutków działalności podmiotów w obrocie gospodarczym. Nie jest to zadaniem łatwym. Najprostszym bowiem rozwiązaniem
jest sięgnięcie do ,,wachlarza” kolejnych przepisów, jako odpowiedź na obserwację
zachowań podmiotów w obrocie gospodarczym. Nietrudno zauważyć, że taki zabieg nie tylko nie prowadzi do celu, dla którego regulacje podatkowe są tworzone,
ale odnosi skutek odwrotny.
Tworzy się bowiem przepisy ,,zagęszczające” istniejące regulacje, które zaciemniają ,,obraz danej instytucji”, powodując poważne trudności z jej stosowaniem, gdyż rzadko kiedy ustawodawca podatkowy, dodając nową regulację, liczy

 Chodzi zatem o odtworzenie tego celu z tekstu prawnego, zob. – O. Bogucki, Odtwarzanie celów
i innych wartości z tekstu prawnego, [w:] A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra
wspólnego. Księga Jubileuszowa Macieja Zielińskiego, Szczecin 2010, s. 196–197.
9
 W teorii prawa podaje się kilka wskazówek dla stosowania określeń nieostrych, tj. gdy istnieje ,,rzeczywista” potrzeba zapewnienia elastyczności, unikanie złożonych określeń nieostrych,
a także unikanie nazw ,,totalnie nieostrych”, zob. – M. Zieliński, [w:] S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s. 295.
8
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się z jej miejscem w konstrukcji danej instytucji i celem tej instytucji10. Tworzenie
takiego prawa podatkowego nie tylko oznacza poważne trudności w jego stosowaniu, poprzez ,,wywoływanie” nowych konstrukcji prawnych czy nowych definicji legalnych. Wydaje się, że jeszcze większe problemy pojawiają się w związku
z tym, iż tworzenie takich regulacji jest sygnałem dla podmiotów, że poprzez odpowiednio ukierunkowane zachowanie mogą ,,wywoływać” tworzenie rozwiązań
prawnych dla siebie korzystnych. Jest to proces odwracalny, przy czym w przypadku przepisów rangi ustawowej niesie pewien wymiar temporalny i konieczność
uwzględnienia skutków, jakie już zostały daną regulacją wywołane. Stąd też należy
podkreślić konieczność tworzenia takich unormowań w obszarze prawa podatkowego, aby nie doprowadzać do procesu ,,zagęszczania” sprawdzonych i poprawnie
działających instytucji prawnych, a tym samym, aby adresat normy prawa podatkowego, działający w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym, miał wyraźny
sygnał stałości konstrukcji prawnych, ich odporności na zmiany rzeczywistości
społeczno-gospodarczej, a tym samym ich elastyczności11. Elastyczne prawo podatkowe to takie, które jest odporne na zmiany, ale jednocześnie jest to prawo, które przejawia się poprzez stałe i sprawdzone konstrukcje prawne.
Tworzenie elastycznego prawa podatkowego nie jest zadaniem łatwym z uwagi na publicznoprawny charakter tego prawa i pozycje podmiotów w stosunku
prawnym zobowiązania podatkowego. Publicznoprawny charakter prawa podatkowego prowadzi do konieczności zastosowania administracyjnoprawnej metody regulacji12, a co za tym idzie, regulacji niepozostawiającej stronom stosunków
prawnych swobody w ich kształtowaniu. Z kolei pozycja podmiotów w stosunku prawnopodatkowym wskazuje na ,,przeważającą” rolę organu podatkowego.
Nie oznacza to, że organ podatkowy może dowolnie kształtować stosunki prawne,
a podatnik jedynie dostosowuje się do zachowań tego organu. Zarówno bowiem
organ podatkowy, jak i podatnik w stosunkach prawnych realizują unormowania,
 Najlepszym przykładem w tym zakresie jest konstrukcja kosztów uzyskania przychodów (zakres negatywny), zarówno z art. 16 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.), jak i art. 23 Ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), czy
zwolnienia przedmiotowe z art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 21
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
11
 W literaturze prawa podatkowego wskazuje się, iż tworzenie przepisów zawierających klauzule
generalne pozwala modyfikować przez organy władzy publicznej sens obowiązujących regulacji
w odniesieniu do zmieniającego się ,,otoczenia politycznego, gospodarczego i prawnego”, zob.
– J. Małecki, Refleksje o stosowaniu klauzul generalnych w prawie finansowym, [w:] M. Zieliński
(red.), W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga Jubileuszowa Prof.
Bronisława Ziemianina, Szczecin 2005, s. 463.
12
R. Mastalski, prawo podatkowe, Warszawa 2011, s. 20–21.
10
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które wskazują ich sposób zachowania. Niemniej jednak z racji roli, jaką administracja podatkowa pełni dla realizacji zobowiązań podatkowych, jej kompetencje
są tak ukształtowane, iż staje się ona nie tylko ,,organizatorem”, lecz także ,,decydentem”, przy zachowaniu przez podatnika odpowiednich środków prawnych zapewniających mu eliminację wadliwych rozstrzygnięć.
Tworzenie elastycznego prawa podatkowego jest zatem utrudnione, a jednocześnie jest koniecznością w obliczu dynamicznie rozwijających się stosunków
społecznych. Dlatego też tak istotna staje się analiza obecnie funkcjonujących regulacji prawnych, zawierających w swej konstrukcji takie środki techniki prawodawczej, które zapewniają elastyczność stosowania prawa podatkowego. Zbadanie
tych regulacji jest niezbędne, aby stwierdzić, czy ich funkcjonowanie odpowiada
celowi, dla którego zostały wprowadzone, a zatem, czy wywołują elastyczność tego
prawa. Ponadto z uwagi na podnoszone kwestie miejsca takiego środka techniki prawodawczej w konstrukcji danej instytucji i zgodności z celem tej instytucji
ustalenia wymaga wywołanie właściwego stopnia elastyczności, by nie doprowadzić do skutku odwrotnego od zakładanego. Analiza ta pozwoli więc uchwycić
,,stan wyjściowy” w zakresie tworzenia elastycznego prawa podatkowego i jednocześnie kierunek działań ustawodawcy podatkowego w tym zakresie13.
Jednym z rozwiązań, które przyjął ustawodawca dla zapewnienia elastyczności prawa podatkowego jest wprowadzenie zwrotu szacunkowego w konstrukcji zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, tj. w regulacji
art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej14. Realizując zatem poczynione powyżej uwagi,
należy zbadać zgodność tego zwrotu szacunkowego z celem, dla którego został
wprowadzony, czyli konieczność wykreowania elastyczności, a przede wszystkim zgodność tego zwrotu szacunkowego z celem instytucji zabezpieczenia wykonania przyszłego zobowiązania podatkowego. Punktem wyjścia dla tych analiz staje się rozważenie istoty zabezpieczenia wykonania przyszłego zobowiązania podatkowego, a także zakresu konstrukcji zwrotu szacunkowego.
Istota zabezpieczenia wykonania przyszłego zobowiązania podatkowego
Instytucja zabezpieczenia wykonania przyszłego zobowiązania podatkowego jest typowym przejawem regulacji publicznoprawnej. Ustawodawca
 Warto zauważyć, iż w literaturze dostrzeżono, że w orzecznictwie podatkowym podkreśla się
szczególne granice znaczeniowe dla zwrotów niedookreślonych w prawie podatkowym, zob.
– J. Leńczuk, Zwroty niedokreślone w procesie stosowania prawa podatkowego, [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań
XXI wieku, Warszawa 2010, s. 133–134. Może to być dla ustawodawcy także wskazówką w zakresie tworzenia elastycznego prawa podatkowego.
14
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).
13
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podatkowy, korzystając ze swej autonomii, wprowadza unormowanie, które
ma stanowić dodatkowy ,,mechanizm” zapewniający wykonanie zobowiązania podatkowego. Jest to instytucja szczególna, gdyż jej skutki odnoszą się
do okresu przed terminem płatności podatku, a zatem przed momentem wymagalności świadczenia podatkowego. Dla normodawcy istotna w związku
z tym staje się ocena sytuacji, w jakiej znajduje się podatnik przed terminem
wymagalności świadczenia podatkowego. Chodzi bowiem o zabezpieczenie
wykonania zobowiązania podatkowego, jednak w momencie, gdy nie możemy mówić o wykonaniu zobowiązania, gdyż termin wymagalności świadczenia jeszcze nie nastąpił. Jest to zatem instytucja, która powinna dodatkowo
zagwarantować wykonanie świadczenia podatkowego, na etapie poprzedzającym jego wymagalność. W związku z tym podstawą dla niej musi być ocena
sytuacji podatnika, która w dużym stopniu powoduje wątpliwość co do spełnienia świadczenia w wymaganym terminie – w przyszłości. Oznacza to więc,
iż niezwykle istotną kwestią jest właściwe ustawowe ,,wyrażenie” przesłanki
dotyczącej sytuacji podatnika, która pozwoli uruchomić instytucję o charakterze ingerencyjnym. Konsekwencją zastosowania tej regulacji jest bowiem
wydanie decyzji o zabezpieczeniu na majątku podatnika. Decyzja ta w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą powoduje istotne
skutki dla tej działalności. Stąd też uruchomienie tej instytucji musi jednoznacznie odnosić się do wyjątkowej sytuacji podatnika, pozostającej w bezpośredniej relacji do wykonania zobowiązania podatkowego. Ponadto regulacja
zabezpieczenia nie może przejawiać się w wymiarze zbyt instrumentalnym,
biorąc pod uwagę kompetencje organu podatkowego i jego pozycję w stosunku prawnopodatkowym. Podkreślone wymogi wskazują jednoznacznie, jak
istotną rolę w ramach tej instytucji odgrywa właściwy kształt przesłanki stanowiącej podstawę jej zastosowania.
Konstrukcja zwrotu szacunkowego z art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej
Jeżeli chodzi o pierwszy z wymogów, to wypada stwierdzić, że ustawodawca wskazał na wyjątkową sytuację podatnika, przedstawiając ją w jednoczesnej
relacji do wykonania zobowiązania podatkowego. Zgodnie bowiem z przepisem
art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe może być zabezpieczone przed terminem płatności podatku, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa,
że nie zostanie wykonane. Przy czym normodawca jednocześnie wymienia okoliczności o charakterze przykładowym, potwierdzające spełnienie przesłanki,
tj. sytuację, gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu
majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. Należy zauważyć, że
146

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 7

określenie sytuacji podatnika zostało dokonane w sposób specyficzny. Z jednej
bowiem strony, ustawodawca nie wskazuje ścisłego zakresu sytuacji powodujących podstawę zastosowania przesłanki zabezpieczenia wykonania zobowiązań
podatkowych. Z drugiej zaś strony, podaje jednoznacznie przykładowe okoliczności, które stanowią o spełnieniu rozpatrywanej przesłanki. Sytuacje powodujące możliwość zastosowania przesłanki zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego zostały zatem określone w sposób uproszczony. W pozostałym
zakresie ustawodawca wskazuje jedynie konsekwencje tych sytuacji w postaci
,,stanu uzasadnionej obawy”.
Badając zatem konstrukcję zwrotu szacunkowego użytego przez ustawodawcę w przepisie art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej, należy zauważyć, że wymóg
właściwego określenia sytuacji podatnika wskazującej podstawę do zastosowania zwrotu szacunkowego wypełnia jednocześnie pierwszy z elementów badanego zwrotu szacunkowego, tj. opis okoliczności. Opis okoliczności ma istotne znaczenie dla zastosowania zwrotu szacunkowego, stanowi bowiem ,,bazę”,
do której stosuje się czynności mające charakter kwalifikacji-szacowania, a zatem wypełniające drugi z elementów zwrotu szacunkowego. Opis okoliczności
w badanym pierwszym elemencie zwrotu szacunkowego został określony w taki
sposób, iż ,,wyrażenie” tych sytuacji dokonane zostało w pierwszej kolejności
w sposób uproszczony, odnosząc się jedynie do konsekwencji tych sytuacji ,,widzianych” z płaszczyzny uzasadnionej obawy odnoszonej do wykonania zobowiązania podatkowego. W dalszej kolejności – co już podniesiono – ustawodawca nie tyle opisuje okoliczności, co wskazuje te z nich, które stanowią spełnienie
przesłanki. Analizując opis okoliczności w tym przypadku, należy poczynić kilka uwag. Po pierwsze, wskazanie okoliczności stanowiących pierwszy element
zostało ,,schowane” w wyrażeniu stanowiącym określenie zwrotu szacunkowego. Należy bowiem zauważyć, że zwrot szacunkowy przedstawia się jako ,,uzasadniona obawa”15 odniesiona do wykonania zobowiązania podatkowego. Po
drugie, określenie przykładowych sytuacji należy także kwalifikować w opisie
okoliczności, przy czym są to jednocześnie okoliczności, co do których nie dokonuje się szacowania, a zatem ich znaczenie w opisie okoliczności jest szczególne. Nie wchodzą bowiem do zakresu okoliczności, co do których dokonuje się szacowania, niemniej jednak stanowią wyraźną wskazówkę dla podmiotu
dokonującego szacowania, o jaki charakter okoliczności chodziło ustawodaw W orzecznictwie niedotyczącym spraw podatkowych wskazuje się, iż wyrażenie ,,uzasadniona
obawa” ma charakter zwrotu szacunkowego. Warto przywołać choćby wyrok NSA w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2012 r. ( II OSK 1984/10), a także wyrok NSA w Warszawie z 14 czerwca 2011 r.
(II OSK 1092/10) czy wyrok WSA w Warszawie z 18 maja 2010 r. (II SA/Wa 510/10).
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cy. Należy więc je ,,przyjąć” do pierwszego z elementów zwrotu szacunkowego,
z uwagi na to, że nie chodzi tu o ścisłe wyliczenie okoliczności, co do których
dokonujemy szacowania (wówczas bowiem ograniczeniu podlegałaby elastyczność), lecz o opis tych okoliczności, czyli sposób ich wyrażenia. W tym przypadku uproszczenie w opisie okoliczności jest rekompensowane wskazaniem ,,pewników”. Taki kształt pierwszego z elementów zwrotu szacunkowego pozostawia
zatem dość spory zakres kompetencji organowi podatkowemu. Jednakże trudno rozważać zakres tej kompetencji w kategoriach zbyt instrumentalnych (biorąc pod uwagę drugi ze wskazanych wcześniej wymogów16), gdyż istota instytucji zabezpieczenia może stanowić uzasadnienie dla takiego unormowania. Po
trzecie – co wymaga podkreślenia – użyty przez ustawodawcę opis okoliczności
różni się od dość charakterystycznego zwrotu szacunkowego używanego przez
ustawodawcę w przepisach Ordynacji podatkowej, tj. ważnego interesu podatnika, gdzie wskazuje się na przypadki uzasadnione ważnym interesem podatnika,
a zatem wydziela się zakres tych przypadków, jednakże bez ich przykładowego
wyliczenia. Do rozważenia pozostaje więc kwestia oceny, jaki sposób opisu okoliczności jest właściwszy z punktu widzenia celu danej instytucji.
Drugi z elementów zwrotu szacunkowego to ,,element kwalifikacji”, a zatem element służący dokonaniu czynności kwalifikacyjnych, których skutkiem
jest przyjęcie, iż dany przypadek spełnia zakres uzasadnionej obawy odnoszonej do wykonania zobowiązania podatkowego. Z uwagi na uproszczony kształt
pierwszego z elementów rozpatrywanego zwrotu szacunkowego, element kwalifikacji ,,wypełnia” istotę zwrotu szacunkowego z art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej. Wyraża się on bowiem w sformułowaniu ,,uzasadniona obawa”, a zatem
chodzi o kwalifikację obawy jako uzasadnionej w relacji do wykonania zobowiązania podatkowego. Zastosowanie drugiego z elementów przejawia się w kilku etapach. W pierwszym z nich należy stwierdzić ,,stan obawy” w odniesieniu
do kwestii wykonania zobowiązania podatkowego. Stwierdzenie „stanu obawy”
stanowi pierwszy etap ,,procesu kwalifikacji” – etap wyjściowy, w którym dokonujemy weryfikacji sytuacji podatnika pod kątem wykonania przyszłego zobowiązania podatkowego. W tym etapie nie zostają jeszcze uruchomione czynności kwalifikacji obawy jako uzasadnionej na podstawie przyjętych kryteriów tej
kwalifikacji. Ten pierwszy etap ma w pewnym sensie charakter pośredni – łączący oba elementy zwrotu szacunkowego. Analiza sytuacji podatnika, zarówno bieżącej, jak i w pewnej perspektywie temporalnej (w sensie przyszłości oraz
czynności realizowanych wcześniej przez podatnika i skutków tych czynności
 Chodzi o wymogi sformułowane w ramach analizy zakresu przesłanki z art. 33 § 1 Ordynacji
podatkowej.
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dla jego bieżącej sytuacji) powinna dać odpowiedź na pytanie, czy powstaje
,,stan obawy” niewykonania przyszłego zobowiązania podatkowego. Pomimo że
w ramach tego etapu nie dokonuje się jeszcze procesu kwalifikacji obawy jako
uzasadnionej, weryfikacja całokształtu sytuacji podatnika pod kątem ,,stanu
obawy” oznacza konieczność zastosowania ,,stanu emocjonalnego” odczuwanej
obawy u konkretnego pracownika organu podatkowego. Nietrudno zauważyć,
że „stan obawy” ma wymiar ,,mocno zindywidualizowany”, który może być konsekwencją danego typu osobowości, a często także wielu przeżyć emocjonalnych
z okresu dzieciństwa i nie tylko. Pozostawienie zatem tak poważnej instytucji,
jaką jest zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych ,,zbytniemu” subiektywizmowi podmiotu już na tym pierwszym etapie elementu kwalifikacji
jest niebezpieczne. Podmiot ten może bowiem pominąć istotne okoliczności
jako niewchodzące w zakres ,,stanu obawy” bądź też określić tym pojęciem takie
okoliczności, które wykraczają poza jego zakres z uwagi ,,przesunięcie” sposobu
postrzegania zagrożenia. O ile w drugiej sytuacji, a więc w przypadku rozszerzenia zakresu ,,stanu obawy”, powstaje mniejsze niebezpieczeństwo, ponieważ
przyjęte następnie kryteria kwalifikacji mogą ,,naprawić” niewłaściwe ujęcie tego
zakresu, to w pierwszym przypadku staje się to niemożliwe ze względu na przyjęcie ,,wyjściowego stanu obawy”. Należy jednak zauważyć, że o ile w pierwszym
przypadku konsekwencje mogą być zdecydowanie niepożądane dla budżetu, to
w drugim mogą stanowić nadmierne i zbędne obciążenia aparatu skarbowego
z uwagi na konieczność badania ,,pustego zakresu” stanu obawy, a jednocześnie
będzie się to przejawiać w instrumentalnym traktowaniu sytuacji podatnika.
W kolejnym etapie następuje dobór odpowiednich kryteriów kwalifikacji.
Kryteria te staną się punktem odniesienia dla dokonywanych czynności kwalifikacji, jako trzeciego etapu w badanym procesie kwalifikacji. Celem, zarówno kryteriów kwalifikacji, jak i realizowanych czynności kwalifikacji, jest osiągnięcie efektu w postaci uznania, iż określona sytuacja podatnika zasługuje na
miano uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania podatkowego. A zatem
gdy idzie o kryteria kwalifikacji, należy poczynić dwa zastrzeżenia. Po pierwsze,
kryteria te dotyczą uznania sytuacji podatnika jako uzasadnionej obawy, bądź
nieuzasadnionej obawy w odniesieniu do wykonania zobowiązania podatkowego. Nie można zatem dobierać kryteriów, które spowodowałyby stopniowalność
uzasadnienia stanu obawy. Zastrzeżenie to wskazuje na niedoskonałość przyjętego wyrażenia formułującego zwrot szacunkowy. Wyrażenie „obawa” ze swej
istoty zawiera bowiem ,,czynnik stopniowalności”. Powstaje zatem pytanie, czy
uda się w procesie doboru kryteriów ustalić takie, które wyeliminowałyby stopniowalność w tym zakresie. Po drugie, kryteria te mają doprowadzić do uzasadnienia konkretnego stanu obawy, a zatem akcent pada na ,,uzasadnienie”, co
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z założenia jest słuszne, gdyż ma wskazywać pewien uniwersalny model okoliczności, w odniesieniu do których powinno się dokonać obiektywizacji stanu
obawy. Problem jednak w tym, iż dobór kryteriów został pozostawiony konkretnemu podmiotowi – pracownikowi aparatu skarbowego, a zatem trudno uciec
przed subiektywizmem, co jest kolejną kwestią w ocenie poprawności przyjętego zwrotu szacunkowego. Należy jednoznacznie stwierdzić, że celem doboru
kryteriów powinno być ustalenie uniwersalnych okoliczności potwierdzających
uzasadnienie stanu obawy. Opierając się na tym założeniu, można wskazać tytułem przykładu, iż kryterium kwalifikującym może być wysokość przyszłego zobowiązania podatkowego podatnika w stosunku do jego sytuacji finansowej. Już
jednak w tym zakresie mogą pojawić się różne podejścia, w zależności od relacji kwotowej zobowiązania podatkowego do sytuacji majątkowej. Kryterium to
może być powiązane z rodzajem działalności gospodarczej, jaką prowadzi określony podatnik, a co za tym idzie, może wiązać się z koniecznością oceny sytuacji rynkowej w odniesieniu do prowadzenia tej działalności. Można zatem
mieć do czynienia z kryterium mieszanym, tj. nie tylko kwotowym, lecz także
z powiązaniem kwot z rodzajem działalności gospodarczej. Określony podmiot
(pracownik organu podatkowego) może bowiem poszukiwać uzasadnienia, analizując sytuację rynkową w odniesieniu do tego rodzaju działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast dodamy do tego kwestię stanu emocjonalnego, od którego
trudno się uwolnić, mając tak sformułowany zwrot szacunkowy, ocena sytuacji
rynkowej tzw. ,,chłodnym okiem” wydaje się niezmiernie trudna. A zatem również etap doboru kryteriów kwalifikacji rodzi poważne niebezpieczeństwo dla
właściwej kwalifikacji. Wyjściem z sytuacji jest dobór kryterium w porównaniu
do wskazanych wcześniej ,,pewników”, niemniej jednak może to dotyczyć jedynie pewnego zakresu, a nie całego elementu kwalifikacji.
Jak już wskazano, czynności kwalifikacji stanowią trzeci i ostatni etap procesu kwalifikacji, a zatem również ostatni etap realizacji elementu kwalifikacji
i jednocześnie zastosowania zwrotu szacunkowego. Czynności kwalifikacji są
ściśle powiązane z kryterium kwalifikacji. Dobór danego kryterium kwalifikacji
wskazuje jednocześnie czynność kwalifikacji, jaką powinien zrealizować podmiot – w tym przypadku pracownik organu podatkowego. A zatem obawy, jakie
sformułowano w odniesieniu do doboru kryteriów będą także miały zastosowanie do czynności kwalifikacji. Jeżeli zatem kryterium kwalifikacji ma postać
kwotową, to czynności kwalifikacji będą polegały na ocenie sytuacji finansowej
podatnika wraz z jego zachowaniem w pewnym ujęciu temporalnym w porównaniu z wysokością przyszłego zobowiązania podatkowego. Czynności o charakterze porównania będą miały istotne znaczenie w ramach czynności kwali-
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fikacyjnych17. Będzie się to przejawiać w porównaniu do sytuacji innych podatników o podobnej wysokości zobowiązania i podobnej sytuacji finansowej oraz
uwzględnieniu ich zachowania polegającego na spełnieniu świadczenia podatkowego. Porównanie może być realizowane w stosunku do ,,założonej” kwoty
zobowiązania podatkowego i założonej sytuacji podatnika, a więc poprzez podstawienie pewnego modelu.
Efekt czynności kwalifikacji powinien doprowadzić do jednoznacznego
stwierdzenia, iż określona sytuacja podatnika, rozpatrywana w kontekście temporalnym – przy pewnym założeniu – tj. gdyby termin płatności zobowiązania
nastąpił, spowodowałaby takie zachowanie podatnika, które polegałoby na niespełnieniu świadczenia podatkowego, co odpowiada celowi tej instytucji, czyli
zabezpieczeniu wykonania przyszłego zobowiązania podatkowego. Jest to założenie nieco wyidealizowane, niemniej jednak wskazuje ono jednoznacznie na
cel tej instytucji.
Zgodność zwrotu szacunkowego z celem instytucji zabezpieczenia
Tymczasem wprowadzenie określenia wskazującego na ,,emocjonalny stan
obawy”, nawet uzasadniony, nie może spełniać tego założenia. Trudno bowiem
stawiać na równi uzasadnioną obawę zachowania podmiotu w przyszłości z pewnością tego zachowania w obliczu obowiązku świadczenia podatkowego. Emocjonalny stan obawy, nawet uzasadniony w wyniku zastosowania zwrotu szacunkowego, nie może być pozbawiony wątpliwości, które są istotą stanu obawy. A zatem czynności kwalifikacji nie mogą doprowadzić do stwierdzenia, w jaki sposób
podmiot zachowa się w przyszłości. Jeżeli dołożymy do tego skalę subiektywizmu, który jest nieunikniony, co pokazywano w ramach badania elementu kwalifikacji już na etapie ustalania stanu obawy, to pojawia się pytanie: czy ustawodawca skorzystał z właściwego sposobu wyrażenia zwrotu szacunkowego?
Odpowiedź na tak postawioną kwestię wymaga w pierwszej kolejności
stwierdzenia, czy w konstrukcji zabezpieczenia wykonania przyszłego zobowiązania podatkowego jest potrzebny zwrot szacunkowy. W tym zakresie odpowiedź zdaje się być przesądzona. Nie ma wątpliwości co do tego, że taki charakter określenia nieostrego jest konieczny w ramach instytucji zabezpieczenia.
Chodzi bowiem o szacowanie w przyszłości skutków dla budżetu określonych
17

 orównanie jest bowiem bardzo często akcentowane w przypadku konstrukcji innego zwrotu
P
szacunkowego, tj. „ważnego interesu podatnika”. Warto w tym zakresie wskazać chociażby na
wyrok NSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2012 r. (II FSK 2118/10), LEX nr 1218948, gdzie
sąd uznał, że ,,stanowisko, iż dla uznania zaistnienia »ważnego interesu podatnika« wystarczy
ustalenie ciężkiej sytuacji finansowo-osobistej, a nie wyjątkowej w tym sensie, że różniącej się od
innych podatników jest zbyt daleko idące i jako takie narusza art. 67a § 1 o.p.”
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zachowań podmiotu rozpatrywanych w kontekście jego obecnej sytuacji. Nie da
się tego zrealizować bez odpowiedniego stopnia elastyczności. Ponadto, jak już
przyjęto na początku tego opracowania, chodzi o ucieczkę przed nadmiarem regulacji prawnej, a tym samym ukazywanie podatnikowi niezmienności i pewności prawa podatkowego, które to cechy są szczególnie istotne z racji istoty instytucji zabezpieczenia wykonania przyszłego zobowiązania podatkowego.
Ustawodawca postąpił zatem właściwie, decydując się na zastosowanie
określenia nieostrego o charakterze zwrotu szacunkowego w przypadku instytucji zabezpieczenia wykonania przyszłego zobowiązania podatkowego. W tym
zakresie badanie zgodności zwrotu szacunkowego z celem instytucji zabezpieczenia daje zawsze rezultat pozytywny. Problemem pozostaje jednak sposób wykonania, jaki przyjął ustawodawca. Przeprowadzona analiza, szczególnie ,,elementu kwalifikacji”, ukazuje wiele momentów, które powodują możliwość wykreowania zbyt dużego stopnia elastyczności, jako konsekwencji subiektywizmu,
co w powiązaniu z kompetencją organu podatkowego i jego pozycją w stosunku prawnopodatkowym zobowiązania18 powoduje wątpliwości co do zgodności z celem tej instytucji19. Elastyczność jako konsekwencja zastosowania zwrotu
szacunkowego20 ma służyć dopasowaniu tej instytucji do zróżnicowanej sytuacji
podatnika, z jednoczesnym objęciem uwagą przyszłych skutków zachowań tego
podatnika dla budżetu. Taki jednak kształt normatywny instytucji zabezpieczenia wykonania przyszłego zobowiązania podatkowego wywołuje silne wrażenie
zbytniego instrumentalizmu tej instytucji.
Wnioski
Przeprowadzone rozważania pozwalają na sformułowanie kilku wniosków.
Przy czym, ze względu na szeroko zakreślony obszar uwag ogólnych, wnioski te
można sformułować dwutorowo, tzn. w odniesieniu zarówno do analizowanej
 Zobacz szczegółowe rozważania na temat sposobu zachowania się poszczególnych podmiotów zobowiązania podatkowego – P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego zobowiązania
podatkowego, Kraków 2004, s. 133 i nast. Zobacz także uwagi na temat zespolenia uprawnienia
z kompetencja organu podatkowego – P. Borszowski, Elementy…, jw. s. 232.
19
 Porównaj także uwagi na tle wieloznaczności terminu określającego obowiązek, W. Lang,
A. Delorme, Z zagadnień tzw. swobodnego uznania (w związku z projektem wprowadzenia sądowej kontroli administracji), „Państwo i Prawo”, 1957, z. 4–5, s. 738.
20
 Warto także zauważyć, iż elastyczność w ramach instytucji zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego jest także ,,wzmocniona” instytucją uznania administracyjnego. Z kolei instytucja uznania administracyjnego oznacza, w ramach procesu podejmowania decyzji,
zastosowanie szeregu alternatyw działania – M. Król, Pojęcie luzu normatywnego stosowania
prawa, „Państwo i Prawo”, 1979, z. 6, s. 63–64.
18
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szczegółowo konstrukcji zwrotu szacunkowego w ramach instytucji zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, jak również w szerszym kontekście, a zatem w zakresie elastyczności prawa podatkowego.
Po pierwsze, należy bardzo pozytywnie ocenić decyzje ustawodawcy podatkowego, który wykorzystał zwrot szacunkowy w niezwykle istotnej dla zobowiązania podatkowego konstrukcji, jaką jest instytucja zabezpieczenia jego
wykonania. Oznacza to zatem, iż pomimo administracyjnoprawnej metody
regulacji, ustawodawca podatkowy widzi potrzebę stosowania tych środków
techniki prawodawczej. Stanowi to punkt wyjścia do oceny zastosowania nie
tylko tych środków techniki prawodawczej, ale także innych określeń nieostrych, czy też klauzul generalnych w ramach całej konstrukcji zobowiązania
podatkowego.
Po drugie, wprowadzenie zwrotu szacunkowego w ramach instytucji zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego jest próbą dla administracji podatkowej w zakresie sposobu korzystania z przyznanych jej kompetencji
z uwagi na jej pozycję w stosunku prawnopodatkowym zobowiązania podatkowego. Administracja podatkowa, korzystając z przyznanych jej kompetencji
w szerszym zakresie, tj. w odniesieniu do szerokiego wachlarza środków techniki prawodawczej zapewniających elastyczność, powinna zwracać szczególną
uwagę na cel danego środka techniki prawodawczej i jednocześnie cel danej regulacji, w której został on ,,użyty”. Brak synchronizacji tych dwóch celów może
spowodować, że cel, dla którego ustawodawca wprowadza np. zwrot szacunkowy nie zostanie zrealizowany, zaś konsekwencje tego będą się przejawiać przede
wszystkim w zakłóceniu relacji następstwa prawem i rzeczywistości społecznogospodarczej, gdzie w prawie podatkowym relacja ta jest tak istotna z uwagi na
istotę opodatkowania. Pewnych sytuacji nie da się jednak wyprostować w ramach stosowania prawa, wymaga to zatem interwencji ustawodawcy, a jednocześnie może stanowić kierunek jego działań.
Po trzecie bowiem, przeprowadzona analiza konstrukcji wybranego określenia nieostrego, tj. zwrotu szacunkowego nie daje zadowalających rezultatów,
gdy idzie o sposób jego sformułowania. Ustawodawca, wychodząc ze słusznego
założenia, przyjął jednak niezbyt dobre rozwiązanie, odnosząc się do stanu emocjonalnego obawy, którą starał się zobiektywizować poprzez szacowanie obawy
jako uzasadnionej. Powoduje to zbyt duży stopień subiektywizmu, a tym samym
niebezpieczeństwo traktowania tej instytucji w sposób zbyt instrumentalny. Wymaga to zatem rewizji ustawowej, co będzie jednocześnie stanowiło dobry punkt
wyjścia do szerszej analizy obecnego stanu wykorzystania określeń nieostrych
w prawie podatkowym z podstawowym założeniem dopasowania ich do celu regulacji, którym mają służyć.
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Streszczenie
Zwrot szacunkowy w konstrukcji zabezpieczenia wykonania zobowiązania
podatkowego
Zagadnienie elastyczności prawa staje się obecnie coraz bardziej aktualne z uwagi
na wskazywany przerost regulacji prawnej. Szczególnie w obszarze prawa podatkowego,
podlegającego najczęstszym zmianom, które psują nie tylko ,,obraz” regulacji prawnej,
ale także jej wymiar ,,systemowy”, wskazując jednocześnie na słabość tych unormowań.
Ponadto w prawie podatkowym dochodzi kwestia relacji następstwa pomiędzy gospodarką a tym prawem, która to relacja wymusza częste zmiany normatywne. Pojawia się
zatem pytanie o zastosowanie takich mechanizmów, które ograniczałyby przerost unormowań prawnych, a jednocześnie spełniały rolę dostosowania prawa, w tym przypadku
prawa podatkowego, do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Tymi mechanizmami są: określenia nieostre, klauzule generalne i uznanie administracyjne, które kreując elastyczność, powodują hamowanie rozrostu regulacji i jednocześnie możliwość ,,podążania” prawa podatkowego za dynamicznie rozwijającą się
gospodarką. Ustawodawca podatkowy dość często korzysta z tych źródeł elastyczności.
W opracowaniu dokonano analizy jednego z nich, tj. określenia nieostrego mającego postać zwrotu szacunkowego, które wykorzystuje ustawodawca w instytucji zabezpieczenia
wykonania zobowiązania podatkowego.
Słowa kluczowe: podatek, zobowiązanie podatkowe, zabezpieczenie zobowiązania
podatkowego, zwrot szacunkowy.

Summary
The estimated tax refund in the construction of the collateral for the execution
of tax liabilities
The issue of flexibility in law is now becoming more and more relevant in the view of
excessive law regulation. Especially in the area of the tax law, which very often undergoes
changes that spoil not only, the image’’ of legal regulation, but also its „system” dimension. These facts depict the weakness of these regulations. Moreover, the tax law implies
the relationship between the economy and the law, that on the other hand forces frequent legislative changes. This raises the question of the use of such mechanisms, which
would limit the overgrowth of legal norms, and at the same time would enable the law
adjustment, i.e. in this case the tax law to the rapidly changing socio-economic reality.
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These mechanisms are: blurred definitions general clauses and administrative recognition. They create flexibility yet limit the growth of regulation and at the same time the
tax law is likely “to follow” a rapidly growing economy. The legislator uses these sources
of flexibility. The paper analyzes one of them, i.e. blurred concept that has a form of the
estimated return that the legislator uses in constructing the collateral for the execution
of tax liabilities.
Keywords: tax, tax liability collateral for tax liabilities, estimated return.
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Procedura audytu wewnętrznego na przykładzie
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Pod pojęciem audytu wewnętrznego rozumie się niezależną i obiektywną
działalność, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań, realizowaną przez systematyczną
ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze1,2. Audyt obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary działania jednostki, skupiające się na realizacji celów
organizacji3, cechując się działaniem niezależnym i obiektywnym. W myśl Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, niezależność to brak okoliczności, które mogłyby zagrażać bezstronnemu wykonywaniu
obowiązków w ramach audytu wewnętrznego. Natomiast przez działanie obiektywne należy rozumieć bezpośredni i nieograniczony dostęp do kierownictwa wyższego szczebla w celu skutecznego wykonywania obowiązków audytu wewnętrznego.
Podobnie jak w przypadku kontroli zarządczej, Minister Finansów określił, w formie komunikatu, standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Zostały one opracowane na podstawie standardów
audytu wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of
Internal Auditors). We wspomnianym wyżej dokumencie Minister Finansów4

 Czynności doradcze wykonywane przez audytora wewnętrznego polegają na tym, że audytor,
kończąc swoje zadania, może podjąć czynności doradcze w celu usprawnienia funkcjonowania
jednostki organizacyjnej.
2
Art. 272 u.f.p.
3
P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 1136.
4
 Komunikat nr 4 Ministerstwa Finansów z dn. 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 5, poz. 23).
1
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określił trzy grupy standardów audytu wewnętrznego: atrybuty5, działania6 oraz
wdrożenia7. Warto również podkreślić, że normodawca zobowiązał kierowników jednostek do wyodrębnienia komórki audytu wewnętrznego ze struktury organizacji. W związku z tym, liczba audytorów w danej agencji może być różna,
a podział komórki audytu na poszczególne sekcje może wynikać ze sposobu realizacji jej zadań8. Na czele komórki audytu wewnętrznego stoi koordynator, który
podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki9. Warto nadmienić, że prawodawca zagwarantował ochronę stosunku pracy tylko koordynatorowi komórki audytu
wewnętrznego, ponieważ zmiana jego stosunku pracy wymaga zgody komitetu
audytu. Natomiast audytorzy podlegają służbowo kierownikowi działu, nadzorującemu i koordynującemu pracę tej komórki.
Przechodząc z kolei do rozwiązań prawnych przyjętych w poszczególnych
agencjach rządowych, należy stwierdzić, że instytucja audytu wewnętrznego została uregulowana w podobny sposób w każdej z nich. Chodzi tu przede wszystkim o zachowanie podstaw i standardów jego przeprowadzania, które wynikają
z przepisów Ustawy o finansach publicznych. Mechanizm przeprowadzania audytu wewnętrznego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uregulowany jest podobnie jak w przypadku innych agencji administracyjnych10.
Audyt prowadzany jest przez wyodrębniony w Centrali Agencji Departament
Audytu Wewnętrznego (DAW), który powstał w 2000 roku w ramach utworzenia
Agencji SAPARD dla środków przedakcesyjnych. Należy podkreślić, że utworzenie niezależnego zespołu audytu wewnętrznego warunkowało uzyskanie akredytacji dla Agencji SAPARD. Od 2002 r. zakres prac DAW obejmuje tzw. „działalność krajową”, czyli formy wsparcia finansowane z budżetu krajowego. Natomiast
od 2004 r. zakres prac służby audytu wewnętrznego został rozszerzony o badanie
wszystkich działań Agencji Płatniczej z obszaru Wspólnej Polityki Rolnej.
W okresie programowania 2007–2013 zakres prac Departamentu Audytu
Wewnętrznego ARiMR rozszerzono o ocenę spełniania kryteriów akredytacyjnych w podmiotach pełniących funkcje delegowane11.

Określają cechy organizacji i osób świadczących usługi.
Określają charakter działań audytu wewnętrznego.
17
Opisują wymagania działań zapewniających lub doradczych.
18
 Szerzej [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa 2007.
19
Art. 280 u.f.p.
10
Na przykład: Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego.
11
 Zob. szerzej: [online] www.mf.gov.pl/documents/764034/.../2012_11_22_Daria_Bochnar.ppt,
stan z dn. 12.09.13.
15
16
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Departament upoważniony jest do podejmowania działań w zakresie dokonywania oceny systemu zarządzania i kontroli funkcjonującej w Agencji, jak
również w podmiotach wykonujących zadania delegowane w zakresie zgodności
z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Z tego powodu podejmuje on
szereg zadań składających się na system audytu wewnętrznego ARiMR. Katalog
działań Departamentu Audytu Wewnętrznego określony jest w Książce procedur
– procedury audytu wewnętrznego, która w sposób bardzo szczegółowy określa
poszczególne czynności audytorskie.
Niemniej jednak, biorąc pod uwagę obszerny zakres zadań realizowanych w ramach audytu wewnętrznego, w niniejszym opracowaniu scharakteryzowane zostaną tylko najważniejsze czynności. Katalog działań audytorskich podejmowanych
przez DAW w głównej mierze polega na: przygotowywaniu rocznych i wieloletnich planów audytu wewnętrznego; ocenie wiarygodności sprawozdania finansowego; identyfikacji i analizie ryzyk związanych z działalnością Agencji; wykonywaniu czynności zapewniających i doradczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
i standardami audytu wewnętrznego. Ponadto Departament Audytu Wewnętrznego upoważniony jest do realizacji czynności doradczych, ale tylko na wniosek prezesa Agencji bądź też na podstawie postanowień rocznego planu Departamentu.
Zadania te wykonywane są w trakcie prowadzonego audytu wewnętrznego.
Czynności audytorskie przeprowadzane w ARiMR odgrywają znaczącą rolę
dla funkcjonowania Agencji. Na podstawie przeprowadzanych audytów są wystosowywane zalecenia, wnioski i opinie, których zastosowanie przyczynia się
do zmian usprawniających działania Agencji oraz wzmocnienia mechanizmów
kontrolnych i systemu zarządzania przez: zmiany w procedurach, zmiany legislacyjne, podniesienie efektywności działania czy też podwyższenie poziomu
bezpieczeństwa informacyjnego12.
Podstawowe znaczenie dla efektywnie przeprowadzonego audytu wewnętrznego ma zarówno identyfikacja, jak i analiza potrzeb audytu. Niewątpliwie w przypadku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa analiza
potrzeb audytu wewnętrznego13 stanowi podstawę do opracowania planu strategicznego. Analiza składa się z opisu obszarów ryzyka14 sporządzonych zgod ob. Sprawozdanie z działalności ARiMR, Warszawa 2012, s. 87.
Z
Analizę potrzeb audytu wewnętrznego opracowuje naczelnik wydziału/kierownik sekcji, który
przedstawia ją dyrektorowi DAW do akceptacji. Analiza ta przyjmuje formę tabelaryczną.
14
Obszary ryzyka są identyfikowane przez audytora wewnętrznego ARiMR wedle jego zawodowej oceny, przy czym, analizując te obszary, bierze on pod uwagę między innymi: cele i zadania jednostki;
przepisy prawne dotyczące działania ARiMR; wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu lub kontroli; uwagi pracowników jednostki; liczbę, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych; działania ARiMR, które mogą wpływać na opinię publiczną; liczbę i kwalifikacje pracowników ARiMR.
12
13
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nie z przyjętymi podziałami zadań pomiędzy poszczególne wydziały oraz sekcje. Natomiast identyfikacja obszarów ryzyka dla obszaru audytu wewnętrznego
w Agencji obejmuje przede wszystkim działalność krajową ARiMR oraz sferę
administracyjną związaną z procesami usługowymi, które są przeprowadzane
dla bieżącego funkcjonowania tego podmiotu. W ramach tych procesów należy wyróżnić następujące działania: realizacja zamówień publicznych; szkolenia
i zarządzanie zasobami ludzkimi; dokonywanie płatności i ich zaksięgowanie,
instrumenty pomocy krajowej; sprawozdawczość finansową oraz promocję wizerunku Agencji.
Zgodnie z Książką procedur – procedury audytu wewnętrznego ARiMR,
liczba zidentyfikowanych zadań audytowych w obrębie poszczególnych obszarów ryzyka zależy przede wszystkim od oceny audytora15. Niewątpliwie jednak
wskazane jest, aby identyfikacja zadań, wchodzących w skład poszczególnych
obszarów ryzyka, przede wszystkim uwzględniała zagadnienia horyzontalne,
tj.: środowisko wewnętrzne, działania kontrolne, informację i komunikację oraz
monitorowanie.
Warto w tym miejscu również nadmienić, że obszar ryzyka, jak również
liczba zadań audytowych podlegają dokładnej identyfikacji także w celu przygotowania Pięcioletniego Planu Strategicznego. Plan ten ma zapewnić w ciągu
pięciu lat objęcie wydziałów/sekcji Departamentu Audytu Wewnętrznego badaniem audytowym, które ma dotyczyć wszystkich obszarów znaczących dla funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Niewątpliwie jednak rozważania na temat procedury audytu wewnętrznego
w Agencji należałoby rozpocząć od scharakteryzowania, w sposób syntetyczny,
procedury planowania audytu wewnętrznego. Podstawowe znaczenie na tym etapie ma roczny plan audytu wewnętrznego. Jest on sporządzany zgodnie ze wzorcem określonym w obowiązującym akcie prawnym16 przez Ministra Finansów.
Plan określa szczegółowe zadania Departamentu Audytu Wewnętrznego na okres
jednego roku, dlatego też za jego sporządzenie odpowiedzialni są kierownicy sekcji lub naczelnicy wydziału, którzy jednocześnie dokonują sprawdzenia jego treści. Roczny plan audytu wewnętrznego ARiMR powinien zawierać informacje
„podstawowe” i „uzupełniające”. Do grupy „podstawowej” należy zaliczyć informacje dotyczące: analizy obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi; tematów audytu wewnętrznego; harmonogramu
 udytor dokonuje oceny na podstawie pozyskanych informacji oraz posiadanej wiedzy, która
A
dotyczy możliwości realizacji audytu ze względu na zakres podmiotowy oraz przedmiotowy.
16
Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. nr 21, poz. 108).
15
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realizacji audytu wewnętrznego na dany rok oraz planowania obszarów, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach. Przygotowując
roczny plan audytu, można uwzględnić także informacje „uzupełniające”, do których zaliczamy: potrzeby wykorzystywania pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami z innych jednostek organizacyjnych Agencji; potrzeby zatrudnienia ekspertów, rzeczoznawców17; przeszkolenie pracowników DAW w celu pozyskania
kadry z niezbędnymi kwalifikacjami oraz outsourcing. Warto podkreślić, że na
tym etapie procedury planowania audytu wewnętrznego zasoby audytu powinny
być skierowane w pierwszej kolejności do tych jednostek organizacyjnych, które
w procesie analizy ryzyka zostały uznane za najbardziej ryzykowne.
Kolejnym punktem w procedurze planowania audytu wewnętrznego
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest zatwierdzenie planu
audytu przez dyrektora DAW oraz prezesa Agencji, którzy dokonują tego przez
złożenie podpisu na dokumencie. Zatwierdzony plan zostaje przekazany w terminie do 15 września każdego roku przez dyrektora DAW do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś do 31 października każdego roku do Ministra Finansów. Następnie Dyrektor DAW przekazuje plan audytu prezesowi ARiMR oraz
jego zastępcom. Nie ulega wątpliwości, że plan może ulec zmianom ze względu
na znaczne rozbieżności pomiędzy jego zapisami a stanem faktycznym działania
Agencji. O zmianach w planie decyduje dyrektor DAW, jednakże wszelkie korekty planu są przygotowywane przez te sekcje/wydziały, które uznają konieczność
naniesienia zmian. W późniejszym etapie korekta planu jest sprawdzana przez
naczelnika wydziału lub kierownika sekcji, a następnie przedstawiana do wiadomości prezesowi Agencji. W dalszej kolejności podejmowane są takie czynności,
jak przy tworzeniu planu rocznego audytu wewnętrznego.
Końcowym etapem procedury planowania audytu wewnętrznego jest przygotowanie do końca marca każdego roku przez Departament Audytu Wewnętrznego sprawozdania z wykonania tego planu, a następnie przekazanie go do Ministerstwa Finansów. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące
między innymi zakresu tematycznego i organizacji zadań audytowych w danym
roku sprawozdawczym. Ponadto powinno być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania
planu audytu wewnętrznego. Sprawozdanie z wykonania planu rocznego zatwierdza dyrektor DAW przez złożenie podpisu na dokumencie.
W dalszej części rozważań nad zagadnieniem procedury audytu wewnętrznego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uwaga zostanie
 Ekspertów i rzeczoznawców z zewnątrz dyrektor DAW zatrudnia zgodnie z zatwierdzonym planem, a także przy zachowaniu przepisów dotyczących zamówień publicznych.

17
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skupiona na procedurze realizacji zadania audytowego oraz na czynnościach audytowych wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy w Agencji. Należy jeszcze raz podkreślić, że w obowiązującej Książce procedur – procedury audytu wewnętrznego ARiMR instytucja audytu wewnętrznego została opracowana
w sposób bardzo szczegółowy. Wyszczególnione etapy przeprowadzania audytu
wewnętrznego wraz z określonymi czynnościami na poszczególnych stanowiskach pracy stwarzają możliwość precyzyjnego oraz efektywnego wykonywania
czynności audytorskich. Takie podejście do uregulowania audytu wewnętrznego
w ARiMR jest zasadne, ponieważ pozwala ono na naprawienie wszelkich błędów czy też odchyleń w funkcjonowaniu Agencji już na poziomie wewnętrznym.
W konsekwencji przekłada się to na prawidłowe i skuteczne działanie zarówno
poszczególnych sekcji i wydziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak i jej samej jako podmiotu administracji publicznej. Wracając jednak
do głównej problematyki badawczej podejmowanej w tym artykule, punktem
wyjścia dla dalszych rozważań jest wskazanie, że procedura realizacji zadań audytowych rozpoczyna się od wyznaczenia składu zespołu audytowego.
Skład zespołu, jego koordynatora oraz zadania wyznacza, na wniosek właściwego naczelnika wydziału/kierownika sekcji, dyrektor DAW lub jego zastępca.
Przy dokonywaniu wyboru składu zespołu należy brać pod uwagę przede wszystkim kwalifikacje posiadane przez audytorów wewnętrznych, które wynikają z postanowień zawartych w art. 54 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych. Dobór właściwych audytorów jest ważnym punktem w procedurze wykonywania audytu,
ponieważ zasób ich wiedzy oraz doświadczenia zawodowe mają wpływ na jakość
przeprowadzonego audytu w danym podmiocie, w tym przypadku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niemniej jednak, w Agencji czynności
audytorskie przeprowadzane są zespołowo, w związku z tym zadanie audytowe
nie może zostać zrealizowane przez jednego pracownika. Możliwe jest jednak
wykonywanie przez jednego pracownika poszczególnych czynności w ramach
realizacji tego zadania. Przejdźmy teraz do zadań koordynatora zespołu.
Pierwszą czynnością rozpoczynającą wykonywanie zadania audytowego jest
oznaczenie go przez nadanie mu unikalnego numeru oraz wprowadzenie do rejestru audytów na dany rok, prowadzonego w sekretariacie DAW w wersji elektronicznej. Koordynator przyjmuje nazwę zadania, która wynika z rocznego planu
audytu. W dalszej kolejności sporządza on pismo inicjujące18 realizację danego
 Pismo inicjujące powinno zawierać następujące informacje: datę rozpoczęcia czynności w zakresie wskazanego zadania; numer zadania wpisany do rejestru audytów oraz nazwę zadania.
Ponadto może zawierać prośbę o przekazanie: materiałów; informacji lub dokumentacji, które
mogą pomóc w realizacji zadania audytowego.

18
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zadania, które kieruje do dyrektora komórki organizacyjnej, w której ma zostać
przeprowadzone to zadanie. Kolejnym etapem procedury realizacji zadania jest
„rozpoznanie wstępne” dokonywane przez członków zespołu. Zasadność przeprowadzenia tego rozpoznania sprowadza się do tego, że w jego ramach zespół
określa istotne obszary ryzyka dla właściwego zarządzania finansami, potencjalne cele audytu oraz wybór metody badań określonych obszarów problemowych
w Agencji. „Rozpoznanie wstępne” w ramach danego zadania zostaje przeprowadzone przez podjęcie następujących czynności: dokonanie przeglądu wcześniejszych audytów lub kontroli w badanym obszarze; ocenę niezbędnych kwalifikacji pracowników; pozyskanie danych do przeprowadzenia analizy ryzyka itp.
Po dokonaniu powyższych czynności koordynator zadania zobowiązany jest
do przygotowania programu audytu, który musi zawierać podstawowe informacje, tj.: oznaczenie zadania audytowego; cele tego zadania; podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania; istotne ryzyka w obszarze objętym badaniem oraz sposób przeprowadzenia tego zadania. Po sporządzeniu tego programu koordynator
przedstawia dokument do akceptacji dyrektora DAW lub jego zastępcy. Uzyskanie
zgody oraz brak konieczności naniesienia zmian w programie stanowią pozytywne przesłanki do przejścia do następnego etapu omawianej procedury.
Etapem poprzedzającym główny punkt w procedurze kontroli, czyli realizację zadania audytowego, jest „narada otwierająca” z udziałem członków zespołu
audytowego oraz kierownika jednostki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny. Narada ma na celu przede wszystkim ustalenie z kierownikiem jednostki organizacyjnej poddanej audytowi wewnętrznemu pewnych zasad i sposobów pracy audytorów, tak aby uniknąć wszelkich zakłóceń w trakcie wykonywania przez nich czynności. Sporządza się z niej protokół, który podpisuje
zarówno prowadzący naradę, jak i kierownik jednostki audytowanej.
Punktem kulminacyjnym procedury audytu wewnętrznego jest realizacja
prac audytowych, których końcowy wynik stanowi podstawowe źródło informacji
o prawidłowym bądź nieprawidłowym funkcjonowaniu Agencji. Biorąc pod
uwagę znaczenie tych czynności, warto podkreślić, że oprócz tego, iż realizują
one cele określone w programie audytu, nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych. Czynności te są podejmowane za pomocą ściśle określonych technik metodologicznych, do których zaliczamy w szczególności: badanie dokumentów19; wywiady z kierownictwem i personelem20;
 Badaniu poddane są takie dokumenty jak: schematy organizacyjne, księgi procedur, instrukcje
biurowe. Dokumenty te mogą wskazywać na funkcjonowanie systemu od strony teoretycznej.
20
 W tym przypadku wywiad należy przeprowadzić z jak największą liczbą pracowników różnych
szczebli, po to, aby uzyskać wiarygodny wynik końcowy.
19
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obserwację środowiska21 oraz przeprowadzanie testów badania22. Zważywszy na
znaczenie instytucji audytu wewnętrznego, nie tylko dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale także dla innych podmiotów administracji publicznej, audytorzy powinni udokumentować realizację przeprowadzonych prac,
a także poczynione ustalenia. Warto podkreślić, że dokumentacja ta powinna zostać sporządzona w taki sposób, aby zasadność ustalonych wniosków nie budziła wątpliwości. Dokumentacja ma charakter roboczy, co nie wyłącza możliwości
skontrolowania jej przez przełożonego audytora.
Czynności przeprowadzone w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez audytorów wewnętrznych stają się podstawą do opracowania sprawozdania wstępnego. Sprawozdanie sporządzają wyznaczeni do tego audytorzy,
przy czym wymaga ono zatwierdzenia przez dyrektora DAW lub jego zastępcę.
Dokument ten pełni rolę „wstępnej informacji” na temat poprawności funkcjonowania obszarów poddanych audytowi w danej komórce organizacyjnej Agencji. Dlatego też kierownik jednostki audytowanej powinien zapoznać się z treścią sprawozdania w celu wyrażenia swoich opinii lub zastrzeżeń. Ma on prawo
do przedłożenia na piśmie, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania, prośby o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie do stwierdzonych
uchybień lub zastrzeżeń. Do zajęcia stanowiska w tym zakresie zobowiązany jest
Departament Audytu Wewnętrznego, który przekazuje swoje uzasadnienie kierownikowi jednostki audytowanej na piśmie.
Istotną rolę w procedurze audytu wewnętrznego stanowi sprawozdanie
końcowe, które zawiera ocenę audytowanego systemu lub jednostki, obejmującą opinie audytorów odnoszące się do systemu kontroli i realizacji celów stawianych przez jednostką audytowaną. Niemniej jednak dokument ten powinien
przedstawiać wszystkie fakty, które świadczyłyby o ewentualnych słabościach
systemu. Sprawozdanie końcowe podpisują członkowie zespołu przeprowadzającego audyt, nadzorujący naczelnik/kierownik, zastępca dyrektora oraz dyrektor DAW. W tym miejscu należy podkreślić, że sprawozdanie końcowe powinno
umożliwić kierownictwu Agencji ocenę ryzyk, które wynikają ze słabości kontroli wewnętrznych, a także wzbudzić impuls do podjęcia działań mających na
celu likwidację lub ograniczenie akceptowanego poziomu tych ryzyk. Niewątpliwie jednak dokument ten stanowi podstawę do dalszych działań mających
na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki podejmowane przez prezesa
 Zasadność przeprowadzenia obserwacji środowiska wynika z potrzeby dostarczenia danych dla
określenia, jak system działa w praktyce.
22
 Istnieje możliwość przeprowadzenia następujących testów: testy zgodności; testy walk-through;
testy rzeczywiste (w tym testy gwarancji i testy góra-dół).
21
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Agencji. Można pokusić się o stwierdzenie, że daje on swego rodzaju przekrój
sytuacji i obraz kondycji ARiMR w danym okresie. Gdy stwierdzone zostały
uchybienia, istotne jest także podjęcie przez kierownika jednostki działań naprawczych w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania sprawozdania końcowego.
Brak działań zmierzających do naprawy stwierdzonych uchybień skutkuje podjęciem w danej sprawie decyzji przez dyrektora DAW. Dyrektor może w dokumencie zawierającym jego decyzję wyznaczyć nowy termin na podjęcie stosownych działań przez kierownika jednostki audytowanej, zorganizować spotkanie
z kierownictwem tej jednostki w celu omówienia przyczyn niepodjęcia działań
oraz poinformować o zaistniałej sytuacji prezesa ARiMR.
Jeżeli chodzi o czysto praktyczne podejście do instytucji audytu wewnętrznego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to zgodnie z danymi
opublikowanymi w sprawozdaniu23, w 2011 r. zrealizowano czynności audytorskie, które obejmowały 31 audytów wewnętrznych oraz 27 czynności sprawdzających sposób i stopień wdrożenia zaleceń z wcześniej przeprowadzonych audytów.
W 2011 r. przeprowadzono wiele zadań audytowych, których obszary dotyczyły
między innymi: kontroli na miejscu (4 audyty wewnętrzne); kontroli administracyjnych (3 audyty wewnętrzne); administracji i organizacji (2 audyty wewnętrzne); zarządzania mieniem (1 audyt wewnętrzny); windykacji i zarządzania należnościami (1 audyt wewnętrzny); nabywania i rozwoju systemu IT-outsourcing
(1 audyt wewnętrzny); dokonywania płatności, planowania wydatków, księgowania i sprawozdawczości finansowej (2 audyty wewnętrzne).
Mając na uwadze informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące działań, jakie zostały podjęte w 2011 roku na podstawie wniosków i opinii audytowych, należy stwierdzić,
iż przyczyniły się one do zmian usprawniających funkcjonowanie badanych procesów oraz do wzmocnienia mechanizmów kontrolnych i systemu zarządzania.
Powyższe rezultaty otrzymano dzięki wprowadzeniu zmian w procedurach oraz
legislacji, podniesieniu efektywności działania czy podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa informacyjnego. W ramach przeprowadzonych audytów badane
były także elementy zapewniające zgodność z kryteriami akredytacyjnymi działań finansowanych ze środków UE oraz zgodność działań realizowanych przez
podmioty zewnętrzne, do których zostały oddelegowane określone zadania.
Dostrzegamy zatem, że instytucja audytu wewnętrznego wpływa na jakość
funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, właśnie za pomocą
usprawniania procesów zarządzania, zwiększania wydajności pracy przez wspie-

23

Sprawozdanie z działalności AriMR, op. cit., s. 88.
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ranie działań kierownictwa. Wsparcie działań kierownictwa może nastąpić, tak
jak w przypadku Agencji, przez identyfikację i analizę ryzyka związanego z jej
działalnością, wprowadzenie metod i instrumentów jego oceny, określenia rodzaju ryzyka i skali zagrożenia czy też planowanie procedur24.
Na koniec warto wysunąć wniosek, że o poprawności przebiegu audytu
wewnętrznego w danym podmiocie decydują nie tylko obowiązujące regulacje
prawne, ale także kwalifikacje i zasób wiedzy audytora wewnętrznego. Zgodnie
z postanowieniami Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego25 audytorzy wewnętrzni powinni poszerzać swoją wiedzę,
umiejętności i kompetencje przez ciągły rozwój zawodowy. Ponadto zobowiązani są wykazywać się starannością i umiejętnościami, jakich oczekuje się od odpowiednio rozważnego i kompetentnego audytora wewnętrznego. Ważne jest, aby
audytorzy posiadali wiedzę o podstawowych ryzykach i mechanizmach kontrolnych związanych z wykorzystaniem informatyki oraz znali dostępne wspomagane komputerowo techniki audytu. Należy jednak podkreślić, że nie od wszystkich
audytorów wewnętrznych oczekuje się wiedzy specjalistycznej, jak to jest w przypadku audytorów, których podstawowym obowiązkiem jest audyt informatyczny. Warto także nadmienić, że audytor nie pełni funkcji nadzorczych, ponieważ
jego obowiązkiem po przeprowadzeniu kontroli jest obiektywna analiza przyczyn
i skutków rozbieżności26. Niemniej jednak dla uzyskania profesjonalnie, rzetelnie oraz efektywnie przeprowadzonego audytu wewnętrznego w danej jednostce
organizacyjnej, istotne jest szkolenie audytorów pod kątem specjalistycznej wiedzy w określonej tematyce badawczej.

 Zob. E. Chojna-Duch, Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, „Kontrola Państwowa” 2010, nr 1, s. 56.
25
 Załącznik do komunikatu nr 4 Ministra Finansów z dn. 20 maja 2011 r. (poz. 23).
26
E. Chojna-Duch, op. cit., s. 55.
24
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Streszczenie
Procedura audytu wewnętrznego na przykładzie Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Audyt wewnętrzny stanowi przykład niezależnej i obiektywnej działalności, której
celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji
celów i zadań. Obejmuje on swoim zakresem wszystkie obszary działania konkretnej
jednostki organizacyjnej. W odniesieniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa należy stwierdzić, że wnioski i opinie audytowe uzyskane z przeprowadzanych audytów wewnętrznych przyczyniły się do zmian usprawniających funkcjonowanie
badanych procesów, wzmocnienia mechanizmów kontrolnych oraz systemu zarządzania
Agencją.
Słowa kluczowe: agencja, audyt wewnętrzny, poprawa działalności, standardy.

Summary
The procedure of the internal audit based on the example of the agency for restructuring and modernisation the agriculture
The internal audit is an example of an independent and objective activity the aim
of which is to support the Minister in charge of a department or head of an organization
in achieving the objectives and tasks. It includes, within its scope, all the areas of a particular organizational unit. In relation to Agency for Restructuring and Modernization
of Agriculture, it should be noted that the audit conclusions and opinions obtained from
internal audits, actions, have contributed to changes improving the functioning of the
investigated processes, strengthening control mechanisms and Agency management system.
Keywords: agency, internal audit, improving activities, standards.
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Prezydencki projekt ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym – wybrane zagadnienia
1. W dniu 10 lipca 2013 r. prezydent RP wniósł do Sejmu projekt Ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym. Projektodawca w treści uzasadnienia przypomniał,
że po 28 latach działalności Trybunał jest organem trwałym i silnie zakorzenionym w systemie ustrojowym RP, a jego orzecznictwo stanowi oręż w ochronie i urzeczywistnianiu wartości deklarowanych w demokratycznym państwie
prawnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska. „Praktyka funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego […] oraz zasób doświadczeń, zarówno o charakterze
organizacyjnym, jak i w zakresie postępowania oraz wydawania orzeczeń prowadzą do wniosku, że istnieje potrzeba zweryfikowania wielu rozwiązań Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym […] oraz wypracowania nowych, regulujących
spójnie, adekwatnie do obecnych i przyszłych wymagań, zagadnienia organizacji Trybunału i zasady postępowania w sprawach będących przedmiotem jego
kognicji”1.
Proponowane zmiany mają umocnić pozycję TK jako organu władzy sądowniczej, doprecyzować procedurę rozpoznawania spraw przed Trybunałem,
poprawić warunki organizacyjne służące sprawności orzekania, dookreśleniu
procedury wyłaniania kandydatów na sędziego trybunalskiego i poprawieniu
regulacji odnoszącej się do jego statusu, racjonalizacji trybów rozpoznawania
spraw przed Trybunałem, uwzględnieniu ukształtowanej typologii orzeczeń TK
oraz ich skutków oraz uregulowaniu pewnych kwestii związanych z warunkami
funkcjonowania i obsługą prac tego organu2.
1
2

Uzasadnienie projektu nr 1590/VII, s. 1.
Ibidem, s. 1–2.

Paweł Kuczma

2. S t r z e ż e n i e p o r z ą d k u k o n s t y t u c y j n e g o R P. Zgodnie z art. 1
projektu „Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej strzegącym
porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej”. Nowa propozycja definicji TK potwierdza ustrojową pozycję tego organu. Pozostaje on w dalszym ciągu
organem władzy sądowniczej niezależnym od innych władz, który nie sprawuje
wymiaru sprawiedliwości. Zresztą zmiana charakteru Trybunału w tym zakresie wymagałaby nowelizacji samej Konstytucji, która wprost, w art. 10, zalicza
go organów władzy sądowniczej. Dla porządku warto jednak przytoczyć stanowisko J. Trzcińskiego, którego zdaniem działalność TK nie mieści się w żadnej
z określonych konstytucyjnie grup organów państwa, wymyka się schematowi
klasycznego trójpodziału władzy i „jest po prostu szczególnym, w porównaniu
do powszechnego rozumienia kontroli państwowej, rodzajem kontroli, a mianowicie kontrolą konstytucyjności prawa”3. Kontrola ta stanowi, obok „stanowienia i stosowania prawa, trzeci typ działań konstytucyjnych organów państwa”4.
Niemniej jednak widoczna jest pewna modyfikacja podejścia do uprawnień
trybunalskich. W obowiązującej ustawie definiuje się ten organ przedmiotowo,
powtarzając po ustrojodawcy jego konstytucyjne kompetencje. Pomijając już celowość takiego zabiegu i jego sprzeczność z zasadami techniki prawodawczej5
(§ 4 pkt 1), należy wskazać, że definicja ta nie odzwierciedla w pełni charakteru tego organu i roli, jaką pełni we współczesnym państwie. Z tego też względu
projektodawca stworzył propozycję definicji, która odzwierciedla zakres uprawnień Trybunału znacznie lepiej od regulacji obowiązującej, nazywając Trybunał organem „strzegącym porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 1 projektu). „Trybunał Konstytucyjny obok kontroli konstytucyjności
norm, wykonuje kontrolę czynności prawodawczych, tj. wykonywania kompetencji przez organy prawodawcze, kontroli przestrzegania określonych w Konstytucji zasad procesu prawodawczego, w tym – wywiedzionych z art. 2 Konstytucji – zasad poprawnej legislacji. […] Trybunał bada zarazem treść norm
w kontekście konstytucyjnych zasad i wartości ochrony praw podstawowych
– ochrony praw człowieka i obywatela. […] Nadto należy także dostrzegać
znaczenie utrwalonej roli Trybunału – sądu prawa, w zakresie sygnalizowania
(art. 5) Sejmowi oraz innym właściwym organom, dostrzeganych uchybień i luk
w prawie ze względu na dbałość o spójność systemu prawa”6.
 J. Trzciński, Trybunał jest władzą sądowniczą, „Prawo i Życie” z 1998 r., nr 1, s. 13–14.
 Ibidem, s. 14.
5
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” (Dz.U. nr 100, poz. 908).
6
 Uzasadnienie…, op. cit., s. 2–3.
3
4
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Nowa definicja odchodzi zatem od obecnego w obowiązującej definicji charakteru Trybunału jako organu wyłącznie zajmującego się kontrolą konstytucyjności prawa, nadając jego roli – już poprzez określenie definicyjne – znacznie
szerszy zakres.
Należy jednak zauważyć, że uczynienie TK w projekcie organem strzegącym porządku konstytucyjnego RP powoduje, że Trybunał staje się niejako organem konkurencyjnym wobec samego Prezydenta w zakresie realizacji tego
obowiązku. Prezydent, zgodnie z art. 126 ust. 2 Konstytucji, wypełnia bowiem
szeroko rozumianą funkcję kontrolną, czuwając nad przestrzeganiem Konstytucji. W praktyce uprawnienia kontrolne tych organów nie powinny się nakładać, gdyż ich realizacja jest inspirowana odmiennymi kompetencjami przyznanymi przez Konstytucję i ustawy. Istotna jest jednak okoliczność, iż obowiązek
trybunalski będzie w sensie semantycznym szerszy od obowiązku nałożonego
na głowę państwa. Pojęcie „strzeżenia porządku konstytucyjnego RP” ma bowiem bardziej pojemny desygnat znaczeniowy od „czuwania nad przestrzeganiem Konstytucji”.
3. S y g n a l i z o w a n i e u c h y b i e ń i l u k w p r a w i e7. W projekcie wprowadzono pewne zmiany, gdy idzie o wykonywanie funkcji sygnalizacyjnej przez Trybunał Konstytucyjny. Pierwsza różnica dotyczy kwestii terminologicznej. Obecne „przedstawianie uwag” o stwierdzonych uchybieniach i lukach
w prawie ma być zastąpione ich „sygnalizowaniem”. W ten sposób projektodawca nawiązuje do funkcjonującej od dawna w piśmiennictwie terminologii opisującej to uprawnienie trybunalskie.
Drugie novum odnosi się do wskazania adresata sygnalizacji. Obowiązująca
ustawa stanowi, że postanowienia sygnalizacyjne są kierowane do „właściwych
organów stanowiących prawo”. Natomiast propozycja prezydencka ich adresatem czyni: 1) Sejm lub 2) „inne właściwe organy”. O ile konkretne wskazanie
Sejmu na gruncie projektu jest jak najbardziej uprawnione, zwłaszcza że w praktyce sygnalizacje są powodowane najczęściej uchybieniami czy lukami występującymi w ustawach, o tyle problematyczne pozostaje ustalenie katalogu innych
adresatów. Czy „organami właściwymi” będą, jak do tej pory, wyłącznie organy zajmujące się stanowieniem prawa, czy może postanowienia sygnalizacyjne
będą mogły być kierowane do innych podmiotów? Wydaje się, że rozwiązanie

 Art. 5 w ust. 1 projektu stanowi, że „Trybunał sygnalizuje Sejmowi lub innym właściwym organom istnienie uchybień i luk w prawie, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”. Ust. 2 z kolei stanowi, że „Prezes Trybunału
może zwrócić się do adresata sygnalizacji o poinformowanie Trybunału o stanowisku w sprawie
będącej przedmiotem sygnalizacji”.
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pierwsze lepiej oddaje sens tej instytucji i dlatego uważam, że projektodawca
powinien pozostawić wcześniejsze nazewnictwo jako bardziej konkretne i pozbawione wątpliwości. Przyjęcie odmiennej koncepcji aktualizuje pytanie o ratio
legis takiego zabiegu, o celowość sygnalizowania luk i uchybień organom, które stanowieniem prawa po prostu się nie zajmują. Skoro bowiem nie mogą one
zmienić wadliwego stanu prawnego, to nie wydaje się potrzebne czynienie ich
tym samym adresatami sygnalizacji.
Na marginesie odnotować należy, że proponowana konstrukcja, tj. art. 5
ust. 1 projektu, dozwala wprost na kierowanie jednej sygnalizacji, w jednej sprawie,
do kilku adresatów jednocześnie. W dotychczasowej praktyce takie rozwiązanie
pojawiało się wielokrotnie, ale nie jest formalnie przewidziane przez ustawodawcę.
Projektodawca w treści uzasadnienia zajmuje stanowisko, że sygnalizacje
mają „nieobligatoryjny charakter”. Jest to pogląd, z którym można skutecznie
polemizować, gdyż według mnie „skorzystanie z tego uprawnienia należy do
obowiązków Trybunału w przypadku stwierdzenia istotnej luki lub uchybienia
w prawie, której usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu
prawnego RP”8. Świadczy o tym tryb oznajmujący zastosowany przez ustawodawcę i brak „podparcia” się partykułą „może” przy redakcji obecnego art. 4
ust. 2 Ustawy o TK. Zresztą w ten sam sposób ten przepis jest stylizowany w projekcie. Skoro tak, to wydawanie postanowień sygnalizacyjnych należy traktować raczej w kategoriach obowiązku, a nie uprawnienia Trybunału. Tym samym
Trybunał winien formułować sygnalizacje w każdym przypadku dostrzeżenia
uchybień i luk w prawie, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Projektodawca podjął próbę rozprawienia się z zagadnieniem wywołującym żywe zainteresowanie w doktrynie, a odnoszącym się do kwestii wiążącego
(lub nie) charakteru sygnalizacji. W tym temacie formułowane są skrajne stanowiska, od takich, że „sygnalizacje nie mają mocy wiążącej wobec adresatów”,
poprzez nakazujące „podjęcie sformalizowanej reakcji na uwagi TK”, kończąc
na takich, które wskazują wprost, jakie działania może podjąć Trybunał w celu
zmuszenia adresata do pewnych działań9. Projektodawca w uzasadnieniu podkreślił, że „sygnalizacja Trybunału nie tworzy po stronie jej adresata obowiązku realizacji sformułowanych postulatów lub uwag, ale – jak pokazuje praktyka
– powodować powinna przynajmniej jego refleksję i reakcję”10. Z tego też wzglę P. Kuczma, Orzecznictwo sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego w latach 2009–2013, (w druku).
 Zob. P. Kuczma, Konstytucjonalizacja funkcji sygnalizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego,
[w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Białystok 2013, s. 248–249.
10
 Uzasadnienie…, op. cit., s. 4.
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du w projekcie Ustawy zostało zapisane, iż „Prezes Trybunału może zwrócić się
do adresata sygnalizacji o poinformowanie Trybunału o stanowisku w sprawie
będącej przedmiotem sygnalizacji” (art. 5 ust. 2 projektu). W ocenie projektodawcy takie rozwiązanie ma sprzyjać „współdziałaniu organów państwa na rzecz
spójności i kompletności systemu prawa”11.
Należy jednak zwrócić uwagę, że możliwość zwrócenia się przez Prezesa
TK do organu prawodawczego, by ten poinformował Trybunał o zajętym wobec
postanowienia sygnalizacyjnego stanowisku funkcjonuje formalnie w przepisach prawnych. Tyle że uprawnienie to ma obecnie zakotwiczenie w akcie prawa
wewnętrznego, a dokładnie w § 55 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego12.
Nowelizacja ustawy ma zatem spowodować, że obowiązująca norma regulaminowa uzyska rangę ustawową. Jest to rozwiązanie, które zasługuje na aprobatę
z jednym zastrzeżeniem. Konieczne jest bowiem dodatkowo wskazanie w Ustawie konkretnego terminu, w którym należy się spodziewać informacji o zajętym
stanowisku. W przeciwnym wypadku zmiana mocy prawnej tego unormowania
nie wniesie w zasadzie nic nowego do praktyki sygnalizacyjnej, a na ewentualne
stanowisko organu prawodawczego będzie można czekać latami. Warto wspomnieć, że przy takiej stylizacji art. 5 ust. 2 projektu nie będzie także możliwe
zastosowanie sankcji za niewywiązanie się z obowiązku zajęcia stanowiska dotyczącego sygnalizacji. Ewentualne napiętnowanie będzie mogło nastąpić tylko
podczas corocznych obrad Zgromadzenia Ogólnego i w formie sformułowania
krytyki w Informacjach o problemach wynikających z działalności i orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego.
Dobrym rozwiązaniem byłoby w tym zakresie skorzystanie z rozwiązań obecnych w systemie prawnym. Na przykład w Ustawie o RPO organ, do którego Rzecznik skierował wystąpienie, ma obowiązek udzielenia na nie odpowiedzi w terminie
30 dni, a razie braku zajęcia stanowiska ombudsman może się zwrócić do jednostki
nadrzędnej o podjęcie działań13. Podobnie jest w Ustawie o NIK, w której kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany poinformować NIK w terminie określonym w wystąpieniu (nie krótszym niż 14 dni) o sposobie wykorzystania uwag
i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań14.
 Ibidem, s. 10.
 Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października
2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego.
13
 Art. 15 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. nr 21, poz. 123).
14
 Art. 62 Ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 1995 r. nr 13,
poz. 59 ze zm.).
11
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4. S ę d z i o w i e t r y b u n a l s c y. Do tej pory kwestie związane z prawami
i obowiązkami sędziów TK były na gruncie Ustawy o TK regulowane w sposób fragmentaryczny. Prezydencki projekt Ustawy o TK modyfikuje w istotny sposób ten
stan rzeczy. Projektodawca przypomina w uzasadnieniu, że mimo występowania
pewnych podobieństw (analogiczne standardy) do statusu sędziowskiego w sądach
powszechnych, administracyjnych oraz Sądzie Najwyższym, urząd sędziego Trybunału ma specyficzne właściwości i z tego powodu winien zostać uregulowany autonomicznie w Ustawie o TK. Jedynie unormowania odnoszące się do spraw typowych dla realizacji praw pracowniczych w ramach stosunku służbowego mogą nawiązywać do odpowiedniego stosowania przepisów Ustawy o Sądzie Najwyższym15.
„Kwestia sposobu wyboru sędziów TK, a dokładniej próba odpolitycznienia tego procesu, stanowi przedmiot analizy doktryny prawa niemal od samych
początków działania sądu konstytucyjnego w ramach demokratycznego systemu
rządów. Niestety, nie chodzi tu jedynie o ogólnoteoretyczne problemy naukowe,
ale o praktyczną konieczność dbania o odpowiedni skład osobowy TK, w celu
ugruntowania jego niezależności i właściwej realizacji kompetencji”16. Analizując
propozycje zawarte w projekcie, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że gros z nich powstało z wyżej wskazanych powodów. W projekcie zostały doprecyzowane wymogi stawiane kandydatom na stanowisko sędziego TK. Ciekawostką jest jednak
próba zapobieżenia stosunkowo łatwemu przenikaniu osób zajmujących funkcje
stricte polityczne do grona sędziów trybunalskich. Zgodnie z art. 18 ust. 3 projektu
„osoby sprawujące mandat posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego
mogą kandydować na stanowisko sędziego Trybunału, jeżeli w dniu wyboru upłynęły co najmniej 4 lata od wygaśnięcia mandatu”. Rotację tego typu ilustruje znakomicie funkcjonujące w piśmiennictwie pojęcie „problemu drzwi obrotowych”.
W przypadku sędziów, którzy bezpośrednio przed wyborem opuścili ławy
parlamentarne, zawsze pojawia się pytanie o ich apolityczność. Karencja w sprawowaniu mandatu parlamentarnego może w pewien sposób wpłynąć na obniżenie się zaangażowania politycznego byłego deputowanego. Nie da się jednak w żaden sposób pozbawić kandydata na sędziego poglądów politycznych,
a umiejętność i chęć oderwania się sędziów od generującego ich układu politycznego należy nie do sfery prawnej, lecz kultury politycznej i wierności postanowieniom Konstytucji takiej osoby17.
 Uzasadnienie…, op. cit., s. 5–6.
 M. Zubik, Trybunały po dziesięciu latach obowiązywania Konstytucji III RP, „Przegląd Sejmowy” z 2009 r., nr 4, s. 157.
17
 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa
2003, s. 128.
15
16
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Po drugie – i może nawet ważniejsze – w wielu przypadkach może się
zdarzyć, że sędziowie będą zasiadać w składach sędziowskich, które orzekają o konstytucyjności ustaw, za wprowadzeniem których głosowali, zasiadając
w Parlamencie. W ten sposób sędzia TK stawałby się niejako sędzią we własnej
sprawie. Czteroletni okres równy jednej kadencji Parlamentu minimalizuje ryzyko wystąpienia tego typu zdarzeń. Stąd proponowane rozwiązanie należy
ocenić pozytywnie18.
Istotnym novum przewidywanym w projekcie jest kwestia kompleksowej regulacji zasad i trybu wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego (art. 19–25
projektu). Tej zmianie również przyświeca idea, aby w możliwie największym
stopniu odpolitycznić proces wyboru sędziów TK, a także doprowadzić do tego,
aby kandydaci spełniali jak najwyższe standardy merytoryczne. Obecnie bowiem, mimo wysokich wymogów stawianych kandydatom, potencjalna ich liczba jest całkiem pokaźna. Wystarczy bowiem wykonywać zawód adwokata lub
radcy prawnego przez co najmniej 10 lat, aby urząd ten objąć. Oczywiście od
kandydata wymaga się m.in. „wyróżniania się wiedzą prawniczą”, ale, jak podaje
L. Garlicki, sformułowanie to jest „typowym przykładem prawniczego pustosłowia19 i jest na tyle niejasne, że w zasadzie pozbawione znaczenia.
Propozycja zawarta w prezydenckim projekcie wprowadza niejako dwustopniową procedurę wyłania sędziów trybunalskich. I tura zakłada stworzenie
list „kandydatów na kandydatów”, II tura z kolei odpowiada obecnie obowiązującej, czyli podczas niej dochodzi do faktycznego wyłonienia kandydatów przez
Prezydium Sejmu lub grupę 50 posłów. Różnica w porównaniu z obowiązującą
ustawą polega jednak na tym, że kandydatami na sędziego TK mogą być wyłącznie osoby, które znalazły się na liście utworzonej podczas I tury.
Art. 20 ust. 1 projektu stanowi, że prawo zgłaszania osób, spośród których
mogą być następnie zgłaszani kandydaci na sędziego Trybunału przysługuje:
1) grupie co najmniej 15 posłów; 2) Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu
Najwyższego; 3) Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego; 4) Krajowej Radzie Sądownictwa; 5) Krajowej Radzie Prokuratury;
6) właściwym ogólnokrajowym organom samorządu zawodowego adwokatów,
radców prawnych oraz notariuszy; 7) radom wydziałów prawa uczelni, uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk praw Przykładem takiej rotacji, choć nieco innego typu niech będzie wybór byłego Ministra Sprawiedliwości, posła Kwiatkowskiego na Prezesa NIK. Kwiatkowski oświadczał w publicznych wystąpieniach, że jeżeli NIK będzie kontrolował podległe mu niedawno ministerstwo za okres, kiedy był
szefem tego resortu, to będzie się wyłączał od podejmowania decyzji w kwestiach kontrolnych.
19
 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 388.
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nych, radzie naukowej Instytutu Nauk Prawnych i Komitetowi Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Projektodawca wskazuje, że „każdy z uprawnionych podmiotów może zgłosić jedną osobę na jedno stanowisko sędziego Trybunału. Przyjmuje się, że tak
ukształtowany krąg podmiotów stanowi szeroką reprezentację środowisk prawniczych, co daje zarazem rękojmię możliwości korzystania z obszernego zestawu
potencjalnych kandydatów na stanowisko sędziego, cechujących się wysokimi,
odpowiadającymi wymaganiom, kwalifikacjami”20.
Nowa procedura wyłaniania sędziów pozbawia posłów w pewien sposób
monopolu w kwestii wskazywania osób do zajmowania stanowiska sędziego TK.
Dochodzi w ten sposób do uspołecznienia tego procesu kosztem jego częściowego odpolitycznienia. Odpolitycznienie byłoby jednak znacznie większe, gdyby posłowie zostali zupełnie pozbawieni możliwości wskazywania kandydatów,
których nazwiska będą umieszczone na listach. W ramach prezydenckiej propozycji nie jest wykluczone, że posłowie w ramach II tury będą i tak wspierać kandydatów, których sami wprowadzili na listy. Zwłaszcza że przyznanie możliwości wskazania osób, spośród których mogą być następnie zgłaszani kandydaci na
sędziego Trybunału, grupie co najmniej 15 posłów, czyli liczbie posłów władnej
do utworzenia klubu, pozwala prognozować, że w przyszłości właśnie poselscy
„nominaci” będą mieli największe szanse na to, by kandydować na sędziów TK,
gdyż będą wspierani podczas głosowania przez całe kluby i to między kandydatami „poselskimi” będzie się toczyła walka o urząd sędziowski.
Art. 19 projektu stanowi, że „nie później niż 6 miesięcy przed upływem kadencji sędziego Trybunału Marszałek Sejmu, w formie obwieszczenia ogłoszonego
w ,,Monitorze Polskim”, informuje o możliwości zgłaszania osób, spośród których
mogą być następnie zgłaszani kandydaci”. Podmioty uprawnione do ich zgłaszania
mogą to czynić w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia Marszałka Sejmu. Natomiast przekazanie posłom oraz podanie do publicznej wiadomości
alfabetycznej „listy” zawierającej nazwiska prawidłowo zgłoszonych „nominatów”
następuje przez Marszałka Sejmu w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące przed
upływem kadencji sędziego Trybunału (art. 22 ust. 1 projektu). Z kolei zgłoszenie
wyłonionych z „listy” przez Prezydium Sejmu lub grupy co najmniej 50 posłów
kandydata, w ramach II tury, następuje nie później niż 2 miesiące przed upływem
kadencji sędziego Trybunału (art. 23 ust. 2 projektu).
„Jednocześnie przewiduje się, że w przypadkach opróżnienia stanowiska sędziego Trybunału przed upływem jego kadencji, ze względu na potrzebę w miarę

20

Uzasadnienie…, op. cit., s. 8.
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szybkiego uzupełnienia vacatu, cała procedura powinna być zrealizowana w ciągu trzech miesięcy, przy odpowiednim skróceniu (dostosowaniu) poszczególnych terminów – co należeć będzie do Marszałka Sejmu. Warto zwrócić uwagę,
że przy skróconej procedurze proponuje się zachowanie co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie osób do »kręgu kandydatur« (art. 25 ust. 2)”21.
Taka wielostopniowa procedura wyłaniania sędziów TK ma służyć po
pierwsze zaangażowaniu całego środowiska prawniczego w tej proces, gdyż –
z wyjątkiem samorządu komorniczego – wszystkie zawody prawnicze, a także
środowiska akademickie, będą mieć uprawnienie do wskazywania „nominatów”. Po drugie cały proces ma zostać rozciągnięty w czasie, co da możliwość
lepszego poznania sylwetek poszczególnych kandydatów, a tym samym wyboru
najlepszego spośród nich. Po trzecie wreszcie, służyć ma, jak wskazałem wcześniej, ograniczeniu znaczenia czynnika politycznego w całej tej procedurze.
Należy odnotować, że zupełna zmiana modelu powoływania sędziów TK nie
jest możliwa z uwagi na brzmienie Konstytucji, która stanowi wprost, że sędziowie ci są wybierani przez Sejm (art. 194 ust. 1 Konstytucji). Wychodząc nieco poza
zakres rozważań, można byłoby teoretycznie zastanawiać się, czy w proces wyboru sędziów TK należałoby zaangażować także inne organy władzy tak, aby część
sędziów pochodziła od władzy ustawodawczej, a inni z „namaszczenia” władzy
wykonawczej (Prezydenta czy rządu)22. Jak wskazywał Duguit, problem ich niezależności przy zastosowaniu takiego mieszanego modelu byłby jednak wciąż aktualny. Natomiast gdyby zdecydowano się na model, w którym członków Trybunału
miałby wybierać naród, organ ten stałby się ciałem politycznym23.
Biorąc pod uwagę powyższe refleksje, należy dążyć do odpolitycznienia sędziów TK innymi sposobami. Wydaje się, że ciekawym rozwiązaniem byłoby
wprowadzenie przepisu, który uzależniałby wybór na sędziego od uzyskania przez
daną osobę znacznie wyższego poparcia w Sejmie. Obecny wybór bezwzględną większością głosów umożliwia bowiem przeforsowanie kandydata przez partię posiadającą większość lub partie tworzące koalicję. Tymczasem, przykładowo,
próg 2/3 głosów zmusiłby do poszukiwania takiego kandydata, który byłby akceptowany przez posłów reprezentujących różne opcje polityczne. W ten sposób kandydat byłby wybierany w następstwie prowadzenia negocjacji między partiami,
Uzasadnienie…, op. cit., s. 8.
 Takie „mieszane” modele wyłaniania składu sądów konstytucyjnych obecnie są w m.in. USA,
Austrii, Francji. We Włoszech i Hiszpanii część sędziów powołuje dodatkowo wyższe sądownictwo powszechne i administracyjne. Więcej na temat modeli sądownictwa konstytucyjnego
– zob. A.M. Ludwikowska, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, Toruń
2002, s. 60–62.
23
Z. Czeszejko-Sochacki, op. cit., s. 115.
21
22
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czyli w wyniku konsensusu politycznego, co ograniczałoby monopolizację sądu
konstytucyjnego przez jedną opcję polityczną i co gwarantuje polaryzację reprezentantów różnych sił politycznych w tym organie24. Prawdopodobnie jest także,
że wybór padałby częściej na wybitnego prawnika niż na „wybitnego” polityka.
5. K o r p u s p r a w n i k ó w T r y b u n a ł u. Projekt zakłada stworzenie
nowej grupy pracowników o szczególnych cechach, czyli tzw. korpusu prawników
Trybunału. W skład korpusu mają wchodzić osoby zatrudnione na stanowiskach
związanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą Trybunału i służących
pomocą w tym zakresie w pracy sędziów Trybunału, wykonujące zadania asystentów lub odpowiadające czynnościom asystentów sędziów Trybunału (art. 125
ust. 1 projektu). Projektodawca nie wskazuje konkretnie, o jakie stanowiska tu
chodzi (poza oczywiście stanowiskiem asystenta sędziego TK), odsyłając w tym
zakresie do zarządzenia wydanego przez Prezesa Trybunału na wniosek szefa
Biura i po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego. W zarządzeniu tym miałoby zostać dodatkowo określone szczegółowe wymagania kwalifikacyjne związane z zajmowaniem tych stanowisk (art. 125 ust. 2 projektu).
Biorąc pod uwagę brzmienie obowiązującego Statutu Biura Trybunału Konstytucyjnego25, wydaje się, że projektodawca zamierza zaliczyć w poczet korpusu dwie kategorie dotychczasowych pracowników: asystentów sędziów Trybunału
oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska współpracowników sędziów Trybunału Konstytucyjnego do spraw orzecznictwa (§ 19). Pracownicy ci, mimo odmienności w nazwie, w praktyce zajmują się bardzo podobnym zakresem zadań,
skupiając się na obsłudze działalności orzeczniczej Trybunału. Potwierdzeniem
tego jest fakt, że zadania, do których wykonywania są wskazani pracownicy TK,
zostały umieszczone w tej samej jednostce redakcyjnej Statutu i są identyczne.
W chwili wniesienia projektu Ustawy na wskazanych stanowiskach było zatrudnionych nieco ponad 50 osób, w tym 25 doktorów i 3 doktorów habilitowanych nauk prawnych. Są to zatem osoby, które mają umiejętności analizy testów prawnych oraz zbierania i opracowywania informacji pochodzących z różnych źródeł, potwierdzone w większości posiadanymi stopniami naukowymi.
W swojej pracy zajmują się także opracowaniem projektów rozstrzygnięć i uzasadnień, redakcyjno-techniczną pracą nad ich treścią, którą podejmują wspólnie
z różnymi podmiotami na potrzeby prac nad sprawami zawisłymi w Trybunale,
jak również wykonują zadania i polecenia indywidualne sędziów TK. Czynności
te są porównywalne do zadań wykonywanych przez asystentów sędziów sądów
 . Rousseau, Sądownictwo konstytucyjne w Europie, Warszawa 1999, s. 40 i nast. Podaję za:
D
Z. Czeszejko-Sochacki, op. cit., s. 117.
25
Dostępny [online] na stronie www.tybunal.gov.pl/index2.htm, stan z dn. 24.08.13.
24
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powszechnych, administracyjnych i SN, choć – z uwagi na specyfikę orzeczeń
TK – muszą się od nich nieco różnić. Z tego względu już obecnie, z uwagi na
charakter pracy tych osób, funkcjonują oni jako odrębna grupa pracowników,
co znajduje wyraz w treści statutu Biura, regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania26.
Określenie wymagań kwalifikacyjnych związanych z zajmowaniem stanowisk w korpusie prawników TK jest rozwiązaniem sprzyjającym przejrzystości
procesu rekrutacji. Jednocześnie jasno określone wymogi stawiane kandydatom
zwiększą konkurencję i spowodują wybór takich kandydatów, którzy będą dawać najlepszą rękojmię wykonywania czynności zawodowych.
W prezydenckim projekcie proponuje się również stworzenie możliwości prawnikom należącym do korpusu, aby po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy na tych stanowiskach, mogli ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, radcowskiego lub notarialnego, natomiast doktorzy nauk
prawnych wywodzący się z korpusu – o wpis na listę adwokatów lub radców
prawnych; osoby te mogłyby również ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku
radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (art. 126 projektu). W projekcie nie ma jednak wzmianki, co należy rozumieć pod pojęciem „odpowiedniego stażu”, a dokładniej – nie jest wskazany jego okres. Projektodawca odsyła w tym zakresie do ustawy „deregulacyjnej”27, która daje możliwość skorzystania z preferencji, o których mowa powyżej w sytuacji, gdy członek korpusu
w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat był zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym i wykonywał zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego. Nie trzeba być zatem zatrudnionym na stanowisku asystenta,
aby skorzystać z dobrodziejstw Ustawy, gdyż „jeżeli w odrębnych przepisach
jest mowa o osobach zatrudnionych w Trybunale, wykonujących zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego, należy przez to rozumieć osoby należące do korpusu prawników Trybunału” (art. 126 ust. 3 projektu). Na
takich samych zasadach uprawnienia adwokackie i radcowskie mają uzyskać
osoby zatrudnione w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności
w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale
Praw Człowieka, które wykonywały tam zadania odpowiadające czynnościom
asystenta sędziego (art. 128–129 projektu).

Uzasadnienie…, op. cit., s. 25–26.
 Ustawa z dnia 23 lipca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
(Dz. U. poz. 829).

26
27
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Zdaniem projektodawcy „kwalifikacje i doświadczenie pracowników korpusu prawników, nabywane i rozwijane w pracy w Trybunale, w pełni predysponują ich do możliwości korzystania z preferencji w dostępie do innych zawodów
prawniczych, analogicznie do osób korzystających z takich preferencji na podstawie przepisów odpowiednich ustaw”28. Należy wszakże pamiętać, nie odmawiając oczywiście członkom korpusu wysokich kwalifikacji merytorycznych, że
specyfika wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego różni się w znaczący sposób od czynności wykonywanych w Trybunale. Umiejętność pracy i rozmowy z klientem, uczestnictwo w rozprawach sądowych, wreszcie typowo techniczne czynności związane z prowadzeniem kancelarii, nabyte podczas aplikacji
czy zatrudnienia w spółkach adwokackich czy radcowskich każą się zastanowić,
czy tak daleko idąca deregulacja zawodów prawniczych nie odbije się negatywnie na potencjalnych klientach przyszłych adwokatów i radców prawnych wywodzących się z korpusu. Na szczęście problem ten ma marginalne, wobec stosunkowo niewielkiej grupy członków korpusu, znaczenie.
Na gruncie propozycji zawartych w projekcie członkowie korpusu uzyskać
mają również możliwość przystąpienia do egzaminu sędziowskiego, jednak pod
dwoma warunkami. Po pierwsze, konieczne jest osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy w Trybunale, tj. co najmniej 5-letniego. Po drugie, należy legitymować
się pozytywną opinią Prezesa TK, którą należy dostarczyć wraz w wnioskiem
o dopuszczenie do egzaminu sędziowskiego (art. 126 ust. 2 projektu).
6. N i e z g o d n o ś ć s t a t u t u p a r t i i p o l i t y c z n e j z K o n s t yt u c j ą. Projektodawca podejmuje próbę rozwiązania problemu związanego
z inicjowaniem przed TK kontroli przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Konstytucja formułuje bowiem zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do
inicjowania kontroli przed Trybunałem m.in. z zakresie kontroli celów i zgodności działalności partii politycznych z Konstytucją (art. 191 ust. 1 Konstytucji). Tymczasem na gruncie obowiązującej Ustawy o partiach politycznych29
w razie powstania wątpliwości co do zgodności z Konstytucją celów lub zasad
działania partii politycznej określonych w statucie, zauważonych na etapie rejestracji partii (art. 14 u.p.p.) lub w przypadku wprowadzenia przez partię już
zarejestrowaną zmian do statutu, które są niezgodne z postanowieniami art. 8
Ustawy o partiach politycznych30 (art. 21 u.p.p.), Sąd Okręgowy występuje do
Uzasadnienie…, op. cit., s. 26.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 155, poz. 924), dalej określa jako u.p.p.
30
 „Partie polityczne kształtują swoje struktury oraz zasady działania zgodnie z zasadami demokracji, w szczególności przez zapewnienie jawności tych struktur, powoływania organów partii
w drodze wyborów i podejmowania uchwał większością głosów”.
28
29
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Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności celów partii
politycznej z Konstytucją.
W piśmiennictwie próbowano rozwiązać to zagadnienie, formułując propozycje de lege ferenda, polegające na przyznaniu Sądowi Okręgowemu w Warszawie – na mocy ustawy zasadniczej – takiego uprawnienia. Wymagałoby to
jednak zmiany Konstytucji i dlatego propozycje te nie zostały w praktyce urzeczywistnione.
Projektodawca problem braku legitymacji w inicjowaniu kontroli zgodności z Konstytucją celów i zasad działania partii politycznych rozwiązuje w ten
sposób, że przyznaje Sądowi Okręgowemu w Warszawie prawo do inicjowania
kontroli statutu partii politycznej z Konstytucyjną. Propozycja ta wymaga oczywiście nowelizacji Ustawy o partiach politycznych i projektodawca wprowadza
odpowiednie unormowania w przepisach zmieniających (art. 131 projektu).
7. Całkowita zmiana ustawy porządkuje wielokrotnie nowelizowany akt normatywny, zapewniając spójność regulacji, usuwa uchybienia w prawie, a także rozstrzyga pewne dylematy, które wzbudzały dotychczas spory w doktrynie. Prezydencki projekt Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z zaproponowanymi w nim
rozwiązaniami wypełnia wszystkie te cele, jakie stawiane są ustawom zastępującym wcześniejsze. Propozycje prezydenckie stanowią dobrą platformę do rozpoczęcia dyskusji na temat charakteru prawnego tego organu i sposobu korzystania
z powierzonych mu kompetencji. Podążają one we właściwym kierunku, możliwe jest jednak zwiększenie ich efektywności dzięki dokonaniu pewnych poprawek, które zostały opisane w treści niniejszego artykułu. W szczególności należałoby skupić się na bardziej szczegółowym unormowaniu funkcji sygnalizacyjnej
Trybunału, która do tej pory była na marginesie zainteresowania doktryny. Warto
także zastanowić się nad procesem wyłaniania sędziów Trybunału Konstytucyjnego i ograniczyć do minimum aspekt polityczny związany z tą procedurą, mający
istotne znaczenie na gruncie obowiązującej Ustawy o TK. Niewątpliwą korzyścią
płynącą z prezydenckiego projektu byłoby unormowanie statusu pracowników
Trybunału oraz zasad powoływania ich na stanowiska trybunalskie. Oczywiście
zmian proponowanych w projekcie jest znacznie więcej i wszystkie one wymagają pochylenia się nad nimi, zwłaszcza że niektóre mają przyczynić się do poprawienia efektywności i szybkości rozstrzygania spraw przed Trybunałem (zmiana
składów sędziowskich, zasada dyskontynuacji), odbywania większej liczby spraw
przy udziale ombudsmana, reprezentowania skarżącego podczas całego postępowania przez adwokata i radcę prawnego, a nie jak obecnie – na etapie sporządzania i wniesienia skargi (zwiększenie bezpieczeństwa prawnego jednostki).
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Streszczenie
Prezydencki projekt Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
– wybrane zagadnienia
Potrzeba zweryfikowania wielu rozwiązań Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
i wprowadzenia nowych, spójnych rozwiązań zaowocowała wniesieniem do Sejmu prezydenckiego projektu nowej ustawy całościowo regulującej tę materię.
W artykule skupiono się na wybranych zagadnieniach, które zostały unormowane odmiennie od dotychczas obowiązujących. W pierwszej części skomentowano
nową propozycję definiowania Trybunału Konstytucyjnego, który ma strzec porządku
konstytucyjnego RP. Rozważania w kolejnej części pracy odnoszą się do funkcji sygnalizacyjnej Trybunału, zaniedbywanej zarówno w doktrynie, jak i praktyce. Proponowane
zmiany mają w zamierzeniu projektodawcy umożliwić uzyskanie stanowiska od adresatów postanowień sygnalizacyjnych. Następnie została ukazana nowa propozycja wyłaniania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która ma odpolitycznić ten proces.
Opisano także sytuację korpusu prawników Trybunału – ciała, które do tej pory nie
funkcjonowało na gruncie obowiązującej ustawy, jak również nowe uprawnienie Sądu
Okręgowego w Warszawie w ramach procedury rejestrowania i kontrolowania partii politycznych. Całość rozważań wieńczy zakończenie, w którym zwraca się uwagę na inne
nowości legislacyjne przewidziane w projekcie.
Słowa kluczowe: Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, zmiana ustawy, Trybunał
Konstytucyjny, sędziowie trybunalscy, wybór sędziów, korpus prawników Trybunału,
sygnalizowanie uchybień i luk w prawie.

Summary
The presidential bill on Constitutional Tribunal – selected issues
The need to verify many solutions in the act on the Constitutional Tribunal and
implement new, cohesive developments resulted in bringing to the Parliament a presidential bill that would regulate this matter completely.
In the article they concentrated on selected issues which were normalized differently than the ones being in force so far. In the first part, a new proposal of defining the
Constitutional Tribunal which is supposed to protect constitutional order of the Republic
of Poland was discussed. Deliberations in the next section of the work refer to the signal
function of the Tribunal, neglected both in doctrine, as well as the practice. The drafter
might assume that the proposed changes would make it possible to obtain the opinions
from addressees of signal decisions. Next, a new proposal of appointing judges of the
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Constitutional Tribunal was discussed, which is supposed to depoliticize this process. The situation of the corps of lawyers of the Tribunal was described as well – the
body which so far hasn’t been functioning following the act being in force, as well as new
rights of the District Court in Warsaw, within the in framework of registering and controlling the political parties. The whole paper finishes with the attention put to legislative
novelties suggested in the in the bill.
Keywords: act on the Constitutional Court, amendment to the act, Constitutional
Tribunal, judges of the Constitutional Court, selection of judges, corps of lawyers of the
Constitutional Court, signal decision, gaps in the law, oversight in the law.
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Theoretical, technical and practical aspects
of e-administration
1. Introduction
E-administration, or electronic administration, refers to any of a number
of mechanisms which transform what in a traditional office are paper processes into electronic processes, in order to create a paperless office. It is an ICT1
tool used to improve productivity and performance. The implementation of
any e-administration solution should be focused on the suppliant aspect rather
than on organization, it should remove dependence on specific individuals, and
should introduce transparent systems of working. E-administration can contain
both intra-office and inter-office communication for any organization.
The primary reason for the creation and development of electronic public
administration was to increase the efficiency of institutional operation first and
consequently of governance, as a result. In recent years, e-administration, which
mainly served the purpose of efficiency, has become an economic and socio-political tool, which enabled the creation of the service provider state and, at
the same time, outlined the system of requirements of the development of modern government operations for EU states. An elaborate discussion about e-administration should overcome the rigid thinking focused on the ideal type organization; a good reason for it is the nature of e-administration, supporting the

1

ICT – Information and Communication Technology
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transformation process of the self-centered public structures into ones that value
the citizen, his/her needs and taking part directly in governing. Bearing this in
mind, e-administration becomes a real condition for achieving the e-democracy
targets, meaning, active citizenship and transparent decision-making processes2.
2. Theoretical aspects of e-administration
The EU countries’ e-government work, started in 2001, has made such
progress that nearly half of government services have become fully online
by this day. Apart from increasing digitalization, the current task for the
coming years is to develop the skills of citizens and entrepreneurs in applying e-administration, making a use of the available technological foundation, as well as to increase e-administration services efficiency and to establish pan-European operation3.
The success of online administration depends on the extent to which citizens are able and wish to take advantage of the opportunities allowed by electronic administration. Thus, it is especially important to create a user-friendly
service provision portfolio: one which takes client needs into account and reaches beyond the traditional administration. In order to integrate users, following
unified strategic principles, since 2007 EU states have set a higher online sophistication level of operation, which constitutes a fundamentally new approach to
public administration with a view to the fact that, in accordance with this approach, services have to be provided to citizens in a pro-active way4.
The foundation and success measurement of the level of development of
implementation are thus familiarity with the citizen needs and, from the point
of view of the players of public administration, the application of a pro-active
service provision approach, based on ICT tools. Even though the application of
technological developments and online services do significantly improve the
quality of service provided to clients, they do not only ensure client-oriented
service and do not mean improvement in efficiency. In the case of client-oriented service, the realization of certain services often requires several institutions
to cooperate5.

 Qingshan Jiang, Implementing an e-administration, Xiamen University, China 2005, p. 14.
 A. Matei, Introduction to public administration systems analysis, Economic publishing, Bucharest
2010, p. 29.
4
 A. Matei, D.C. Iancu, E-Administration as a Way of Increasing the Managerial Capacity in Public
Sector, School of Political Studies and Public Administration (NSPSPA), Bucharest 2009, p. 18.
5
 N.A. Krause, R.C. Thompson, The Efficacy of Electronic Administration and Interpretation of Personality Measures, Annual Convention of the American Psychological Association, Boston 2008, p. 8.
2
3
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The system of shared, integrated services, situated above sectoral subsystems, which covers the entire public administration domain is aimed at increasing efficiency on a national level.
The homogenous infrastructure of customer services, human resource management, finances and electronic administration and document management,
as well as further development of e-administration services based on a unified
framework, are not just crucial for national efficiency, but are also basic requirements for the establishment of the pan-European level of service6.
In the years to come, technology will play an increasingly significant role in
ensuring that modern public administrations can meet the challenges posed by
globalization. The key issues in terms of keeping the pace are economic efficiency, social justice, cohesion and public service reform7.
The EU attaches great importance to the establishment of e-administration
and the concept of the service providing state. Beyond the coordinated strategic
guidance based on national experiences, sharing best practices of various countries and standardization of certain regions8.
E-administration

A definition for e-administration or electronic administration, refers to any
of the mechanisms which transform what in a traditional office are paper processes into electronic processes, in order to create a paperless office. This is an
ICT tool intended to improve productivity and performance9.
The city works with sector representatives. Each representative is supposed
to collect information and claims from the sector’s inhabitants. Generally, it is
done through a specific document to be filled in. This document is addressed to
the town hall where the administration is to process it. In offices, the representatives are given a card enabling them to identify themselves and to complete
the online document. They can follow the evolution of each claim through the
whole process. Employees will have complete information at their disposal and
can concentrate on the analysis phase and on the response concerning the claim.
The elected officials will use this information as current indicators of local life,
 A. Matei, D.C. Iancu, E-Administration as a Way..., op. cit. p. 20.
 Government Decree No. 257/2007 (X. 4.) on the rules of actions electronically performable in the
course of public procurement proceedings, and the application of the electronic price slope.
8
 Eibl, Herwig, Karning, Kustor, Ledinger, Leitold, Medimorec, Pirker, Reichstadter, Rupp,
Scheidbach, Wagner-Leimbach, Administration on the Net, MediaGuide VerlagsGesmbH, Vienna 2011, p. 13.
9
 E-administration, [online] http://sske.cloud.upb.ro/sskemw/index.php/E-Administration , accessed
27.11.13.
6
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and use it to make more appropriate decisions. In this model, the citizen is considered as a “consumer of rights” claiming personalized and efficient public services. It corresponds to a government « for the people » with a strategy of citizen
satisfaction improvement10.
E-government

This management mode, called here “e-government” reflects a vision of
a relatively passive citizen-agent responding to his duties. Based on the need of
quantifying and comparing solutions, this government of the people depends
on regular consultations in order to improve the policy’s acceptance. Therefore,
electronic voting is the most appropriate tool – it facilitates the communication
of citizens’ opinions to government, conserving a consultative characteristic at
the same time. This approach may be considered as a “pull” system where government seeks predefined information. Thus citizens’ capacity is limited to propose solutions and initiatives in a “technical democracy”11.
We live in an utterly technical and technological society and we are, unaware of it, constantly surrounded by technology. Mobile networks and the
Web are “new” communication systems, without which our society would not
be able to function. It is not easy to imagine not being able to make mobile
phone calls, to send messages all over the world within seconds by e-mail or
to retrieve information from the Web with only a few clicks. It is not just citizens who are living a digital lifestyle, though. Public administrations and authorities are also fully embracing information technologies in order to communicate in modern ways. The term e-government was created years ago to
describe this idea12.
There are the following interaction levels in e-government:
 Information: Making information available online, for instance, on the
Website of a public authority.
 Communication: The ability to access and exchange information interactively.
 Transactions: Carrying out services, including signing application forms
and delivering official documents and notifications electronically13.
 H. Michel, e-Administration, e-Government, e-Governance and the Learning City: A typology of
Citizenship management using ICTs, University de Savoie, France 2005, p. 3.
11
 H. Michel, e-Administration, e-Government..., op. cit. p. 4.
12
 Zhiyuan Fang, E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development, Vol. 10, ,,International Journal of The Computer”, Thailand 2002, p. 16.
13
 K.G. Nygren, E-Governmentality: On Electronic Administration in Local Government, Academic
Conferences Ltd., Sweden 2009, p. 57.
10
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E-government is the set of all electronic public administration services
available to everybody in the country. It also means a modern and innovative
land, in which quality, trust and customer service are of key importance. Public
administration and authorities use technologies such as the Internet or mobile
phone services to stay in touch with citizens and business units. They also use
these technologies to carry out internal work processes. E-government has an
effect on every citizen, business and public authority14.
Modern information and communication technologies (ICT) enable public
authorities to make “traditional” services more customer-friendly and to make
them independent of opening hours in an office. ICTs are also used to introduce
new electronic services over the Internet, for instance an automated notification
service for passport renewal. These services not only can be customized to meet
the needs of citizens and businesses, they also save time and money15.
E-governance

E-governance is the public sector’s use of information and communication
technologies in order to improve information and service delivery, encourage
citizen participation in the process of decision-making and make government
more accountable, transparent and effective16.
The distinction between government and governance is important: Governance places the stress on the way in which decisions are made, while government stresses the way in which these decisions are carried out (Marche, Mc Niven,
2003). The “pull” system changes to a “push” system, with information emerging
from the ground. In the model of e-governance, interactions between citizens and
government are necessary.
“The participatory model contains a recognition that knowledge is discursive,
contingent and changeable – that it emerges through interaction” (Chadwick and
May, 2003). The citizen is now considered as a source of ideas and initiatives that
provides a mutual enrichment. The e-governance model can initiate a reflection
on the local government‘s knowledge17.

 C.H. Beck, D. Brezoianu, M. Oprican, The Development of Electronic Administration, Bucharest
2010, p. 32.
15
 Eibl, Herwig, Karning, Kustor, Ledinger, Leitold, Medimorec, Pirker, Reichstadter, Rupp, Scheidbach, Wagner-Leimbach, Administration..., op. cit., p. 25.
16
 E-governance, [online] http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=3038&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html, accessed 28.11.13.
17
 H. Michel, e-Administration, e-Government..., op. cit., p. 4.
14
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Differences between e-administration, e-government and e-governance
Tab. 1. Four types of Citizen Relationship Management using ICTs18
e-administration

e-government

e-governance

The Learning
City

Republican
principle

Government
for the people

Government
of the people

Government
by the people

Government
according to
the people

Citizenship’s
component

Rights

Duties

Participation

Moral values

Role given
to the citizen

Consumer

“Passive” agent

Actor “Active”
agent

Defining the
rules to follow

Underlying
logic

Delivering
services, improving
satisfaction of
citizens, presenting
local government
policy

Improving the chance Encouraging
of a policy’s success
deliberation,
participation and
development
of local democracy

Learn how
to learn.
Deciding
according
to mutually
determined
criteria

The role

Regulating,
improving
administration
performance

Understand the
opinion of the
citizens using
consultation.
Improvingacceptance
of a policy by citizens.

Protecting free
expression,
regulating
infrastructures

To be created

Corresponding Online
ICTs tools
administrative
services,
e-procedures…

Electronic
consultation, using evoting methods and
tools

Collaborative
tools. Online
Construction
of collective
propositions

To be created

3. Technical aspects of e-administration
Presenting various technical aspects of e-administration, and bearing in
mind their importance, even indispensability for the efficiency of e-administration, the questions of cloud computing and electronic signature have been discussed below, with examples of their functioning illustrated with diagrams.
3.1. An example of an IT system in administration

Along with the advances made in information and communication technology (ICT), the LAB (Local Administration Bureau) provides varied support
to the local government, helping them perform efficient administration and ex18

Ibidem, pp. 5–6.
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panding residents’ services through ICT by arranging electronic application and
other formalities, promoting their use, and ensuring information security.

Fig. 1. The structure of network for e-administration19

The Basic Resident Register Network is indispensable for building electronic
central and local government. This network eliminates the need to attach a copy
of the resident’s record in various administrative procedures and the need to
submit a report on the current pensioner’s status in various pension programs.
Recently, the network has helped to clarify the situation of pension records that
are to be integrated. Furthermore, the Basic Resident Register card with a photo
of the resident can be used as a public ID. Once residents acquire an “electronic
certificate”, they can use it for authentication purposes in electronic applications
made through the Internet as well.
The figure below shows an exemplary structure of an IT system for e-administration services20.
 Promoting local e-governments, [online] http://www.soumu.go.jp/english/lab/, accessed 29.11.13.
 Ibidem, accessed 29.11.13.

19

20
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3.2. An example of a CC project in administration in Poland

“Computerization of Local Government Bodies using cloud computing” is
a project aimed at enabling public administration offices to provide new and integrated e-administration services to citizens and enterprises. Taking advantage
of functionalities available from the Electronic Platform for Public Administration Services (ePUAP), the project will produce new ICT systems for local government institutions and integrate systems which local government bodies are
using currently. The scope:
The tasks to be carried out within the project are as follows:
 to commission and launch ICT infrastructure to be shared by local
government units and to enable them to provide public administration
services;
 to commission, develop and implement integrated electronic services to
be provided by local government bodies to citizens and enterprises;
 to integrate public administration’s resources and IT systems, which involves relocating some of the currently available services to the new,
shared infrastructure;
 to carry out an effective information campaign for the project and proper
training for local government officials.
The expected benefits of the project include more effective and cheaper services provided to citizens and enterprises. The project will also reduce the operating costs for public administration and reduce the amount of traditional paperwork, so that different official matters will be arranged in a shorter period
of time. The project will also introduce a more cohesive policy with regards to
launching and standardizing different systems used to manage documents.
One of the main reasons for creating the project are the findings of a study
conducted by European Commission as part of the Digital Agenda Scoreboard.
According to the study, wide discrepancies in the extent to which different public administration offices are computerized are a major hindrance to the development of e-administration in Poland.
The Cloud project guidelines originate from the results of a survey carried
out by the IT Projects Centre in local governments in September 2012. The survey revealed that local government officials were much interested in developing
cloud computing-based services. The survey has also helped to identify the current condition of local government bodies and it determined technological and
organizational challenges faced by local government bodies21.
21

Cloud, [online] http://www.cpi.gov.pl/cloud,259.html, accessed 30.11.13.
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Fig. 2. Private and Public Cloud Computing22

Fig. 3. Scope of the project23
 Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze, [online] http://www.
cpi.gov.pl/files/docs/20130423131013_20130422_liniawsp____pracy_jst_w_chmurze_cz.pdf,
Centrum Projektów Informatycznych Warszawa 2013, p. 11, accessed 01.12.13.
23
 Ibidem, p. 15, accessed 01.12.13.
22
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3.3. Electronic Signature and Trust profile

Electronic signature is the basis of a great number of electronic services,
which is why this issue requires more consideration.
What is the digital signature?
The digital signature has as its purpose ensuring data authenticity and integrity. It is a technology based on applied cryptography with the use of specific
hardware and software tools. The digital signature creates a unique electronic
record in the document, which can be re-verified later to ensure that no changes
have been made to the document over time24.

Fig. 4. How to sign an electronic signature25
 Eibl, Herwig, Karning, Kustor, Ledinger, Leitold, Medimorec, Pirker, Reichstadter, Rupp, Scheidbach, Wagner-Leimbach, Administration..., op. cit., p. 98.
25
 [Online] http://www.google.pl/imgres?sa=X&biw=1173&bih=820&tbm=isch&tbnid=1W
KejX-RW-BunM:&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digital_Signature_
diagram.svg&docid=H0RT93Li4MzfnM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/2b/Digital_Signature_diagram.svg&w=1500&h=1125&ei=NJp7UvvNG9SP7AbA
uoHABw&zoom=1&ved=1t:3588,r:1,s:0,i:84&iact=rc&page=1&tbnh=135&tbnw=169&start=
0&ndsp=18&tx=92&ty=38, accessed 18.11.13.
24
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What are the different types of digital signatures?
Various types of digital signatures are available. Some of them are used only
to ensure technical data authenticity; others are also accepted by applicable regional legislation as equivalent of a seal (i.e. seal for paper documents).
Varying with the country and region, different digital signatures can be allowed or required for electronic invoices, including:
 Electronic signature – (also called a weak electronic signature or light
electronic signature), is usually understood as “data in an electronic
form, attached to or logically associated with other electronic data and
which serve as a method of authentication”26.
 Advanced electronic signature – means electronic signature which meets
a number of additional requirements, including: a unique link allowing
identifying the signatory. The signatory himself / herself is in control over
this type of signature. The signatory generates the signature on their own
and links it to the data to which it relates; any subsequent changes of the
data are thus made detectable. Advanced electronic signature guarantees
the integrity and authentication of the text.
 Qualified digital signature – an advanced electronic signature based on
a qualified certificate, created by a secure-signature-creation device. All
technical elements used to apply such signature must be of the latest
technology27.
4. Practical aspects of e-administration
The European Commission planned to introduce 20 basic electronic services in the Europe Action Plan and, in terms of e-government development,
12 for citizens and 8 for the business sector. Electronic services for citizens
are provided in the activities that follow:
 Registry books,
 Personal documents,
 Taxation,
 Job Search,
 Social Security,
 Car registration,
 Addendum: ACC (Association of Corporate Counsel) Law Department Executive Leadership
Session Saving Time and Money By Capturing e-Signatures: Issues and Opportunities, Palo
Alto, California 2012, p. 10.
27
 E. Ziemba, T. Papaj, E-government Application at the Regional Level in Poland, Proceedings of
the Fedcsis, Wroclaw 2012, p. 7.
26
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 Construction permits,
 Reports to police,
 Access to library,
 Change of address,
 Applying for education,
 Arranging appointments for medical examination.
The following electronic services are intended to be introduced into the economic sector:
 Corporate income taxes,
 Value-added tax,
 Contributions for employees,
 Registration of companies,
 Statistical reporting,
 Customs declaration,
 Public procurement and
 Environmental permits28.
4.1. E-signatures

With the invention of a simple to use citizen card, a free tool was created to sign legally binding documents, invoices and contracts electronically
in a very simplified way. It is possible to add an electronic signature to PDF
documents quickly and securely, which is the legal equivalent of a handwritten signature.
The authenticity of such a signature and genuineness of the transmitted data
can be verified at any time by the sender or recipient.
The best-known uses of digital signatures are:
 electronic public administration procedures,
 legally valid signing of contracts,
 public contract bids,
 Internet banking,
 “e-billing”, invoices are submitted electronically,
 encryption of confidential information and much more.

28

 S. Masović, M. Seracević, H. Kamberović, E. Mededović, ICT in Public Administration as
a Condition of establishing e-government, [online] http://www.academia.edu/934514/Application_ICT_in_Public_Administration_as_a_Condition_of_Establishing_E-Government,
University of Kragujevac, Serbia 2011, p. 388, accessed 01.12.13.
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The service page of the citizen card contains well-organized, easy to understand information about the citizen card and the various ways of using it. The
Website can be the means used to sign PDF documents using the citizen card
online, as well as check signed PDF document.
4.2. E-identification

Electronic identification (e-ID) is one of the tools serving to ensure that the
access to online services is secure and electronic transactions are carried out in
a safer way. Secure electronic identification is an important factor enabling data
protection and the prevention of online fraud. These aspects matter especially
in areas such as e-government, where citizens and businesses need to trust that
their data are treated in full respect of the existing data protection legislation.
e-ID can guarantee the unambiguous identification of a person and make it
possible to make sure the service is delivered to the person really entitled to it.
However, there is a lack of common legal basis engaging each state to recognize
and accept e-IDs issued in other states. The insufficient cross-border interoperability of national e-IDs prevents citizens and business units from benefiting
fully from the digital single market29.
4.3. E-passports

E-passports use RFID30 technology in order to improve security and reduce
the chances of passport forgery. A microchip and, in some countries, biometric
data – iris, fingerprints, or face information – is embedded in the passport holder. By means of RFID, passport data is sent to customers and the border control
staff wirelessly. The process of reading an e-passport is complicated because of
the need to verify the passport’s integrity, and the necessity of preventing unauthorized readers accessing passport data. The steps followed are:
 Authenticate the RFID reader: to make sure that an unauthorized person
is not trying to access the passport, the reader authenticates itself using
digital certificates. This is known as Extended Access Control and is also
used to ensure the chip is not a clone (an exact, unaltered copy) of another genuine passport chip. EAC is not applied by all countries.
 Create a secure connection: to prevent eavesdropping by any nearby unauthorized readers, the data is encrypted before being sent from the passport
to the authorized reader. This is known as Basic Access Control (BAC).
 E-identification, [online] https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/e-identification, accessed
01.12.13.
30
 Radio-Frequency Identification.
29
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 Verify the integrity of the chip: To ensure that the data on the passport’s
chip has not been changed since it was issued (for instance, by replacing
the chip with another one, or by changing the digital photo), the data
on the chip is signed with a digital signature, which is checked when the
data is read. This is known as Passive Authentication (PA).
 Authenticate the passport holder: a biometric template is generated from
the digital image contained on the passport’s chip. A photograph of the
passport holder is taken at the customs point, and a biometric template
from this image is compared to the one on the chip31.
Over 100 countries, among others the United States, the United Kingdom
and France, have been using e-passports for several years and no chip failures
have been reported. Through a pilot project began in January 2009, Passport
Canada has already issued over 60,000 diplomatic and special passports containing an electronic chip, and also no problems have been reported32.
4.4. E-voting

Technology has also become commonly used in modern elections in the
process of voting. While using electronic voting systems, voters travel to a voting station as usual, where their vote is cast and counted by means of a computerised system. In contrast, online or Internet voting involves casting a vote from
a location other than an election station – often the voter’s home – using a computer connected to the Internet.
In optical scanning electronic voting systems, voters travel to a voting station,
authenticate themselves to election staff an usual, and cast their vote on a paper
ballot slip. A computerised system uses OMR33 technology assists in counting the
ballot slips. Election staff may count ballots that the machine cannot read, or they
may be counted as invalid votes if they are unclear or have been completed incorrectly. Optical scanning systems are the simplest type of e-voting system.
Direct Recording Electronic (DRE) voting machines does not require paper
ballot slips, and instead it presents candidate choices on a screen, allowing the
voter to cast their vote by means of a touch screen or any other input device. These
votes are then saved in the DRE machine’s memory to be counted later. Votes from
DRE machines in different areas are totalled to produce the final result34.
 S. Gray, Information Technology in a Global Society for the IB Diploma, Charleston 2013, p. 293.
 About e-passport, [online] http://www.ppt.gc.ca/eppt/about.aspx?lang=eng, 2013, accessed 01.12.13.
33
 Optical Mark Recognition.
34
 S. Gray, Information Technology..., op. cit., p. 295.
31
32
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Internet voting systems

A Public Network Direct Recording Electronic system (PNDRE) allows voters to cast a vote from any device connected to the Internet. Voters visit an election web site and authenticate themselves using a variety of methods. Voters in
Estonia, for example use their national identity smart cards along with a smart
card reader connected to their computer. Other systems involve receiving authentication details through snail mail and using these to access the voting system. Once a vote is cast, it is transmitted to a central location to be counted.
Whichever voting method is used, there are primary concerns which must
be addressed in any voting system, paper or electronic:
 Secrecy /security: most countries have secret voting rules, meaning it
must not be possible to determine who any individual has voted for.
 Authenticity of the voter: ensuring that the voter is eligible to vote, and
that the voter really is who they claim to be.
 Integrity of the results: votes must not be added, removed, or changed,
and the final result must be correct. The votes must be safe from deliberate or accidental changes, and it must also be possible to verify this later
if, for instance, a recount is needed. This requires a record of the votes
without breaking the secrecy of voting35.
Advantages

E-voting and online voting allow quicker and hopefully more accurate
counting of votes. They can also provide greater equality of access – for instance,
incorporating accessibility features for disabled users, or producing ballot slips
in different languages. Online voting allows voting from home, hopefully increasing the voter turn-out. Computer systems can also warn voters of possible
errors such as voting for too many or too few candidates, which reduces the
number of spoilt votes.
Risks

Although electronic vote counting seems to be easy, it may actually involve
potential problems and unique challenges related to the integrity and reliability of
the results. Significantly, most electronic voting machines are black boxes: an input
is made but there is no way of verifying how the machine processes it to produce
an output. For example, a vote may be cast for one candidate but actually counted
for a different candidate (or simply ignored), and there may be no way to verify

35

Ibidem, pp. 295–296.
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this – even if the on-screen output suggests that the vote was counted correctly.
This is especially concerning when voting machines produce no physical receipt
of the vote and thus recounts are impossible to perform, Although the total votes
may correspond to the total number of voters, without a receipt of the vote there is
no way of proving that each vote was counted correctly36.
4.5. E-court

An electronic court (e-court) is the process where the traditional courts are
made more effective and their work gains speed through the use of information
and communication technology (ICT). From filing of the case to its final adjudication, all is done online.
The following electronic features are offered by e-court: e-file, e-payments,
e-docket, e-schedules, e-citations, e-self help, e-case files, e-document management,
e-signature, e-notice and e-taxes37.
4.6. E-taxes

E-taxes may be defined as an online system with automated tax declaration
forms. Tax declarations in many countries are filed electronically. Using a secure
ID, a taxpayer logs onto the system, reviews their data in pre-filled forms, makes
any changes that are needed, and approves the document with a digital signature.
Apart from individual tax returns, other declarations can be made in the
system:
 An enterprise’s declarations for income tax, social tax, unemployment insurance and contributions to mandatory funded pension;
 Value-added tax returns;
 Alcohol excise duty, tobacco excise duty, fuel excise duty and packaging
excise duty returns;
 Customs declarations38.
4.7. E-customs

E-customs means the use of Information Technology to carry out customs compliance using electronic communications, which replaces paper for-

 S. Gray, Information Technology..., op. cit., p. 296.
 S. Arya, E-Courts Indispensable Forthcoming Contrivance For Legal Work in India, [online] http://
www.ssmrae.com/admin/images/98a86c15fd9f55aaeb094e7950125089.pdf, India 2012, p. 33,
accessed 02.12.13.
38
 E-Tax, [online] http://e-estonia.com/components/e-tax, accessed 09.12.13.

36
37
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mat customs procedures, thus creating a more efficient and modern customs
environment39.
E-customs can also by described as using digital systems to collect and safeguard customs duties; to control the flow of goods, animals, personal effects and
hazardous items in and out of member states; and to provide security from crime.
The aim is to replace paper-based customs procedures with European-wide
electronic operations, thus creating a more efficient and modern customs environment. The objectives of the e-customs initiative are to facilitate trade and improve security at the EU’s external borders40.
4.8. E-health

Today’s health care delivery is being changed by e-health which is at the
core of responsive health systems. Whether to deliver care, deploy personnel,
conduct research or support humanitarian action, at every level and in every
country the business of health depend on information and communication and,
increasingly, on the technologies that enable it. Technological advances, economic investment, and social and cultural changes are also contributing to the
expectation that the health sector must inevitably integrate technology into its
functioning. The World Health Organization defines e-health as the use of information and communication technologies (ICT) for health related purposes. In
its broadest sense, e-health involves improving the flow of information, through
electronic means, to support the delivery of health services and the management
of health systems41.
4.9. Government Databases

Government databases are debated about in many modern societies. Depending on the country, medical records, telephone and Internet records, vehicle movements, fingerprints, and travel details may be recorded and stored in
vast databases. It is often argued that such databases are necessary to improve
government services, enhance national security, and prevent crime – while opponents are often concerned about security, privacy, integrity, and increased
surveillance.
 M. Granqvist, J. Hintsa, M. Lazarescu, V. Tsikolenko, E-Customs Study, [online] http://www.
news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/21450.pdf, Switzerland 2010, p. 6, accessed 02.12.13.
40
 Implementing e-customs in Europe: An IBM point of view, [online] http://www.ibm.com/smarterplanet/global/files/us__en_us__government__GVB03002USEN.PDF, USA 2008, p. 3, accessed 02.12.13.
41
[Online] http://www.who.int/ehealth/brochure.pdf, p. 1, accessed 17.11.13.
39
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Medical databases, also called online medical records, store details of a patient’s
medical history and treatment. These records can be made available to a specific
number of medical stuff to facilitate effective treatment. As with any sensitive data,
security and privacy while dealing with medical databases are major concerns.
Transport systems where passengers pay with smart cards are able to store
complex data about passengers and their movement. Good examples of such
a policy are the London Oyster Card system and various European public bicycle
sharing systems. Such databases allow transport planners to view statistics about
most popular routes and enable them to better plan services, but the possibility of
privacy concerns is raised if personally identifiable information is kept.
Police database used in various countries contain personal details including names and addresses, identifying features, vehicle records, and details of stolen property. These databases can be checked by police officers when stopping
suspects, to improve identification, check history, or check for any outstanding
warrants. Often these checks are performed from mobile computers, either in
police vehicles or handheld devices carried by officers.
Police databases are also used for the background checks required by some
professions – for instance, teachers and lawyers in most countries have their police record checked before employment, and they are expected to have the record clean.
Telephone call databases are kept by most telecoms companies. These databases record the time of calls, the caller and the call recipient numbers, and
the length of the call, but do not record the contents of the calls (among other
reasons, because of the storage requirements). If mobile phone calls are made,
the location of phones is determined by their position relative to mobile phone
masts and may also be recorded42.
4.10. Computerized management of documents

The systems of computerized document registration (protocol), in their
most advanced version, will include some innovative government functions.
Apart from the possibility of registering traditional paper documents with the
protocol office, the following is made possible by them: registering electronic
documents; directly linking the registration system with the filing and archive
system; more effective forms of access and transparency for administrative acts;
supplying useful elements for management control; testing electronic applications in managing document flows.

 S. Gray, Information Technology..., op. cit., p. 300.
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In this context of innovation funding a specific action is necessary to spread
application and develop training43.
4.11. E-procurement

This action is designed to spread, promote and develop e-commerce as an
instrument for government purchases of goods and services. The new instrument should serve to attain several objectives:
 Reduce expenditure for purchasing goods and services by public administration;
 Improve and speed up procedures;
 Ensure absolute transparency in tender bids;
 Open up the government supply market and make it more competitive44.
The present and ready to be approved legal provisions in this sphere will allow
applying the e-procurement, especially by including new stipulations concerning
online auctions, for the supply and the demand to be matched in real time, ensuring that government bodies always benefit from the best market conditions. The
publication of calls for tender bids can also be performed by means of electronic
information systems, and there is a need for regulations to be issued to make the
new method compatible with the current financial rules. An administrative measure will establish coordinating committees the purpose of which is to monitor and
guide this process of transformation within the central government departments.
The same procedures can also be adopted by local governments45.
4.12. E-participation

E-participation is the use of information and communication technologies
to extend political participation by enabling citizens to connect with one another and with their elected representatives. In other words, e-participation represents the use of information technology to support democratic decision-making.
There is an ongoing growth in this sphere, stimulated by an increasing attention
from both practitioner and research communities. Citizens and voluntary organizations can be involved in describing and explaining phenomena, taking part
in such a collaborative basic research. On the other hand, a wide range of relevant stakeholders can be consulted by researchers to design or evaluate e-par . Petre, Computerization can make administration more efficient and civilized, It Capital, 2012, p. 39.
L
 F. Negoita, The Government’s Strategy concerning The National Action Plan e–Administration in
Romania, Editura Universitara, Bucharest 2011, p. 351.
45
 M. Preda, The role of IT in Public Administration, Editura Lumina Lex, Bucharest 2012, p. 66.
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ticipation policy implementation46. More information on e-participation may be
found at: http://ssc.sagepub.com/content/28/4/403.abstract.
4.13. E-petitions

Generally, petitions are formal requests to an authority, usually a governmental institution. In most liberal democracies, the citizen’s right to address
government, parliament and/or other public entities by means of petitions is
provided for in legal documents, often even in constitutional law or practice
(e.g., UK, USA, FRG). With regard to electronic petitions (e-petitions) which involve new information and communication technologies, it is necessary to distinguish between formal and informal types (Mosca & Santucci 2009): Formal
e-petitions refer to institutionalized and at least to some extent legally codified
e-petition systems operated by public institutions whereas informal e-petitions
are systems established and managed by non-governmental, private organizations. Thus, the procedural requirements for initiating informal e-petitions and
collecting signatures online are not regulated by public law. Of course, informal
e-petitions usually seek to address public institutions after a certain number of
signatures have been collected.
Two main types of informal e-petitions can be distinguished: e-petitions
initiated by NGOs as part of political campaigns, and e-petition platforms operated by private, both commercial and not-for-profit, organizations which provide the internet-based infrastructure to initiate e-petitions and collect signatures via the Internet47.
More information on e-petitions may be found at: www.jedem.org.
4.14. GIS

The implementation of GIS48 of cities and municipalities is also worth consideration. The map is made of a color orthophoto image of the city, a vector
route in several layers (streets, water areas, settlements, working and business
districts, local, and no region centers, etc.). It is possible to search by the street
name or the house number, which allows easy viewing of certain sites49.
 E-participation, [online] http://sske.cloud.upb.ro/sskemw/index.php/E-participation, accessed
18.11.13.
47
 R. Lindner, U. Riehm, Electronic Petitions and Institutional Modernization, jeDEM, 2009, p. 3.
48
 Geographic Information System.
49
 S. Masović, M. Seracević, H. Kamberović, E. Mededović, ICT in Public Administration as a Condition of establishing e-government, [online] http://www.academia.edu/934514/Application_
ICT_in_Public_Administration_as_a_Condition_of_Establishing_E-Government, University
of Kragujevac, Serbia 2011, p. 391, accessed 03.12.13.
46
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5. Predictions and trends about e-administration solutions
Public administration faces an interesting paradox. Along with comparative
government, public law, international law, and political theory, it was one of the
fields that shaped the new American Political Science Association a century ago.
For the last generation, scholars have sought to save or replace it with fields of
study like implementation, public management, and formal bureaucratic theory.
The debate, in fact, has reached the point where “traditional public administration” has gained a nearly universal pejorative meaning used for criticizing
intellectual approaches whose time has come and gone50.
Public administration changes, starting from the reconfiguration of the relationships between the citizen’s and public services. Service Charters are a piece
of a larger re-analysis of administration in response to changing technologies,
economies, public wants, needs and expectations. Within this emergent environment a renewal of public organization theory is necessary, based on Citizen’s
demands. Citizen’s Charters constitute the modern orientation of most European Union governments. They are not a policy in and of themselves though, but
they are intended to enhance democracy. Citizen’s Charters appear to be a proper instrument in establishing a link between administrative modernization and
democratization.

Fig. 5. Recommendations for e-administration, evolving approach
to public service delivery

In the whole-of-government approach, the focus of e-government initiatives has shifted from the provision of services to the use of ICTs to increase the
value of services. As Figure 5 indicates the approach to public sector service de D.F. Kettl, The Future of Public Administration, Proceedings of the American Political Science
Association, Washington 2009, p. 7.
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livery has evolved over time from the traditional model of government dispensing services via traditional modes to an emphasis placed on e-government and
e-services per se, to an integrated approach for enhancing the value of services
to the citizen. In many countries all over the world, public sector development
strategies are being revisited to establish how the value of the public services can
be enhanced51.
6. Conclusions
In conclusion, it should be highlighted that the use of electronic technologies in administration makes the handling of matters cheap, fast, and possible to
implement any time of day or night. There is a noticeable difference between Poland and highly developed countries. Due to concerns of Polish administration
and solving technical problems, e-administration solutions are becoming more
and more frequently put into practice.
Moreover, the project “Computerization of Local Government Bodies using cloud computing” described in the article is a very good example of applying
modern solutions for private cloud computing in the administration.
E-signature, e-ID card, e-passports, e-voting, e-participation, government databases and computerized management of documents seem to be an
increasingly popular trend in all the countries of the world. Differences between e-government, e-administration, e-governance and The Learning City
have been explained.
The e-services discussed are already implemented and used. In the future,
however, the requirement for more complex e-services will emerge for a wide
variety of applications. In addition, a lot of new applications and constraints will
be introduced. Some of the main concerns in security solution design for future
e-services may be anticipated and listed as follows:
 building trust,
 new authentication/non-repudiation mechanisms,
 integration of multiple services,
 mobility – handheld devices,
 enhanced hardware52.

 Un e-government survey 2008, From e-Government to Connected Governance, [online] http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan028607.pdf, United Nations, New
York 2008, p. 24, accessed 18.11.13.
52
 Manish Mehta, Sachin Singh, Yugyung Lee, Security in E-Services and Applications, Wiley (Imprint), Inc., 2000.
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The understanding of electronic administration demonstrated in the texts
analyzed here is a serious matter to consider in public service and instrumental operational development.
Abstract
Theoretical, technical and practical aspects of e-administration
This paper presents theoretical, technical and practical aspects of using
electronic administration (e-administration). Differences between e-government, e-administration, e-governance and The Learning City are explained.
Several selected and existing technical solutions are presented and analyzed.
The paper contains a brief description of activities concerning the problem of
Cloud Computing (CC) in Administration in Poland, especially in the perspective of Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software
as a Service (SaaS). Significant aspects of CC have been discussed, e.g.: the
“Computerization of Local Government Bodies using cloud computing” project. It is assumed that CC may be useful to reduce the cost of developing and
maintaining IT systems. This paper describes how closely e-administration is
related to the proper functioning of modern governments. E-administration
mechanisms, the structure and functions of selected systems are described.
This study brings its contribution to the understanding of the methods of
e-administration.
Keywords: administration, e-administration, IT systems, e-government,
public sector.
Streszczenie
Teoretyczne, techniczne i praktyczne aspekty e-administracji
W artykule przedstawiono teoretyczne, techniczne i praktyczne aspekty wykorzystania elektronicznej administracji (e-administracja). Wyjaśniono
w nim różnice między e-administration, e-government i e-governance oraz The
Learning City. Przedstawiono i przeanalizowano kilka wybranych i istniejących
rozwiązań. Artykuł zawiera krótki opis działań dotyczących implementacji
Cloud Computing (CC) w polskiej administracji, dokładniej w perspektywie
infrastruktury jako usługi (IaaS), platformy jako usługi (PaaS), oprogramowania jako usługi (SaaS). Przedstawiono rzeczywisty przykład stosowania Cloud
Computing – projekt pn. „Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego
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z wykorzystaniem Cloud Computing”. Zakłada się, że Cloud Computing może
być przydatny w obniżaniu kosztów rozwoju i utrzymania systemów informatycznych w administracji. W artykule opisano ścisły związek e-administracji
z właściwym funkcjonowaniem współczesnych rządów. Opisano też mechanizmy, architekturę i funkcję e-administracji. Niniejsza praca pozwala na zrozumienie metod stosowanych w e-administracji.
Słowa kluczowe: administracja, e-administracja, systemy IT, e-gospodarka,
sektor publiczny.
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Wpływ polityki samorządu lokalnego
w zakresie sportu zawodniczego na jakość życia
mieszkańców na przykładzie Gminy Polkowice
Wprowadzenie
Temat sportu w zestawieniu z jakością życia są od długiego czasu tematem
wielu artykułów i opracowań, w tym także naukowych. Przyczyną powstania
niniejszego opracowania jest chęć znalezienia powiązań między jakością życia
a rozwojem sportu w Gminie Polkowice. Opracowanie niniejsze jest także okazją do przedstawienia czytelnikom, w ujęciu innym niż publicystyczne czy kronikarskie, rodzaju działań o charakterze sportowym, prowadzonych przez Samorząd Lokalny i sposobu ich realizacji.
Ideą opracowania 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 mającym 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 w jaki sposób efekty działań sportowych wpływają na jakość życia
mieszkańców Gminy?
Opracowanie publikowane jest w ,,Zeszytach Naukowych...” w dwóch
częściach.
W nr 6. „Zeszytów Naukowych...” prezentowane były teoretyczne rozważania na temat definicji podstawowych pojęć, czyli sportu i jakości życia, a także

Jolanta Rubiś-Kulczycka

naukowe poszukiwania kompilacji obu obszarów. Również tam można było odnaleźć opis metodologii badań, ich zakres i sposób realizacji oraz analizę problemu badawczego w zakresie sportu szkolnego.
W niniejszym artykule czytelnik odnajdzie informacje o metodologii badań w obszarze stowarzyszeń i klubów sportowych, poszukiwaniach wpływu
sportu zawodniczego na jakość życia mieszkańców Polkowic, a także podsumowanie prowadzonych badań oraz wnioski końcowe. Całość uzupełniona
jest bibliografią.
Sport zawodniczy, czyli gminne kluby i stowarzyszenia sportowe
Celem przypomnienia: aby pozyskać dane o klubach i stowarzyszeniach sportowych działających w Gminie Polkowice w latach 1990–2010, specjalnościach
oraz liczbie trenujących zawodników, a także ich osiągnieciach sportowych, posłużono się kwestionariuszami ankiet. O współpracę poproszono wszystkie organizacje ujęte w wykazach na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Gminy
w Polkowicach oraz Starostwa Powiatowego w Polkowicach. Na 19 rozesłanych
ankiet otrzymano informacje zwrotne tylko od 5 adresatów. Sytuacja ta jest dużym zaskoczeniem, ale, co istotniejsze, nie pozwala na rzetelne przedstawienie
prawdziwej sytuacji sportu gminnego i przeprowadzenie analizy pod kątem rzeczywistego wpływu sportu na jakość życia. Jako że tylko prawdziwe dane mogą
być podstawą przeprowadzenia rzetelnej analizy i formułowania wniosków, nie
zdecydowano się sięgać po informacje zawarte na różnych, mniej lub bardziej oficjalnych, stronach internetowych. Takie źródła wiedzy mogą uzupełniać dane, natomiast na pewno nie mogą zastąpić bezpośrednich informacji od respondentów.
Jednak, aby nie „odkładać na półkę” pozyskanych opracowań, poniżej zaprezentowane zostaną informacje, którymi zechciały się podzielić z czytelnikami następujące kluby i stowarzyszenia sportowe (wymieniane w kolejności alfabetycznej, pod nazwą obowiązującą w roku 2010):
1. Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice.
2. Miejski Klub Sportowy Polkowice.
3. Międzyszkolny Klub Sportowy „Płetwal” Polkowice.
4. Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego.
5. Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego w Polkowicach.
Otrzymane od klubów i stowarzyszeń sportowych informacje w bardzo różny sposób wyczerpują pytania ankietowe, nie zawsze są pełne, niekiedy pytania
podlegają dość luźniej interpretacji, a innym razem zawierają wiedzę, o którą nie
pytano. Aby odbiór treści był w miarę komfortowy, zdecydowano się przedstawić te dane, które traktowane były przez respondentów w zbliżony sposób.
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Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice
Klub, który najprawdopodobniej powstał w roku 2000, szkoleniem obejmuje sportowców w bardzo szerokim przedziale wiekowym. Poniższa tabela ukazuje tę rozpiętość poprzez kwalifikowanie zawodników do różnych kategorii.
Zestawienie obrazuje także liczbę sportowców podlegających treningom w poszczególnych latach do roku 2010.
Rok

Dzieci

Młodzik

Junior
młodszy

Junior

Młodzieżowiec

Senior

2000

6

7

11

7

1

2

2001

4

8

12

9

1

3

2002

9

7

10

10

–

3

2003

7

13

8

12

1

3

2004

10

12

9

13

–

2

2005

11

10

8

12

–

2

2006

8

13

7

8

–

2

2007

11

12

8

9

–

2

2008

14

12

8

7

–

3

2009

9

13

10

9

1

3

2010

9

14

7

6

1

3

Razem

99

131

98

102

6

28

Jak można wywnioskować z tabeli, klub prowadził szkolenie w 6 kategoriach wiekowych, najliczniejszą grupą zawodników byli młodzicy. Łącznie
w czasie 10 lat w klubie szkoliło się 464 zawodników.
Lekkoatletyczny Klub Sportowy (dalej: LKS) nie posiada własnej bazy sportowej. Najczęściej zawodnicy korzystali z tych obiektów przyszkolnych, które
miały choćby skromne zaplecze lekkoatletyczne.
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Do najważniejszych osiągnięć w poszczególnych latach respondent zalicza:
Rok

Osiągnięcia

2000

I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów
– Rajmund Kółko w rzucie oszczepem

2001

I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów
– Rajmund Kółko w rzucie oszczepem
II miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
– Małgorzata Drop w pchnięciu kulą, Beata Chociaj w biegu
na 3000 m

2002

I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów
– Beata Chociaj w biegu na 3000 m
I miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów
– Małgorzata Drop w pchnięciu kulą
II miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów
– Rajmund Kółko w rzucie oszczepem
III miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
– Marek Rybicki w skoku w dal

2003

II miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów
– Małgorzata Drop w pchnięciu kulą
II miejsce w Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego
– Kamila Lewandowska w pchnięciu kulą (kategoria młodzików)

2004

I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów
– Rajmund Kółko w rzucie oszczepem

2005

II miejsce w Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego
– Magdalena Kowalska w pchnięciu kulą (kategoria młodzików)

2006

II miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów
– Rajmund Kółko w rzucie oszczepem

2007

III miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów
– Rajmund Kółko w rzucie oszczepem

2008

III miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów
– Ewa Grzesik w maratonie

2010

I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów
– Joanna Wiśniewska w rzucie dyskiem

Największym sportowym sukcesem zawodników Lekkoatletycznego Klubu
Sportowego Polkowice jest brązowy medal Joanny Wiśniewskiej w rzucie dyskiem, zdobyty na Mistrzostwach Europy w 2010 roku.
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Miejski Klub Sportowy Polkowice
Klub rozpoczął swą działalność w 1983 roku pod nazwą Międzyszkolny
Klub Sportowy Orzeł Polkowice. W badanym okresie zmieniał nazwę jeszcze trzykrotnie: w roku 2000 na Miejski Klub Sportowy Orzeł Polkowice,
w 2001 roku na Miejski Klub Sportowy MKS Orzeł Polkowice, by od 2009
roku używać nazwy Miejski Klub Sportowy Polkowice.
Z informacji ankietowych wynika, że od początku funkcjonowania klubu
panowała w nim doskonała atmosfera pracy. Zarządowi i trenerom w codziennych działaniach towarzyszył duży optymizm. Poniżej zamieszczone zostały
dane, które obrazują niezwykłą dynamikę w rozwoju klubu. Co prawda, prezentacja rozpoczyna się od roku 1990, ale wskazane sekcje powstały znacznie wcześniej (1983–1985).
Rok

Sekcja

Juniorzy

Seniorzy

lekkoatletyka

brak danych

brak danych

piłka ręczna

brak danych

brak danych

siatkówka

brak danych

brak danych

koszykówka chłopców

brak danych

brak danych

powstaje triathlon

brak danych

brak danych

powstaje koszykówka
dziewcząt

brak danych

brak danych

powstaje II liga
koszykówki żeńskiej

brak danych

brak danych

koszykówka

122

3

pływanie

–

20

koszykówka

143

17

pływanie

175

12

2000

koszykówka

153

12

2001

koszykówka

–

11

2002

koszykówka

272

12

2003

koszykówka

–

11

2004

koszykówka

194

12

2005

koszykówka

–

12

1990

1992

1996
1997
1999
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Rok

Sekcja

Juniorzy

Seniorzy

2006

koszykówka

130

14

koszykówka

–

17

powstaje kolarstwo
szosowe

–

8

powstaje kolarstwo
górskie

–

3

koszykówka

18 juniorek,
15 młodziczek

12

kolarstwo szosowe

–

9

kolarstwo górskie

–

3

koszykówka

–

11

kolarstwo szosowe

–

10

kolarstwo górskie

–

3

koszykówka

15 juniorek, 5 juniorek
starszych, 6 kadetek
30 młodziczek, 30 mini
koszykarek

17

kolarstwo szosowe

–

16

kolarstwo górskie

–

4

2007

2008

2009

2010

Analizowane dane potwierdzają działania klubu. Widoczna jest dynamika
zmian, która dotyczy zarówno różnorodności sekcji sportowych, jak i liczby zawodników. Dane liczbowe wskazują, że:
 Od 1996 roku w klubie niepodzielnie królowała koszykówka.
 Proces szkoleniowy w koszykówce żeńskiej prowadzony był głównie od
juniorek, choć od 2008 roku także młodsze dziewczęta objęto treningami.
Świadczy to o systemowym działaniu klubu, który nastawia się na „pracę
u podstaw” oraz wyszukiwanie talentów i „wychowywanie” własnych zawodników.
 W latach 2001, 2003, 2005 oraz 2007 i 2009 brak w koszykówce dziewcząt kategorii juniorek. Zawodniczki te nie zmieniły kategorii wiekowej,
bo nie ma ich „liczbowo” w seniorkach.
 Sekcje kolarstwa górskiego i kolarstwa szosowego miały zawodników tylko w kategorii seniorów.
 Brak informacji o losach sekcji pływania, lekkoatletycznej, piłki ręcznej,
siatkowej oraz koszykowej chłopców.
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Miejski Klub Sportowy Polkowice nie dysponuje własną bazą sportową.
Drużyna CCC Polkowice, występująca w Polskiej Lidze Koszykówki Kobiet oraz
Eurolidze kobiet, rozgrywa mecze w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Polkowicach. Swe pierwsze mecze ligowe koszykarki rozgrywały jednak w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Młodsze zawodniczki klubu trenują w obiektach sportowych
szkół gminnych.
Do znaczących osiągnięć w poszczególnych sezonach klub zaliczył:
 1999/2000 – V miejsce w I lidze kobiet,
 2000/2001 – awans do ekstraklasy kobiet (od 2001 roku zespół seniorek
zmienia nazwę na CCC AQUPARK Polkowice)
 2001/2002 – VI miejsce w ekstraklasie kobiet,
 2002/2003 – IV miejsce w ekstraklasie kobiet, udział w Pucharze Europy,
 2003/2004 – IV m
 iejsce w ekstraklasie kobiet (od 2004 roku zespół występuje pod nazwą CCC Polkowice)
 2004/2005 – III miejsce w ekstraklasie kobiet,
 2005/2006 – IV miejsce w ekstraklasie kobiet,
 2006/2007 – III miejsce w ekstraklasie kobiet,
 2007/2008 – V miejsce w ekstraklasie kobiet, udział w Pucharze Europy,
 2008/2009 – IV miejsce w ekstraklasie kobiet, udział w Pucharze Europy,
 2009/2010 – IV miejsce w ekstraklasie kobiet, udział w Pucharze Europy,
 2010/2011 – II miejsce w ekstraklasie kobiet, awans do Euroligi kobiet.
Według respondenta równie ważne są osiągnięcia młodszych zawodniczek,
które zdobyły w sezonach:
 2004/2005 – IV miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetek,
 2006/2007 – II miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetek, IV miejsce
w Mistrzostwach Polski Juniorek Starszych,
 2010/2011 – II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Starszych.
Władze Miejskiego Klubu Sportowego w Polkowicach za wyróżniających
się pod względem sportowym zawodników uważają:
 Justynę Jeziorną – własną wychowankę.
 Maję Włoszczowską.
 Magdę Sadłecką.
 Olę Dawidowicz.
 Paulę Gorycką.
 Annę Szafraniec.
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Międzyszkolny Klub Sportowy „Płetwal” Polkowice
Międzyszkolny Klub Sportowy „Płetwal” powstał w 1999 r. Zajmował się
nauką pływania najmłodszych oraz doskonaleniem techniki dzieci starszych aż
do wieku juniora. Od 2004 roku w klubie działa sekcja triathlonu, w której trenowało od 1 do 3 zawodników.
Klub zaczyna szkolenie swych zawodników, kiedy są oni jeszcze bardzo
młodzi, co obrazują poniższe statystyki.
Rok

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

2000

24

64

24

2001

22

53

19

2002

19

62

17

2003

26

67

23

2004

17

59

27

2005

24

63

25

2006

26

71

19

2007

21

62

23

2008

22

68

28

2009

26

59

25

2010

20

63

22

Obserwowana w analizie danych ankiety tendencja to bardzo pożądane
zjawisko, świadczące o postrzeganiu przez klub celu pracy nie tylko w kategoriach prestiżowych zwycięstw, ale przede wszystkim w kształtowaniu nawyków zdrowego trybu życia, nabywania nowych i doskonalenia już posiadanych
umiejętności.
Klub nie posiada własnej bazy sportowej. Zajęcia prowadzone były na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach, natomiast do organizacji
zawodów wykorzystywany był basen sportowy przy Aquaparku. Trening pływacki to nie tylko pływanie, co zaznaczają ankietowani i wskazują sale gimnastyczne przy szkołach gminnych, służące kształtowaniu przez zawodników
innych sprawności.
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W badanym okresie zwracają uwagę liczne sukcesy sportowe wychowanków Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Płetwal” Polkowice, wśród których
klub za najważniejsze uznaje:
W sekcji pływackiej:
 III miejsce Karoliny Możdżanowskiej w końcowej klasyfikacji w Dolnośląskiej Lidze Pływackiej Klas IV sezonu 2001/2002.
 IV miejsce Karoliny Możdżanowskiej w Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski w 2002 r.
 XVIII miejsce Karoliny Możdżanowskiej w finałach Mistrzostw Polski na
dystansie 50 m stylem motylkowym w 2003 r.
 III miejsce Sylwii Węgrzyn w końcowej klasyfikacji w Dolnośląskiej Lidze Pływackiej klas IV sezonu 2005/2006.
 VIII miejsce Magdaleny Źrebiec w Korespondencyjnych Mistrzostwach
Polski na dystansie 100 m stylem dowolnym w 2009 r.
 VI miejsce Magdaleny Źrebiec w Korespondencyjnych Mistrzostwach
Polski na dystansie 200 m stylem dowolnym w 2009 r.
 I miejsce Magdaleny Źrebiec w klasyfikacji końcowej w Dolnośląskiej Lidze Pływackiej klas IV sezonu 2009/2010.
W sekcji triathlonu działacze klubu za znaczące uznali osiągnięcia Krzysztofa Augustyniaka:
W roku 2005:
 II miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Polski w kategorii młodzieżowiec.
 VIII miejsce w Triathlonowych Mistrzostwach Polski.
W roku 2006:
 III miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Triathlonowych w kategoriach
senior i open.
W roku 2010:
 IV miejsce w klasyfikacji generalnej i II miejsce w kategorii senior Mistrzostw Polski w Triathlonie MTB.
 IX miejsce w klasyfikacji generalnej i IV miejsce w kategorii senior Mistrzostw Polski w Aquathlonie.
 X miejsce w klasyfikacji generalnej i VII miejsce w kategorii senior Mistrzostw Polski w Duathlonie.
Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego
Rozwój tenisa stołowego w Polkowicach rozpoczął się w roku 1985, kiedy to
przy KS „Górnik” została utworzona sekcja tenisa stołowego z drużyną męską.
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W roku 1999 powstało samodzielne stowarzyszenie sportowe działające
pod nazwą Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego Polkowice.
Klub prowadził szkolenie zawodników w bardzo dużym przedziale wiekowym. Miejsce dla siebie znajdowały tam zarówno dzieci, jak i dorośli. Dane dotyczące Klubu mówią, że jedni uczyli się podstaw „rzemiosła”, a inni doskonalili
swe umiejętności.
W całym procesie szkolenia dostrzec można systematyczną i planową pracę.
Od 2008 roku zawodnicy w rozgrywkach występowali odpowiednio, jako:
 I zespół kobiet – drużyna ekstraklasy w kategorii seniorek.
 II zespół kobiet – drużyna I ligi w kategoriach seniorek i juniorek.
 III zespół kobiet – drużyna II ligi w kategoriach juniorek i młodziczek.
 I zespół mężczyzn – drużyna III ligi w kategoriach seniorów i juniorów.
 II zespół mężczyzn – drużyna IV ligi w kategoriach kadetów i młodzików.
Klub nie posiadał własnych obiektów sportowych. Zajęcia treningowe odbywały się w salach gimnastycznych Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej
Europy w Polkowicach, Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2.
Zawodnicy startowali w zawodach indywidualnych i drużynowych. Do najważniejszych osiągnięć w latach 1990–2010 respondenci zaliczyli:
W roku 1996 dwa złote medale w Mistrzostwach Polski w kategorii kadetów
zdobyte przez Grzegorza Sorokopasa.
W roku 1998:
 Złoty medal w Mistrzostwach Polski w kategorii żaków Pawła Gacka.
 Brązowy medal w Mistrzostwach Polski w kategorii młodziczek Moniki
Lesińskiej.
 W roku 1999 srebrny medal w Mistrzostwach Polski w kategorii żaków
Pauliny Miś.
 W roku 2003 awans drużyny żeńskiej do I ligi kobiet.
 W roku 2005 awans drużyny żeńskiej do ekstraklasy kobiet.
 W roku 2007 złoty i srebrny medal w Mistrzostwach Polski w kategorii
młodziczek Pauliny Nowackiej.
 W roku 2008 awans I drużyny kobiet do ekstraklasy, II drużyny kobiet do
I ligi i I zespołu mężczyzn do III ligi.
W roku 2009:
 Złoty medal w grze pojedynczej i mikst oraz srebro w grze podwójnej
z Anitą Jaworską w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Katarzyny
Grzybowskiej.
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 Srebrny medal w Mistrzostwach Polski w grze podwójnej Pauliny Nowackiej kategorii kadetek.
 Srebrny medal w grze podwójnej i brązowy w grze mieszanej
w Mistrzostwach Polski Katarzyny Grzybowskiej w kategorii seniorek.
 Awans II drużyny mężczyzn do IV ligi.
 III miejsce II drużyny kobiet w rozgrywkach I ligi.
 II miejsce drużyny kobiet w Pucharze Polski.
W roku 2010:
 IV miejsce drużyny żeńskiej w rozgrywkach ekstraklasy.
 II miejsce drużyny kobiet w rozgrywkach I ligi.
 Złoty medal w grze pojedynczej i w grze podwójnej Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Katarzyny Grzybowskiej.
 Brązowy medal w pojedynczej w Mistrzostwach Polski Katarzyny Grzybowskiej w kategorii seniorek.
Szeroka i aktywna działalność Międzyszkolnego Klubu Sportowego Tenisa Stołowego dostrzegana była w środowisku sportowym województwa i kraju.
W latach 1991–1993 klub trzykrotnie zdobywał I miejsca w klasyfikacji klubowej województwa legnickiego.
W roku 2006 uzyskał III lokatę, w 2009 – V, a w 2010 roku ponownie
III miejsce w krajowym rankingu klubów we współzawodnictwie sportu młodzieżowego. To bardzo prestiżowe wyróżnienie, bowiem w klasyfikacji tej bierze
się pod uwagę nie tylko uzyskiwane wyniki, ale także liczbę zaangażowanych
w rywalizację zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego w Polkowicach
Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego w Polkowicach powstało w 1996 roku. Do
2010 roku zrzeszało dzieci, młodzież i dorosłych, którzy uczyli się bądź doskonalili swe umiejętności sportowe w tej dyscyplinie.
Respondenci określają lata 1996–2007 jako czas raczej mało dynamicznego rozwoju klubu, szczególnie ze względu na brak kadry trenerskiej
i bazy treningowej, a także ograniczone możliwości finansowe. Nie potrafili również podać szczegółów działalności, argumentując to między innymi zmianą zarządu.
Lata 2008–2010 postrzegane są już bardziej optymistycznie. Wyraźnie widać, że na skutek określonych zjawisk nastąpił pewnego rodzaju zwrot.
W tabeli zamieszczonej na kolejnej stronie przedstawione zostały nadesłane
przez klub statystyki.
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rok

Dzieci do lat 12

Młodzież do lat 16

16+ i dorośli

I

II

I

II

I

II

od 1996
do 2007

1

15

1

10

1

40

2008

1

24

1

18

6

40

2009

1

32

1

20

6

40

2010

1

45

1

28

6

40

I – liczba grup treningowych; II – średnia liczba uczestników sekcji jednostkowej

Jeden rzut oka na dane potwierdza wcześniejszą opinię. Niezwykle istotny
jest jednak fakt, że mimo trudności lokalowych klub objął szkoleniem tak szeroką grupę wiekową.
Na dynamiczny rozwój od 2008 roku bez wątpienia wpłynęła rozbudowa bazy sportowej w mieście. Zawodnicy mieli do dyspozycji cztery zewnętrzne korty tenisowe oraz jedną całoroczną specjalistyczną halę, a także korzystali
z sal gimnastycznych w szkołach miejskich.
Ankietowani piszą o sukcesach sportowych, zaznaczają jednak uczestnictwo swoich zawodników w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Podsumowując uzyskane wyniki oraz przeprowadzoną analizę danych,
można stwierdzić, że:
1. W bardzo szerokim zakresie na terenie Gminy rozwija się „sport szkolny”,
czego wyrazem jest nie tylko duża różnorodność oferty zajęć sportowych
na każdym analizowanym poziomie kształcenia, ale także liczba biorących
w nich udział uczniów oraz ich zespołowe i indywidualne sukcesy.
2. Nie można niestety w niniejszym opracowaniu obiektywnie odnieść się i ocenić rozwoju sportu „zawodniczego” w Gminie Polkowice w badanym dwudziestoletnim okresie ze względu na niewielką liczbę respondentów, którzy
uczestniczyli w badaniach. Materiał źródłowy uzyskany od 5 z 19 klubów
i stowarzyszeń sportowych działających w gminie, które podjęło trud współpracy, nie jest i nie może być reprezentatywny dla przedmiotu rozważań.
3. Dane uzyskane od respondentów nie zawsze były pełne, co utrudniało bądź
wręcz uniemożliwiało konstruowanie rzetelnych i merytorycznych wniosków.
4. Niewątpliwie bardzo duży wpływ na poziom sportu w Gminie miała szybko
rozwijająca się, szczególnie po roku 2000, baza sportowa, która szczegółowo została opisana w treści opracowania. Obecność nowoczesnych i świetnie
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wyposażonych sportowych obiektów szkolnych (sale gimnastyczne, siłownie,
boiska zewnętrzne) oraz miejskie, ogólnodostępne obiekty sportowe (stadion
lekkoatletyczny, otwarte i kryte korty tenisowe, osiedlowe boiska do gier zespołowych, sezonowo dostępne lodowisko, baseny kryte i otwarte, boiska do
piłki nożnej przy KS „Górnik” oraz „Orlik”) były i zapewne nadal będą miejscem kształtowania pożądanych postaw prosportowych i prozdrowotnych
mieszkańców Gminy.
5. Bardzo charakterystycznym zjawiskiem, które autorka zaobserwowała w działalności wszystkich omówionych szkół, klubów i stowarzyszeń, jest dynamiczny rozwój po roku 1999. Wydaje się, że pozostaje on w ścisłym związku ze
zmianami w Polsce, wynikającymi z nowego podziału administracyjnego kraju, które implikowały strukturę gospodarowania w gminach. Na skutek tych
zmian Gmina Polkowice otrzymała niezbędne narzędzia, by między innymi
wspierać na swoim terenie, również finansowo, działalność sportową. Był to,
wydaje się, przyczynek do stworzenia nowych zasad organizacji działalności
sportowej na terenie Gminy.
Podsumowanie
Jakość życia człowieka uwarunkowana jest wieloma różnymi czynnikami
zewnętrznymi i wewnętrznymi. Może podlegać zarówno ocenie obiektywnej,
jak i subiektywnej. Najnowsza literatura przedmiotu wskazuje, że poziom jakości życia w ocenie subiektywnej jest tym wyższy, im więcej jesteśmy w stanie
„zrealizować siebie”. To oczywiście bardzo duże uogólnienie wielu teoretycznych
rozpraw naukowych, mniej lub bardziej potwierdzonych w praktyce. Znawcy
zagadnienia są jednak w większości jednomyślni w twierdzeniu, iż nasz pogląd
na jakość życia pozostaje w bardzo silnym związku z postrzeganiem własnego
„ja” w relacjach z otoczeniem.
Celem badań była analiza rozwoju sportu, a właściwie rozwoju różnych
form kultury fizycznej w Polkowicach w latach 1990–2010 oraz próba odpowiedzi na pytanie: „Czy rozwój sportu w Gminie Polkowice mógł mieć wpływ
na jakość życia mieszkańców?” Wychodząc z założenia, popartego literaturą przedmiotu, że aktywność człowieka ma wpływ na ocenę poziomu jakości
życia, stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że aktywność ruchowa realizowana jest poprzez działania sportowe i jako taka może odgrywać istotną rolę
w ocenie jakości życia.
Tego karkołomnego, jak się okazało w trakcie prowadzonych badań, zadania dokonano, wykorzystując metodę ankietową. Kwestionariusze ankiety rozesłano do tych podmiotów gminnych, które realizowały zadania z zakresu szeroko rozumianej kultury fizycznej. Pytania ankietowe były tak dobrane, aby
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uzyskane odpowiedzi pozwoliły określić dynamikę rozwoju działalności respondentów. Do współpracy zaproszono cztery szkoły podstawowe, dwa gimnazja
i szkołę ponadgimnazjalną, a także dziewiętnaście klubów i stowarzyszeń sportowych.
Źródłem informacji okazały się być polkowickie szkoły oraz pięć klubów
i stowarzyszeń sportowych.
Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej i merytorycznej,
w wyniku których stwierdzono, iż:
1. Materiał badawczy w wielu przypadkach nie był kompletny, szczególnie dane
z lat 1990–1999 były bardzo enigmatyczne.
2. Uzyskiwane informacje niekiedy nie odpowiadały na stawiane pytania.
3. Udział klubów i stowarzyszeń w badaniach był znikomy (tylko 5 na 19 klubów odpowiedziało na ankietę), w związku z czym uzyskany materiał nie był
reprezentatywny.
Przyczyn otrzymania takiego wyniku metodycznego przeprowadzonych
badań można zapewne doszukiwać się w wielu obszarach. Nie poddając w wątpliwość dobrych intencji respondentów, wydaje się, że czynnikami mogącymi
mieć wpływ na ten stan rzeczy były problemy z dotarciem do rzetelnych danych
i fakt, iż badania obejmowały duży przedział czasowy. Być może także zastosowanie innej metody badawczej przyniosłoby lepsze efekty. No cóż, nie myli się
ten, kto nie robi nic.
Materiał, który udało się zebrać, mimo niedoskonałości, stanowił bardzo
bogate źródło wiedzy, którą szczegółowo przedstawiono w analizie wyników.
Stał się także podstawą do refleksji o związkach rozwijającego się sportu z jakością życia w Polkowicach. Poniżej zebrane myśli będą przez autorkę nazywane refleksjami, gdyż – zgodnie z prawidłami nauki – nie mogą być rozpatrywane w kategoriach praw, tez, tendencji czy obowiązujących reguł. Oto zatem
refleksje z badań:
W polkowickiej Gminie kultura fizyczna rozwija się w wielu formach typowych dla tego rodzaju działalności. Jest to szczególnie widoczne w zakresie badanych form, czyli wychowania fizycznego, a konkretnie pozalekcyjnych szkolnych zajęć sportowych oraz sportu.
Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że można mówić o dynamice rozwoju, która jest szczególnie widoczna w latach 1999–2010.
Przyjmując, że wpływ na jakość życia ma różnorodna aktywność człowieka,
wysoce prawdopodobne jest stwierdzenie, że ma ją również aktywność ruchowa
prezentowana przez uczestników wszystkich zajęć sportowych realizowanych
w Gminie Polkowice.
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Jednym z czynników implikujących pozytywne postrzeganie jakości życia są
relacje społeczne. Przyjmując taki punkt widzenia, można dostrzec jej związek
z działaniami sportowymi bez względu na rodzaj tej działalności, jak i osiągane
wyniki. Każde bowiem działanie sportowe ma swój wymiar społeczny. Z jednej
strony kształtuje postawy uprawiających sport, z drugiej zaś wyzwala określone
emocje u obserwatorów.
Jakość życia często rozpatrywana jest z punktu widzenia zdrowia. W tym
ujęciu wielość i różnorodność inicjatyw podejmowanych przez szkoły i kluby
sportowe bez wątpienia podnosi jakość życia uczestników.
Bardzo nowoczesnym spojrzeniem na jakość życia jest postrzeganie jej
przez pryzmat działalności skierowanej nie tyle na siebie, co na innych. W takim ujęciu przedmiotu badań największe „zyski” czerpią ci, którzy są twórcami
programów, inicjatorami przedsięwzięć, prowadzącymi zajęcia sportowe, sponsorami i tzw. „dobrymi duchami”. Takich ludzi w Polkowicach jest bardzo wielu,
poczynając od rodziców wspierających szkoły i kluby sportowe, nauczycieli, trenerów, a na działaczach kończąc. Dla nich wszystkich wartością dodaną aktywności sportowej jest radość dziecka lub zawodnika, bez konieczności uzyskania
najwyższego wyniku.
Dużą dynamiką zmian charakteryzuje się również baza sportowa, niezbędna do realizacji zadań sportowych zarówno przez szkoły, jak i kluby. Szczególnie
dobrym okresem rozwoju, w którym można zaobserwować zwiększenie liczby
obiektów sportowych w mieście oraz podejmowanie działań remontowo-modernizacyjnych są lata 2000–2010.
Reasumując, wydaje się, że poziom rozwoju polkowickiej kultury fizycznej,
realizowanej w wielu formach, może być podstawą do postrzegania jej jako
czynnika wpływającego pozytywnie na jakość życia mieszkańców.

225

Jolanta Rubiś-Kulczycka

Streszczenie
Wpływ polityki samorządu lokalnego w zakresie sportu zawodniczego
na jakość życia mieszkańców 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 jej postrzegania 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.
Artykuł niniejszy jest integralną częścią opracowania pt. Wpływ polityki samorządu
lokalnego w zakresie sportu i rekreacji na jakość życia mieszkańców na przykładzie Gminy
Polkowice, który ukazał się w nr 6. ,,Zeszytów Naukowych DWSPiT...”
Treść artykułu zawiera poszukiwania sposobu oddziaływań sportu zawodniczego na
jakość życia mieszkańców Gminy, a także podsumowanie prowadzonego dyskursu oraz
wnioski końcowe. Całość uzupełnia zestawianie bibliografii, wspólne dla obu artykułów.
Słowa kluczowe: jakość życia, sport szkolny, sport zawodniczy, działalność gminy,
Polkowice, samorząd lokalny, klub gminny, stowarzyszenie sportowe.

Summary
The influence of the local self-government policy in the field of competitive
sport disciplines on the quality of life of Polkowice citizens, based on the
example of Polkowice commune
Sport and its correspondence to the quality of life have been so far the subject of
various articles and studies, also the scientific ones. In the past 20 years, a great deal of
attention has been devoted to the quality of life, which in scientific research undergoes
a significant transformation, that means the change in approaching and evaluating it.
Sport as a part of life is not left behind as well. A lot of researches focus on many aspects
of such activity, both theoretical and practical ones. This activity is also examined according to particular criteria specified by the subject and the research itself. This article
is an integral part of the study “The influence of the local self-government policy in the
field of sport and recreation on the citizens’ quality of life based on example of Polkowice
Commune”, that was published in the DWSPiT Research Bulletin vol. 6.
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Its content includes the search for the ways the competitive sport influences the
commune citizens’ quality of life, the recapitulation of the discourse and the final conclusions. The whole paper is completed by the list of bibliographies, common for both
articles.
Keywords: quality of life, school sport, competitive sport, activity of the commune,
Polkowice, local self-government, commune local club, sport association.
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Wykroczenia z Ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych de lege lata i de lege ferenda
Bezpieczeństwo imprez masowych od wielu lat stanowi ważny temat społeczny i prawny. W 2009 roku ustawodawca postanowił na nowo określić warunki bezpieczeństwa imprez masowych oraz zasady postępowania mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa takich imprez. Uchwalona 20 marca 2009 roku
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych1, która obowiązuje od 1 sierpnia
2009 roku, jest przy tym znacznie pełniejszym aktem prawnym od poprzedniej Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku2. Głównym powodem uchwalenia
w 2009 roku nowej Ustawy było współorganizowanie przez Polskę turnieju finałowego EURO 20123.
W rozumieniu Ustawy imprezą masową jest impreza masowa artystyczno-rozrywkowa i masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z ustawowymi wyłączeniami4. Impreza artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze
artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu
 Tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 611.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 99, poz. 663.
3
 W Ustawie dodano rozdział 9a zatytułowany: „Zapewnienie bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012”, obejmujący artykuły od 68a do 68k. Czynności
uregulowane w tych przepisach mogły być wykonywane od 12 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. Po tym terminie rozdział utracił moc.
4
 Pojęcie imprezy masowej nie obejmuje imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach,
filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, w szkołach
i placówkach oświatowych, w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, dla
sportowców niepełnosprawnych, nieodpłatnych o charakterze rekreacji ruchowej oraz imprez
zamkniętych dla pracowników.
1
2
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telewizyjnego na ekranach o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż
1 000, a w hali sportowej lub w innym budynku nie mniej niż 500. Z kolei masowa impreza sportowa oznacza imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na stadionie, terenie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na których liczba
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000,
a w hali sportowej lub w innym budynku nie mniej niż 300. Masowa impreza sportowa obejmuje także mecze piłki nożnej5, przez które należy rozumieć
współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowane na stadionie lub
w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000. Dodatkowo Ustawa definiuje
imprezę masową podwyższonego ryzyka jako imprezę masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi
doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza ustawowych znamion
wykroczeń, które zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu podczas imprez masowych. Należy jednak mieć na uwadze, że rozdział 9 Ustawie
o bezpieczeństwie imprez masowych zatytułowany „Przepisy karne”, obok wykroczeń przewiduje w art. 58–61 także przestępstwa. Nadto wykroczenia wymienione w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych można podzielić na
dwie grupy.
Pierwsza grupa to wykroczenia opisane w art. 54–57a Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Należą do nich:
 niewykonanie poleceń porządkowych służb porządkowych i informacyjnych (art. 54 ust. 1 Ustawy),
 przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności lub w niewłaściwym sektorze (art. 54 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy),
 niewykonanie poleceń wydanych przez Policję i Żandarmerię Wojskową
(art. 55 Ustawy),
 wnoszenie lub posiadanie napoi alkoholowych (art. 56 Ustawy),
 naruszenie zasad przekazywania informacji (art. 57 Ustawy),
 używanie elementu maskującego w czasie masowej imprezy sportowej
(art. 57a Ustawy).
5

Ustawa zawiera rozdział 3 zatytułowany: „Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej”, dalej k.w.
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Druga grupa to wykroczenia z Kodeksu wykroczeń6, wymienione enumeratywnie w art. 65 ust. 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, dotyczącym stosowania środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową. Są one także wymienione w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia7, w art. 90
§ 3 – wśród przesłanek postępowania przyspieszonego, w razie ich popełnienia
w związku z imprezą masową. Charakter tych wykroczeń jednoznacznie wskazuje, że bezpośrednio godzą one w bezpieczeństwo i porządek publiczny podczas imprezy masowej. Są to następujące wykroczenia:8
 nieopuszczanie zbiegowiska (art. 50 k.w.),
 zakłócenie porządku publicznego (art. 51 k.w.),
 nawoływanie do przestępstwa (art. 52a k.w.),
 niszczenie cudzej rzeczy (art. 124 k.w.),
 uniemożliwienie korzystania z urządzeń użytku publicznego (art. 143 k.w.).
Warto też dodać, że Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych w art. 65
ust. 2 pomija niektóre wykroczenia mogące zagrozić bezpieczeństwu imprez
masowych. Mogą to być jeszcze inne – niż wymienione w tym przepisie – wykroczenia z Kodeksu wykroczeń, które można popełnić w związku z imprezą
masową, a które mogą wywoływać groźne dla bezpieczeństwa takiej imprezy
skutki, np. lekceważenie Narodu i Państwa (art. 49 k.w.), fałszywy alarm (art. 66
k.w.) czy używanie słów nieprzyzwoitych (art. 141 k.w.). Wymienione wykroczenia – nawet jeśli same bezpośrednio nie zagrażają bezpieczeństwu imprezy
masowej – mogą prowokować duże grupy uczestników (kibiców), do zachowań
stanowiących zakłócenie porządku publicznego o charakterze chuligańskim, czy
wywoływać chociażby zakłócenie spokoju publicznego. Katalog tych wykroczeń
niewątpliwie pozostaje kwestią otwartą. Z perspektywy 4 lat obowiązywania nowej Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych warto ocenić, czy obecna regulacja w zakresie wykroczeń spełnia właściwie swoją rolę, przede wszystkim, czy
jest kompletna i uzasadniona. Z uwagi na szeroki zakres penalizacji zachowań
godzących w bezpieczeństwo imprez masowych, a stanowiących wykroczenia,
szczegółowej analizie poddane zostaną jedynie wykroczenia uregulowane bezpośrednio w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 482),
dalej k.w.
7
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 395).
8
 Zob. szerzej: J. Sawicki, Ochrona porządku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach, Wrocław 2000, s. 31–78.
6
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I
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych przewiduje w art. 54–57a
sześć wykroczeń wchodzących w zakres pozakodeksowego prawa o wykroczeniach9. W porównaniu z poprzednią Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z 1997 roku, która w rozdziale 4 – poświęconym przepisom karnym
– określała aż dziesięć wykroczeń10, jest ich mniej. Trzeba jednak uwzględnić, że obecna Ustawa wprowadziła w przepisach karnych także przestępstwa,
których nie było w poprzedniej Ustawie. Są to zarówno nowe rodzaje przestępstw, jak i wcześniejsze wykroczenia przesunięte do kategorii przestępstw.
I tak w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z 2009 roku aż pięć
wykroczeń stało się przestępstwami:
 wnoszenie lub posiadanie broni lub materiałów wybuchowych (art. 21
ust. 1 poprzedniej Ustawy) oraz wnoszenie lub posiadanie materiałów
pirotechnicznych (art. 21 ust. 2 poprzedniej Ustawy) stanowi przestępstwo z art. 59,
 organizowanie imprezy masowej bez zezwolenia (art. 21 ust. 4 poprzedniej Ustawy) stanowi przestępstwo z art. 58,
 rzucanie przedmiotami zagrażające życiu i zdrowiu (art. 21 ust. 7 poprzedniej Ustawy) stanowi przestępstwo z art. 60 ust. 2,
 prowokowanie kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu przez
spikera zawodów sportowych (art. 21 ust. 9 poprzedniej Ustawy) stanowi
obecnie przestępstwo o powszechnym podmiocie z art. 61.
Pozostałych pięć wykroczeń z poprzedniej Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, także w obecnej Ustawie należy do tej kategorii czynów zabronionych, a mianowicie:
 wnoszenie lub posiadanie napoi alkoholowych (art. 21 ust. 3 poprzedniej
Ustawy) stanowi wykroczenie z art. 56,
 niewykonanie poleceń porządkowych organizatora imprezy lub służb
porządkowych (art. 21 ust. 5 poprzedniej Ustawy) stanowi wykroczenie
z art. 54 ust. 1,
 przebywanie w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności (art. 21
ust. 6 poprzedniej Ustawy) stanowi wykroczenie o szerszym zakresie
okoliczności miejsca z art. 54 ust. 2,
 Pozakodeksowe prawo o wykroczeniach uregulowane jest w ustawach szczególnych o charakterze administracyjnym, regulujących różnorodne sfery życia publicznego. Obecnie wykroczenia
poza Kodeksem wykroczeń występują w ponad 140 ustawach.
10
 Zob. szerzej: J. Sawicki, Odpowiedzialność za czyny godzące w bezpieczeństwo imprez masowych,
L. Bogun (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom VII, Wrocław 2001, s. 235–243.
19

232

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 7

 naruszenie zasad przekazywania informacji (art. 21 ust. 8 poprzedniej
Ustawy) stanowi wykroczenie z art. 57,
 niewykonanie poleceń porządkowych Policji przez organizatora imprezy
(art. 21 ust. 10 poprzedniej Ustawy) stanowi wykroczenie o powszechnym podmiocie z art. 55.
Jedyna całkowicie nowa penalizacja wśród wykroczeń to używanie elementu maskującego w czasie masowej imprezy sportowej z art. 57a, który to
artykuł dodany został do Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych dopiero
w 2011 roku, z mocą obowiązywania od 13 stycznia 2012 roku11.
II
W art. 54 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ujęte zostało
wykroczenie odmowy wykonania polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy, regulaminu obiektu bądź terenu, lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne. Przedmiotem ochrony tego przepisu jest bezpieczeństwo imprezy masowej, a w szczególności wymogi tego bezpieczeństwa zawarte w Ustawie lub w przepisach porządkowych12.
Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 Ustawy osoby uczestniczące w imprezie masowej
są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych
osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu)
i regulaminu imprezy masowej13. Należy podkreślić, że treść tych regulaminów
nie może być sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, w przeciwnym razie niewykonanie polecenia porządkowego nie spowoduje odpowiedzialności
z art. 54 ust. 1 Ustawy.
W przypadku zakłócania porządku publicznego lub zachowywania się niezgodnie z regulaminem, służby porządkowe lub informacyjne mają prawo wydawania poleceń porządkowych takim osobom (art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy). Kluczowym pojęciem do ustalenia treści tego przepisu jest więc polecenie porządkowe.
Termin ten nie został zdefiniowany w Ustawie, uznać więc należy, że decydujące
znaczenie ma jego potoczne, semantyczne rozumienie, jako zlecenie, rozkaz, jak
 Przepis dodany na podstawie Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1280).
12
W. Kotowski, B. Kurzępa, Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 680.
13
 W myśl art. 3 pkt 10 Ustawy regulaminem obiektu (terenu) są przepisy wydane przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzającego obiektem lub terenem, zawierające zasady
wstępu na teren lub obiekt, w tym osób małoletnich, zasady zachowania się osób obecnych
w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu oraz ze znajdujących się
tam urządzeń, a także określające miejsca nieprzeznaczone dla publiczności.
11
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też nałożony na kogoś obowiązek zrobienia czegoś14. Zgodnie z poglądami przedstawionymi w piśmiennictwie, poleceniem porządkowym można nazwać nakaz
określonego zachowania, wydany uczestnikowi lub uczestnikom imprezy masowej przez służby porządkowe lub informacyjne. Takie polecenie powinno być
wydane wprost konkretnemu uczestnikowi imprezy masowej lub określonej grupie uczestników imprezy przez te służby15. Poleceniem porządkowym nie będzie
natomiast piktogram lub inny znak graficzny zakazujący osobom niemającym
ważnego upoważnienia wejścia na określony teren, ponieważ nie odnosi się on
do konkretnego uczestnika imprezy16. Nie będzie też poleceniem porządkowym
polecenie wydane w innym celu niż zaprowadzenie lub utrzymanie porządku na
imprezie masowej, np. mające na celu dokuczenie osobie obecnej na imprezie masowej, czy też polecenie wynikające ze złośliwości służb porządkowych. Poleceniami porządkowymi nie są również wydawane wobec konkretnych osób polecenia
okazania biletów wstępu, dowodów tożsamości czy zawartości bagaży i odzieży
przed wejściem na teren imprezy (w tym ostatnim przypadku w razie podejrzenia,
że wnoszą one broń, materiały wybuchowe lub pirotechniczne, napoje alkoholowe
czy środki odurzające). Jedyną „sankcją” dla osób, które odmówiły poddania się
takim czynnościom może być niewpuszczenie ich na imprezę masową17.
Inaczej ta kwestia wygląda w przypadku osób uczestniczących już w imprezie
masowej, zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 Ustawy służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do sprawdzania i stwierdzania uprawnień tych osób do uczestniczenia w imprezie masowej, legitymowania ich w celu ustalenia tożsamości,
przeglądania zawartości bagaży i odzieży. W takim przypadku odmowa wykonania poleceń porządkowych stanowić będzie omawiane wykroczenie, pod jednym
wszakże warunkiem, że dotyczące tych czynności polecenia porządkowe będą podyktowane względami bezpieczeństwa, gdyż taki tylko cel winien uzasadniać wydawanie poleceń porządkowych, o których mowa w art. 54 ust. 1 Ustawy.
Prawo wydawania poleceń porządkowych, np. nakazu zaprzestania zakłócania porządku publicznego albo nakazu właściwego zachowania się przysługuje
służbom porządkowym lub informacyjnym18. Według Ustawy służby porządkowe
stanowią osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 M. Stefański, Przepisy karne w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, „Palestra”, 1998, nr 3–4, s. 38.
 Por. G. Gozdór, Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 240.
16
 W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wyd. 3, Warszawa 2012, s. 192; tak też: G. Gozdór, op. cit., s. 240.
17
 G. Gozdór, Bezpieczeństwo..., op. cit., s. 241.
18
W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 192.
14
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fizycznej, o której mowa w art. 26 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie
osób i mienia19 (art. 3 pkt 13 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych20). Do
służb informacyjnych Ustawa zalicza również osoby podlegające kierownikowi do
spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, w tym spikera zawodów
sportowych (art. 3 pkt 12 Ustawy).
W razie odmowy wykonania polecenia porządkowego przez uczestnika
imprezy masowej służby porządkowe lub informacyjne wzywają go do opuszczenia imprezy masowej. Służby porządkowe mogą użyć środków przymusu
bezpośredniego lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań: a) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem; b) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność
uprawnionego lub innej osoby21. Dozwolone podczas imprez masowych środki
przymusu bezpośredniego to: a) siła fizyczna w postaci technik transportowych
i technik obrony, b) kajdanki zakładane na ręce, c) chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających22. W przypadku stwarzania przez uczestnika imprezy masowej bezpośredniego zagrożenia
dla dóbr powierzonych ochronie bądź dopuszczania się czynów zabronionych
służby porządkowe lub informacyjne są uprawnione do ujęcia takiego uczestnika w celu niezwłocznego przekazania Policji (art. 20 ust. 1 pkt 5 Ustawy). Wykroczenie z art. 54 ust. 1 Ustawy jest wykroczeniem powszechnym, a więc jego
sprawcą może być każda osoba, która ukończyła 17 lat. Do jego istoty nie należy
nastąpienie jakiegokolwiek skutku, a zatem mamy do czynienia z wykroczeniem
formalnym. Można je popełnić przez zaniechanie zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie23. Z umyślnością mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca nie chce
wykonać polecenia porządkowego, a z nieumyślnością, gdy sprawca na podstawie towarzyszących okoliczności mógł i powinien był zorientować się, że takie
polecenie było wydane, lecz on nadal go nie wykonuje.
Z kolei w art. 54 ust. 2 Ustawy spenalizowano przebywanie: a) w czasie trwania imprezy masowej w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności (pkt 1),
Tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 ze zm.
 W brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).
21
 Zgodnie z art. 11 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628) w związku z art. 20 ust. 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
22
 Środki wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a Ustawy z dnia 24 maja
2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej w związku z art. 20 ust. 2 Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.
23
W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 194.
19
20
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b) w czasie trwania masowej imprezy sportowej w sektorze innym niż wskazany na
bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie
masowej i nieopuszczanie tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej (pkt 2).
Podstawowym celem penalizacji w obu przypadkach opisanych w art. 54
ust. 2 jest zapobieganie wtargnięciom kibiców na boisko, a także ich przechodzenie z jednego sektora do innych, co ma zapobiec sytuacji, gdy dochodzi do
konfliktów między nimi. Jeżeli jednak podczas masowej imprezy sportowej,
w tym meczu piłki nożnej, dojdzie do wtargnięcia na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, czyli boisko, mamy wówczas do czynienia z przestępstwem z art. 60 ust. 1 Ustawy. Przestępstwem z art. 60 ust. 1a Ustawy jest z kolei
wtargnięcie w czasie trwania imprezy masowej na teren obiektu lub na teren,
gdzie prowadzona jest impreza masowa. Ustawodawca użył znamienia czasownikowego „wdziera się”, które należy rozumieć jako dostaje się do środka czegoś,
opanowuje coś wbrew czyjejś woli (przedostaje się, zdobywa)24.
Warunkiem odpowiedzialności za wykroczenie z art. 54 ust. 2 pkt 1 jest wyraźne oznaczenie w regulaminie obiektu (terenu) miejsc nieprzeznaczonych dla
publiczności i udostępnienie tego regulaminu uczestnikom imprezy. Ten obowiązek zostaje spełniony, gdy uczestnicy imprezy masowej mogą się zapoznać z regulaminem bez przeszkód. Zwykle wypełnienie tego obowiązku polega na wywieszeniu regulaminu w miejscu łatwo dostępnym, najczęściej przed wejściem na
obiekt, na którym organizowana jest impreza masowa25. W praktyce takie miejsca
oznaczone są też specjalnymi tablicami lub piktogramami, w miejscach widocznych dla uczestników imprezy masowej26. Niespełnienie tych wymogów powinno
skutkować brakiem odpowiedzialności za omawiane wykroczenie. Dla wystąpienia tego wykroczenia wystarczające jest, aby sprawca znalazł się w takim zastrzeżonym miejscu, nie można jednak wykluczyć możliwości powołania się przez niego na instytucję stanu wyższej konieczności z art. 16 k.w., kiedy powodem wejścia
w strefę zabronioną będzie chęć schronienia się przed agresją ze strony innych
uczestników imprezy masowej, w tym pseudokibiców. W takim wypadku nie poniesie on odpowiedzialności za swoje zachowanie27. Jest to wykroczenie powszechne. Można je popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie.
W przypadku wykroczenia z art. 54 ust. 2 pkt 2 penalizacji podlega czyn polegający na nieuprawnionym przemieszczaniu się uczestnika masowej imprezy
H. Zgółkowska (red.), Praktyczny słownik języka polskiego, Poznań 2004, s. 103.
 M. Bojarski, [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Kompendium dla policjanta, część II. Współdziałanie
ze strażami. Bezpieczeństwo imprez masowych, Wrocław 1998, s. 137.
26
W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 194.
27
G. Gozdór, Bezpieczeństwo..., op. cit., s. 243–244.

24
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sportowej do miejsc w innych sektorach obiektu (terenu), na którym przeprowadzana jest taka impreza. Takie zachowanie może być uznane za wykroczenie
w przypadku zawarcia stosownych zapisów w regulaminie imprezy masowej. Polega ono na przebywaniu w sektorze innym niż oznaczony w bilecie wstępu lub
innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nieopuszczanie tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej. Dla wystąpienia
tego wykroczenia istotne jest, aby obie wymienione przesłanki zostały spełnione
równocześnie. Jeśli bowiem dana osoba przebywa wprawdzie w niewłaściwym sektorze, ale nie została wezwana do jego opuszczenia, bądź też po wezwaniu opuszcza ten sektor (jest w trakcie jego opuszczania), wówczas nie dojdzie do popełnienia wykroczenia z art. 54 ust. 2 pkt 2 Ustawy. Sprawcą tego wykroczenia może być
tylko osoba posiadająca bilet wstępu na masową imprezę sportową lub inny dokument uprawniający do przebywania na niej, a więc jest to wykroczenie indywidualne. Można je popełnić przez zaniechanie zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie28.
Z umyślnością mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca nie chce opuścić niewłaściwego sektora, a z nieumyślnością wówczas, gdy sprawca na podstawie towarzyszących okoliczności mógł i powinien był zorientować się, że
takie wezwanie było wydane, lecz on nadal nie opuszcza tego sektora29.
Niewykonanie poleceń Policji i Żandarmerii Wojskowej to kolejne wykroczenie z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, uregulowane w art. 55.
Przedmiotem ochrony tego przepisu jest bezpieczeństwo imprezy masowej. Zachowanie sprawcy będzie polegało na zaniechaniu wykonania polecenia wydanego przez funkcjonariusza jednego z dwóch wymienionych w nim organów
państwowych. Zgodnie treścią art. 22 ust. 4 i 5 Ustawy, w przypadku gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw
bezpieczeństwa występuje do Policji30 o udzielenie pomocy. Jeżeli impreza masowa jest przeprowadzana na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej, wskazany podmiot występuje do Żandarmerii Woskowej31.
 W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 194 i 196.
 Por. M. Bojarski, [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 5, Warszawa
2011, s. 370.
30
 Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.
nr 287, poz. 1687 ze zm.) podstawowym zadaniem Policji jest ochrona bezpieczeństwa ludzi
oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
31
 Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 568) do zadań Żandarmerii
Wojskowej należy m.in. ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek
wojskowych oraz w miejscach publicznych.
28
29
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W takiej sytuacji służby porządkowe i informacyjne wykonują polecenia Policji
i Żandarmerii Wojskowej (art. 22 ust. 6 Ustawy). Opisywany przepis wyraźnie
wskazuje, że zaniechanie sprawcy – zarówno uczestnika danej imprezy masowej,
jak i osoby należącej do służby porządkowej lub informacyjnej – może dotyczyć
wszystkich poleceń wydawanych przez Policję i Żandarmerię Wojskową, a nie
tylko poleceń porządkowych32.
Na tle art. 21 ust. 10 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 1997
roku w literaturze zwracano uwagę, że ustawodawca, przyznając Policji możliwość podejmowania działań władczych wobec organizatora imprezy, nie wypowiedział się, czy w takich sytuacjach ciężar odpowiedzialności za bezpieczny
przebieg imprezy spoczywa na organizatorze imprezy masowej, czy też na Policji33. W obecnym stanie prawnym również można podnieść tę wątpliwość.
Wnoszenie lub posiadanie napojów alkoholowych to wykroczenie z art. 56
Ustawy. Przedmiotem ochrony tego wykroczenia jest bezpieczny przebieg imprezy masowej. Ustawodawca uznał, że wniesienie na teren imprezy masowej napojów alkoholowych jest tożsame z ich spożywaniem w czasie imprezy, co może wywoływać niepożądane zachowania uczestników, w tym zwłaszcza akty agresji34.
Przedmiotem czynności wykonawczej są napoje alkoholowe. Ustawa nie wyjaśnia
tego pojęcia, a zatem należy przyjąć zgodnie z definicją zawartą w art. 46 ust. 1
Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi35, że są nimi produkty przeznaczone do spożycia, zawierające alkohol etylowy pochodzenia rolniczego o stężeniu przekraczającym 0,5%
alkoholu. Jednak zgodnie z treścią obowiązującego od 13 stycznia 2012 roku art.
8a36, na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych
zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. W praktyce oznacza to możliwość
spożywania podczas imprezy masowej, w tym meczu piłki nożnej, piwa o obniżonej zawartości alkoholu w porównaniu z piwem powszechnie produkowanym,
dostępnym w sklepach i lokalach gastronomicznych.
Zakaz wnoszenia i posiadania na imprezie masowej napojów alkoholowych
wynika z art. 8 ust. 2 Ustawy. Na straży jego respektowania stoją służby porządkowe organizatora, które są uprawnione do przeglądania zawartości bagażu oraz
W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 196.
Por. G. Gozdór, Bezpieczeństwo..., op. cit., s. 251.
34
Ibidem, s. 236.
35
Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356.
36
 Art. 8a został dodany na podstawie Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1280).
32
33
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odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub mają ze sobą napoje alkoholowe (art. 20 ust. 1 pkt 3 Ustawy). Użycie określenia „wnosi lub posiada”
ma poszerzyć penalizację. Uczestnik imprezy może bowiem wnieść na stadion napoje alkoholowe, natomiast w czasie imprezy już ich nie posiadać (przekazać innej
osobie), jak też może on nie wnieść na stadion napoju alkoholowego, ale posiadać
go w trakcie (otrzymać od innej osoby). Rozróżnienie to jest istotne, gdyż posiadającemu napój alkoholowy często trudno jest udowodnić samo jego wniesienie37.
Wnoszenie napoju alkoholowego rozpoczyna się w momencie przekroczenia bramy lub innego punktu wejścia do obiektu lub na teren, a po ich przekroczeniu będziemy mieli do czynienia już z nielegalnym posiadaniem napojów alkoholowych
trwającym do momentu opuszczenia bramy lub innego punktu wyjścia z obiektu
lub terenu38. Dla odpowiedzialności na podstawie powołanego przepisu nie ma
znaczenia ewentualny brak konsumpcji napoju alkoholowego podczas imprezy39.
Analiza tego wykroczenia prowadzi jednak do zaskakującej konstatacji, że obecnie obowiązująca Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, w odróżnieniu od
poprzedniej Ustawy z 1997 roku, nie zawiera podstawy do orzeczenia przepadku
zakwestionowanych napojów alkoholowych.
Kolejnym wykroczeniem z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych jest
naruszenie zasad przekazywania informacji z art. 57. Polega ono na niedopełnieniu obowiązków w zakresie przekazania informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazania informacji nieprawdziwej w tym zakresie. Przepis
ten chroni bezpieczeństwo imprezy masowej, a głównie rzetelność przekazywania
wymaganych informacji przez podmioty zobowiązane. Zachowanie sprawcy wykroczenia z art. 57 Ustawy może mieć dwojaką postać i polegać na: a) zaniechaniu
przekazania informacji, b) przekazaniu informacji nieprawdziwej – w obu przypadkach w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa imprezy masowej. Do jego wystąpienia wystarczy, że wypełni on znamiona chociażby jednego z dwóch wymienionych sposobów zachowania40. Użyte w przepisie wyrażenie „nie przekazuje” należy rozumieć jako ,,nie daje, nie informuje, nie udziela wymaganych informacji”.
Natomiast przekazanie informacji nieprawdziwej oznacza podanie informacji niezgodnej z rzeczywistym stanem rzeczy, odbiegającej od prawdy. Informacja nieprawdziwa to nie tylko informacja w całości niezgodna z rzeczywistością, ale także
taka, w której nieprawdziwe są niektóre jej elementy41.
37
38
39
40
41

W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 197.
W. Kotowski, B. Kurzępa, Wykroczenia…, op. cit., s. 680.
Por. G. Gozdór, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 236.
W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 198–199.
W. Kotowski, B. Kurzępa, Wykroczenia…, op. cit. s. 689.
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Jest to wykroczenie indywidualne. Jego sprawcą może być wyłącznie osoba, która jest obowiązana do przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowej imprezy sportowej. Obowiązek ten nałożony jest na kierowników wymienionych w Ustawie podmiotów lub na osoby specjalnie do
tego wyznaczone na podstawie wewnętrznego aktu normatywnego regulującego podział obowiązków albo polecenia kierownika tego podmiotu42. Wymienione w Ustawie liczne podmioty43 zobowiązane są do przekazywania informacji Komendantowi Głównemu Policji, który jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia i przetwarzania informacji
dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów
piłki nożnej (art. 36 ust. 1 Ustawy). Kategorie informacji dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, które
muszą być przekazane Komendantowi Głównemu Policji zostały wymienione
w art. 40 Ustawy44.
W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 202.
 W myśl art. 38 i 39 Ustawy są to następujące podmioty: Policja, prokuratura, sądy, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, straże gminne (miejskie), organy administracji publicznej
właściwe w sprawach wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obszarach kolejowych (zarządcy infrastruktury kolejowej,
przewoźnicy publiczni), związki sportowe o zasięgu ogólnokrajowym, kluby sportowe, organizatorzy masowych imprez sportowych (w tym meczów piłko nożnej), podmioty zarządzające rozgrywkami, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (sądy wydające orzeczenia
o ukaraniu za wykroczenia karą inną niż kara aresztu), związki sportowe, organizatorzy, właściciele obiektów, na których organizowane są masowe imprezy sportowe (w tym mecze piłki nożnej), organizatorzy turystyki, krajowi przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy.
44
 Są to następujące dane: a) o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, b) o osobach, co do których zapadł prawomocny
wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione
w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, c) o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców, d) o zaistniałych w związku z organizowanymi
imprezami masowymi zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
chuligańskich zachowaniach, e) o związkach i klubach sportowych, f) informacje o obiektach
sportowych, z których związek lub klub stale korzysta, g) o terminarzu rozgrywek meczów piłki
nożnej lub terminarzu innych masowych imprez sportowych z podaniem orientacyjnej liczby
uczestników, h) o obiektach, na terenie których są organizowane masowe imprezy sportowe,
w tym mecze piłki nożnej, i) o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej, i ich pobycie w miejscach organizowania tych
imprez oraz informacje o środkach transportu, z jakich korzystają, miejscach zbiórek, trasach
przejazdów oraz o liczebności grup uczestników, j) o organizatorach masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, i organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej, k) o zakazach zagranicznych oraz
instytucjach zagranicznych właściwych do współpracy.
42
43
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Większość tych podmiotów jest z kolei uprawniona do otrzymywania
informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych od Komendanta
Głównego Policji (art. 38 ust. 1 Ustawy). Nakaz sprawnego przepływu wiarygodnych informacji wynika z art. 35 ust. 1 Ustawy, który stanowi, że gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych odbywa się w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom związanym z tymi imprezami oraz ich zwalczania. Przedmiotowe informacje obowiązany podmiot przekazuje Komendantowi Głównemu Policji niezwłocznie
po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili ich
otrzymania (art. 41 ust. 1 Ustawy).
Wykroczenie z art. 57 Ustawy można popełnić umyślnie albo nieumyślnie,
ale tylko w odniesieniu do zaniechania przekazania informacji, gdyż ukaranie za
przekazanie informacji nieprawdziwej może nastąpić tylko w przypadku działania umyślnego45. Wykroczeniem jest bowiem jedynie świadome przekazanie
informacji nieprawdziwej, a nieumyślne przekazanie nieprawdziwej informacji
pozostaje poza zakresem omawianego przepisu46. W razie nieumyślnego przekazania informacji nieprawdziwej, podmiot zobowiązany – zgodnie z treścią
art. 47 ust. 1 Ustawy – ma obowiązek jej skorygowania w formie zawiadomienia
o tym Komendanta Głównego Policji.
Ostatnim wykroczeniem opisanym w Ustawie o bezpieczeństwie imprez
masowych jest używanie elementu maskującego w czasie masowej imprezy
sportowej z art. 57a, obowiązującego od 13 stycznia 2012 roku47.
Wykroczenie z tego przepisu popełnia osoba, która w miejscu i w czasie
trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia jej identyfikacji, np. zakrywa twarz, używa kominiarki, kaptura lub maski. Nie jest w tym przypadku istotne, czy owe uniemożliwienie lub utrudnienie nastąpiło wskutek żartu,
niekorzystnych warunków atmosferycznych, czy też faktycznie określona osoba
miała powód ukrycia swojej tożsamości48. Przepis ten przewiduje odpowiedzialność za wykroczenie niezależnie od zachowania się danej osoby podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, a więc także w przypadku
W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 202.
 Takie stanowisko wyrazili już autorzy projektu zmian w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22 sierpnia 1997 r. do wykroczenia z art. 21 ust. 8 – stanowiącego odpowiednik
wykroczenia z art. 57 obecnej Ustawy – w uzasadnieniu projektu Ustawy o zmianie ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych (Sejm RP IV kadencji, druk nr 2092).
47
 Przepis dodany na podstawie Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1280).
48
 W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 203.
45
46
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poprawnego jej zachowania, niemającego żadnego negatywnego wpływu na
bezpieczeństwo tej imprezy.
Wykroczenie z art. 57a Ustawy można popełnić umyślnie albo nieumyślnie. W tym drugim przypadku wtedy, gdy uczestnik masowej imprezy sportowej nie miał zamiaru uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania jego osoby, ale w rzeczywistości taki stan spowodował, bezpodstawnie
przypuszczając, że jest nadal rozpoznawalny, albo takich utrudnień w ogóle
nie przewidując (chociaż można było je przewidzieć). Jest to wykroczenie powszechne.
III
Uregulowane w art. 54–57a Ustawy wykroczenia zagrożone są taką samą
sankcją. Za każde wykrocznie sprawca podlega karze 1 miesiąca ograniczenia
wolności albo grzywny od 2.000 do 5.000 zł. Ustawodawca nie przewiduje kary
aresztu, która w poprzedniej Ustawie groziła za większość wykroczeń, co stanowi w obrębie wykroczeń złagodzenie odpowiedzialności, ale trzeba też pamiętać, że część z nich stanowi w obecnej Ustawie przestępstwa, z czym łączy się
wyraźne zaostrzenie odpowiedzialności. Z kolei dolne zagrożenie karą grzywny,
które w Kodeksie wykroczeń wynosi zaledwie 20 zł, a w poprzedniej Ustawie
o bezpieczeństwie imprez masowych wynosiło 1.000 zł, w obecnej podniesiono
aż do kwoty 2.000 zł.
W przypadku recydywy, o której mowa w art. 62 Ustawy – a więc jeżeli
sprawca ukarany za wykroczenia z art. 54–57a Ustawy, w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania, popełnia ponownie podobne umyślne wykroczenie lub przestępstwo – sąd może wymierzyć mu karę do górnej granicy jej ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a więc do 1,5 miesiąca kary ograniczenia wolności
i do 7.500 zł grzywny. W kwestii takich pojęć jak wykroczenie podobne i wykroczenie umyślne należy uwzględnić stosowne przepisy Kodeksu wykroczeń49.
Na podstawie art. 65 ust. 1 i 2 Ustawy w razie ukarania za wykroczenia z art.
54–56 sąd wymierza środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres
od 2 do 6 lat, obligatoryjnie za wykroczenie popełnione w związku z masową
imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, a fakultatywnie za wykroczenie
popełnione w związku z imprezą masową artystyczno-rozrywkową. Zakaz ten
– co zrozumiałe – nie dotyczy wykroczenia z art. 57 Ustawy (naruszenia zasad
 Zgodnie z art. 47 § 2 k.w. przestępstwami i wykroczeniami podobnymi są przestępstwa i wykroczenia należące do tego samego rodzaju; przestępstwa i wykroczenia z zastosowaniem przemocy
lub groźby jej użycia albo przestępstwa i wykroczenia popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa i wykroczenia podobne. Z kolei w myśl art. 6 § 1 k.w. wykroczenie umyślne zachodzi wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronionego, to jest
chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.

49
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przekazywania informacji), ale także wykroczenia z art. 57a Ustawy (użycia elementu maskującego w czasie trwania masowej imprezy sportowej).
W myśl art. 65a Ustawy sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny zakazu wstępu na imprezę masową, uznać go za wykonany,
jeżeli ukarany przestrzegał porządku prawnego, a wymieniony środek karny był
w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.
Na podstawie art. 63 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych postępowanie w sprawach o wykroczenia z art. 54–57a tej Ustawy prowadzone jest
według przepisów o postępowaniu przyspieszonym, uregulowanym w rozdziale
15 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W trybie przyspieszonym Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem na czas nieprzekraczający 48 godzin
(art. 45 § 1 pkt 1 w zw. z art. 46 § 6 k.p.w.).
IV
Z dotychczasowej analizy ustawowych znamion wykroczeń z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wynikają konkretne konkluzje i wnioski.
Na tle wykroczenia z art. 54 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych pojawia się problem związany z brakiem ustawowej definicji polecenia
porządkowego. Definicja tego pojęcia, dodana do art. 3 Ustawy, powinna wyraźnie precyzować, że takie polecenie musi być wydane przez służby porządkowe
lub informacyjne wprost konkretnemu uczestnikowi imprezy masowej lub określonej grupie uczestników imprezy. Nie byłoby wówczas wątpliwości, że poleceniem porządkowym nie może być piktogram lub inny znak graficzny zakazujący
osobom niemającym ważnego upoważnienia wejścia na określony teren, ponieważ nie odnosi się do konkretnego uczestnika imprezy. Z definicji tej powinno
też wynikać, że nie stanowi polecenia porządkowego polecenie wydane w innym celu niż zaprowadzenie lub utrzymanie porządku na imprezie masowej,
np. wydane ze złośliwości służb porządkowych i chęci dokuczenia konkretnemu
uczestnikowi czy grupie uczestników. Ważnym elementem tej definicji powinno
być jasne określenie miejsca wydania takiego polecenia, aby nie budziło żadnych
wątpliwości, że poleceniami porządkowymi nie są wydawane wobec konkretnych osób polecenia okazania biletów wstępu, dowodów tożsamości czy zawartości bagaży i odzieży przed wejściem na teren imprezy, a jedynie polecenia wydawane już po wejściu uczestnika imprezy na jej teren.
Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, także na gruncie obecnego
art. 55 Ustawy można podnieść wątpliwość, czy wystąpienie do Policji lub Żandarmerii Wojskowej przez organizatora lub kierownika do spraw bezpieczeństwa o udzielenie pomocy oznacza tym samym przejęcie przez te organy pełnej
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odpowiedzialności za dalszy przebieg imprezy masowej. Z jednej strony wskazywałby na to określony w Ustawie obowiązek wykonywania każdego polecenia Policji lub Żandarmerii Wojskowej przez służby porządkowe i informacyjne organizatora, z drugiej strony jednak wątpliwości nasuwa użyte w Ustawie
określenie działań tych podmiotów jako „udzielenie pomocy”. W tym kontekście nasuwa się pytanie: czy ten, kto udziela jedynie pomocy w zaprowadzeniu
porządku podczas imprezy masowej, ponosi odpowiedzialność za jej dalszy
przebieg i bezpieczeństwo, w miejsce organizatora imprezy masowej? Wydaje się, że sformułowanie mówiące o „udzieleniu pomocy” wprowadza niepotrzebne zamieszanie. Właściwsze byłoby jednoznaczne stwierdzenie, że Policja
lub Żandarmeria Wojskowa w takim wypadku przejmują pełną odpowiedzialność za dalszy przebieg imprezy masowej.
Analiza kolejnego wykroczenia – z art. 56 Ustawy – w pierwszej kolejności skłania do sformułowania postulatu niezwłocznego uzupełnienia przepisów
Ustawy o brakującą podstawę do orzeczenia przepadku zakwestionowanych napojów alkoholowych.
Poza tym wątpliwości budzi dodany przepis art. 8a50, zezwalający na imprezie masowej – z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka –
na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających
nie więcej niż 3,5% alkoholu. To dość połowiczne rozwiązanie budzi uzasadnione wątpliwości zarówno zwolenników, jak i przeciwników sprzedaży napojów alkoholowych, zwłaszcza na meczach piłki nożnej. Z jednej strony zmusza
browary do produkcji piwa o zbyt niskiej zawartości alkoholu, w porównaniu
do tego, które jest powszechnie produkowane, co wywołuje obawy, że produkcja taka nie będzie opłacalna, zwłaszcza przy tendencji do nadużywania w odniesieniu do meczów piłki nożnej klauzuli imprezy masowej podwyższonego
ryzyka. W rezultacie może to oznaczać jedynie teoretyczną możliwość spożywania takiego piwa, zwłaszcza podczas masowych imprez sportowych. Z drugiej strony przepis ten stanowi poważny wyłom w dotychczasowej legislacji,
stanowiący przełamanie bezwzględnej zasady, że na stadionach piłkarskich alkohol nie ma racji bytu z uwagi na bezpieczeństwo publiczne, a w ocenie przeciwników takiego złagodzenia może stwarzać poważne zagrożenia.
Należy zauważyć, że wykonywanie obowiązku przekazania informacji
– w kontekście wykroczenia z art. 57 Ustawy – może w praktyce napotkać uzasadnione trudności. Za przykład może tu posłużyć obowiązek spoczywający na
 Art. 8a został dodany na podstawie Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1280). Obowiązuje od 13 stycznia 2012 r.
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organizatorach turystyki oraz krajowych przewoźnikach realizujących publiczny
transport zbiorowy, którzy mają za zadanie przekazanie informacji o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej, i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez oraz informacji o środkach transportu, z jakich korzystają, miejscach zbiórek, trasach
przejazdów oraz o liczebności grup uczestników. Wykonanie powyższego obowiązku niezwłocznie po otrzymaniu informacji, nie później jednak niż w ciągu
24 godzin od chwili ich otrzymania, jest praktycznie niemożliwe, trudno bowiem
wymagać od przewoźnika krajowego, by w takim czasie przekazał informację
o przemieszczaniu się każdej grupy kibiców. Celowe wydaje się więc ograniczenie
tego obowiązku do wymogu udzielenia odpowiedzi jedynie na wyraźny wniosek
Policji51. Z tych względów przepis art. 41 ust. 1 w zw. z art. 40 pkt 8 Ustawy uznać
należy za nierealistyczny i wyrażający raczej życzenia ustawodawcy, a nie realne
do spełnienia żądania.
Poważne zastrzeżenia budzi dodane wykroczenie z art. 57a Ustawy. Nasuwa się wniosek, iż taka penalizacja jest po prostu zbędna, zważywszy, że używanie elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania danej osoby, stanowi już w art. 60 ust. 4
Ustawy kwalifikowaną postać takich przestępstw, jak: a) wtargnięcie podczas
meczu piłki nożnej na boisko piłkarskie, b) wtargnięcie na teren obiektu lub na
teren prowadzenia imprezy masowej, c) rzucanie przedmiotami zagrażające życiu i zdrowiu albo w inny niebezpieczny sposób zakłócanie przebiegu imprezy,
d) naruszenie nietykalności cielesnej członka służby porządkowej lub informacyjnej. Wydaje się, że to rozwiązanie przyjęte w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych w odniesieniu do wymienionych przestępstw było wystarczające
i w pełni odpowiadało kryteriom racjonalnej polityki kryminalnej. W zakresie
wykroczeń taka penalizacja jest niepotrzebna. Jedynym dającym się jeszcze jakoś
uzasadnić rozwiązaniem, byłoby ewentualne stworzenie – zamiast wykroczenia z art. 57a Ustawy – kwalifikowanej postaci wykroczeń groźnych dla bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, które zostały wymienione w Ustawie
o bezpieczeństwie imprez masowych, takich jak zakłócenie porządku publicznego z art. 51 k.w., niszczenie cudzej rzeczy z art. 124 k.w. czy uniemożliwienie korzystania z urządzeń użytku publicznego z art. 143 k.w. – w razie używania przez sprawców tych wykroczeń elementów maskujących. Trzeba też podnieść w tym miejscu, że obecny przepis z art. 57a Ustawy naraża na odpowiedzialność za wykroczenie także kibiców zachowujących się poprawnie, jeśli np.
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Por. G. Gozdór, Bezpieczeństwo..., op. cit., s. 249.
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pomalowali twarze barwami klubowymi lub narodowymi, co upodabnia ich
wszystkich do siebie w stopniu uniemożliwiającym ich rozróżnienie, albo z powodu zimna, deszczu lub wiatru nasunęli na głowę obszerny kaptur, który zakrywa także znaczną część twarzy – co w efekcie utrudnia lub uniemożliwia ich
rozpoznanie. Najwyraźniej w 2011 roku w obliczu zbliżającego się turnieju finałowego EURO 2012 ustawodawcy zabrakło – opartego na racjonalnej polityce
kryminalnej – zdrowego rozsądku.
Jeśli chodzi o sankcje przewidziane w Ustawie za omawiane wykroczenia, to uzasadnione zastrzeżenia musi budzić tak radykalne ich zaostrzenie,
jeśli uwzględnimy, że za wymienione w Ustawie przestępstwa grozi grzywna najczęściej w wysokości od 180 stawek dziennych, a nawet od 120 stawek
(jak w art. 60 ust. 2), co przy dopuszczalnym zastosowaniu minimalnej stawki
dziennej w wysokości 10 zł daje mniejszą najniższą grzywnę za przestępstwo
niż za wykroczenie, bo odpowiednio 1.800 zł, a nawet 1.200 zł. W tej sytuacji
dolna granica kary grzywny za wykroczenie powinna pozostać na poziomie
1.000 zł, jak w poprzedniej Ustawie. W przeciwnym razie dolna liczba stawek
dziennych grzywny za wszystkie przestępstwa z tej Ustawy powinna wynosić
nie mniej niż 240.
Odnośnie do środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową, należy odnotować, że przepis art. 65 ust. 2 Ustawy pomija dodane wykroczenie używania elementu maskującego w czasie masowej imprezy sportowej
z art. 57a Ustawy, co świadczy o braku konsekwencji w działaniach ustawodawcy, albo o jego przekonaniu o niewielkiej społecznej szkodliwości takiego
zachowania, uznanego jednak za wykroczenie. Przepis ten dodatkowo pokazuje, że w kwestii wykroczenia z art. 57a ustawodawca działał wyjątkowo opieszale. Przeprowadzenie zmian w obrębie wykroczeń uregulowanych w Ustawie
o bezpieczeństwie imprez masowych, chociażby w zakresie przedstawionych tu
propozycji de lege ferenda dotyczących najważniejszych kwestii, będzie służyło
większej przejrzystości obowiązujących w tym zakresie przepisów, a jednocześnie zapewni skuteczniejszą ochronę masowych imprez artystyczno-rozrywkowych i sportowych.
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Streszczenie
Wykroczenia z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych de lege lata
i de lege ferenda
Artykuł dotyczy problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas
imprez masowych, w szczególności meczów piłki nożnej. Po właściwym wprowadzeniu
do tematu i przedstawieniu zakresu penalizacji autor poddaje szczegółowej analizie poszczególne wykroczenia godzące w bezpieczeństwo i porządek, uregulowane w Ustawie
z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Analiza ta obejmuje zarówno
ustawowe znamiona każdego wykroczenia, jak i grożące za nie sankcje. Na koniec autor
artykułu przedstawia i uzasadnia propozycje najpilniejszych zmian w ustawowej regulacji przedmiotowych wykroczeń.
Słowa kluczowe: imprezy masowe, bezpieczeństwo i porządek, wykroczenia z ustawy, propozycje zmian.

Summary
The offences listed in the law act on security of mass events de lege lata
and de lege ferenda
The article refers to the issues of the public security and order during the mass
events, especially football matches. After the appropriate introduction to the topic and
the presentation of the range of punishment, the author carries a detailed analysis of the
particular offences related directly to the security and order, regulated by the Law Act
on the security of mass events as of 20 March 2009. The analysis includes the statutory
definitions of each offence as well as the statutory punishment for them. Finally, the
author specifies and justifies the most urgent amendments to the Law Act, that refer to
the subject offences.
Key words: mass events, security and order, offences listed in the law act, suggested
changes (amendments).
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Odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
na rzecz zakładu energetycznego
– wybrane aspekty podatku od towarów i usług
oraz podatku od czynności cywilnoprawnych
Stosownie do art. 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: k.c., nieruchomość można obciążyć na
rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią
urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c.1, prawem polegającym na tym, że
przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).
1. Podatek od towarów i usług
Odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – usługa w świetle przepisów o VAT

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 5 ust. 1
pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.:
Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.), dalej: u.p.t.u., podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
W myśl art. 8 ust. 1 u.p.t.u., przez świadczenie usług, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej,
 Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład
przedsiębiorstwa.

1
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osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub
podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym
z mocy prawa.
Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).
Należy jednak zaznaczyć, iż nie każde powstrzymanie się od działania czy
tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
 w następstwie zobowiązania, w ramach którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem
świadczenia,
 świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie)2.
Należy wskazać, że aby dana czynność (dostawa towarów czy też usługa)
podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą
a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty
stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych.
Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.
Świadczenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu jest wynagrodzeniem, a nie odszkodowaniem3. Bez znaczenia jest przy tym fakt, czy
 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 02.02.2012 r.,
ILPP1/443-1419/11-2/AW.
3
 Zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24.02.2012 r.,
IPPP2/443-1387/11-2/IG.
2
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wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu wypłacane jest jednorazowo, czy okresowo4.
W orzecznictwie przyjmuje się, iż ustanowienie służebności przesyłu (jako
rodzaju służebności gruntowej) wiąże się ze zobowiązaniem właściciela gruntu
do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub
sytuacji. W związku z tym, czynność ta, będąc jednocześnie czynnością polegającą na wykorzystywaniu towaru w sposób ciągły dla celów zarobkowych (realizowaną za wynagrodzeniem), zyskuje charakter odpłatnej usługi, w rozumieniu
art. 8 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.5
Działanie w charakterze podatnika VAT

Stosownie do art. 15 ust. 1 u.p.t.u., podatnikami są osoby prawne, jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące
samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na
cel lub rezultat takiej działalności.
Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach
wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 u.p.t.u.).
Niewątpliwie, odpłatne ustanowienie służebności przesyłu w drodze umowy przez podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust.
1 u.p.t.u., na rzecz zakładu energetycznego na gruntach wchodzących w skład
przedsiębiorstwa tego podatnika VAT jest wykorzystywaniem towaru (gruntu)
do celów zarobkowych. Tym samym, właściciel gruntu poprzez umożliwienie
korzystania z infrastruktury zainstalowanej na przedmiotowym gruncie, świadczy odpłatną usługę w sposób ciągły, w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w cytowanym art. 15 ust. 2 u.p.t.u.6
 Zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24.11.2011 r.,
ITPP1/443-1196/11/DM).
5
 Por. wyrok NSA z dnia 09.03.2011 r., I FSK 362/10; interpretacja indywidualna Dyrektora
Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22.12.2011 r., IPPP3/443-1289/11-2/LK; interpretacja
indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28.05.2009 r., ITPP2/443191/09/MD.
6
 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 02.02.2012 r.,
ILPP1/443-1419/11-2/AW.
4
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Dotyczy to również przypadku, gdy służebność przesyłu zostanie ustanowiona na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i to niezależnie od tego, czy rolnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny7, czy
korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. przewidzianego dla rolników ryczałtowych8. Rolnicy ryczałtowi, mimo iż korzystają
ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego w podatku VAT, są jednak podatnikami prowadzącymi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15
ust. 2 u.p.t.u.
Jednak, jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji
indywidualnej z dnia 12 lutego 2008 r., ILPP1/443-402/07-2/BP, „(…) Zasady
wykładni językowej i funkcjonalnej definicji działalności gospodarczej prowadzą do wniosku, że działalność gospodarczą stanowi nie tylko działalność częstotliwa, czyli stała i powtarzalna, ale także jednorazowa czynność, jeżeli wiąże się z nią zamiar częstotliwości, przy czym czynność powinna być wykonana
przez producenta, handlowca, usługodawcę, pozyskującego zasoby naturalne,
rolnika lub wykonującego wolny zawód. (…)”.
W związku z powyższym niektóre organy podatkowe przyjmują, iż odpłatne ustanowienia służebności (w tym służebności przesyłu) może być uznane
za działalność gospodarczą także wtedy, gdy obciążona nieruchomość wchodzi
w skład majątku osobistego osoby będącej podatnikiem VAT z innego tytułu9, czy
też należy do osoby fizycznej, w ogóle nieprowadzącej działalności gospodarczej
z innego tytułu. Na gruncie VAT małżonkowie nie są uznawani za jeden podmiot
podatkowy. Nie ma przy tym przeszkód, aby pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębne działalności istniała ustawowa wspólność majątkowa. Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia
24 listopada 2011 r., ITPP1/443-1196/11/DM „(…) Jeżeli zatem przedmiotem
czynności jest rzecz stanowiąca majątek wspólny małżonków, to podatnikiem
podatku od towarów i usług, w okolicznościach wskazanych w art. 15 Ustawy
o podatku od towarów i usług, będzie ten małżonek, który dokonał czynności
podlegającej opodatkowaniu, czyli ten, który dokonuje jej we własnym imieniu
(jest stroną czynności prawnej). Natomiast jeżeli małżonkowie dokonają czyn W przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie
za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96
ust. 1 u.p.t.u. (art. 15 ust. 4 u.p.t.u.). Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia 16.12.2010 r., ITPP2/443-963/10/AK.
8
 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24.11.2011 r.,
ITPP1/443-1196/11/DM.
9
 Zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22.12.2011 r.,
IPPP3/443-1292/11-2/MK.
7
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ności wspólnie, to każdy z nich z osobna będzie podatnikiem podatku od towarów i usług. (…)”.
Natomiast w przypadku ustanowienia służebności przesyłu dotyczącej nieruchomości objętej małżeńską wspólnością majątkową, która wykorzystywana
była w działalności gospodarczej jednego z małżonków, stwierdzić należy, że
wówczas to małżonek prowadzący tę działalność występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług10.
W myśl art. 15 ust. 6 u.p.t.u., nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań
nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów
cywilnoprawnych. Zatem organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w charakterze:
 podmiotów niebędących podatnikami – gdy realizują zadania nałożone
na nie odrębnymi przepisami prawa, oraz
 podatników podatku od towarów i usług – gdy wykonują czynności na
postawie umów cywilnoprawnych.
Kryterium podziału stanowi zatem charakter wykonywanych czynności:
czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują
uznaniem tych podmiotów za podatników VAT, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem
od towarów i usług. Odpłatne ustanowienie w drodze umowy służebności przesyłu przez organ władzy publicznej (np. powiat, gminę) nie podlega wyłączeniu
na podstawie art. 15 ust. 6 u.p.t.u. i podlega opodatkowaniu VAT na zasadach
ogólnych11.
Rozliczenie VAT

Opodatkowaniu VAT podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium
kraju. W celu ustalenia miejsca opodatkowania należy zatem ustalić miejsce
świadczenia usługi ustanowienia służebności przesyłu. Stosownie do art. 28e
u.p.t.u., miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym
usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nierucho Zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29.07.2011 r.,
ITPP1/443-648/11/KM.
11
 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 04.08.2011 r.,
IBPP1/443-744/11/BM; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
z dnia 23.06.2010 r., ILPP1/443-393/10-2/B.
10
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mościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji,
takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.
W mojej ocenie usługa ustanowienia służebności przesyłu jest niewątpliwie
usługą związaną z nieruchomościami, a co za tym idzie, będzie ona podlegać
VAT w Polsce, jeżeli nieruchomość, na której ustanowiono tę służebność znajduje się w Polsce. Nie ma przy tym znaczenia status usługobiorcy.
Do usługi polegającej na odpłatnym ustanowieniu służebności przesyłu
należy zastosować podstawą stawkę VAT wynoszącą aktualnie na mocy art. 41
ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 u.p.t.u. – 23%12.
Ustanowienie służebności przesyłu nie pozbawia prawa do korzystania ze
zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 u.p.t.u.13
Jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z dnia 28 września
2010 r., ILPP1/443-707/10-5/AK: „(…) mając na względzie istotne cechy instytucji służebności przesyłu, należy stwierdzić, iż z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegające na jej ustanowieniu
należy zaliczyć do usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach określonych w przepisie art. 19 ust. 13 pkt 4 Ustawy, tj. z chwilą otrzymania
całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności
określonego w umowie. (…)”. Na przykładzie służebności gruntowej pogląd ten
potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej
z dnia 14 kwietnia 2011 r., ILPP1/443-63/11-2/AK oraz z dnia 24 marca 2011 r.,
ILPP2/443-2083/10-2/AD.
Można jednak spotkać się z poglądem, że obowiązek podatkowy w przypadku ustanowienia służebności należy rozpoznawać, kierując się zasadami
ogólnymi, tj.:
 z chwilą wykonania usługi, jeżeli nie ma obowiązku wystawienia faktury
stosownie do art. 19 ust. 1 u.p.t.u.,
 z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 7. dnia od dnia wykonania
usługi stosownie do art. 19 ust. 4 u.p.t.u.,
 z chwilą otrzymania przed wykonaniem usługi zaliczki, przedpłaty, zadatku itd. stosownie do art. 19 ust. 11 u.p.t.u.
 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 02.02.2012 r.,
ILPP1/443-1419/11-2/AW.
13
 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24.11.2011 r.,
ITPP1/443-1196/11/DM; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z dnia 23.09.2011 r., IPPP2/443-772/11-2/JW.
12
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Pogląd taki na przykładzie służebności gruntowej potwierdził Dyrektor Izby
Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 sierpnia 2011 r.,
IBPP3/443-852/11/PH oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 stycznia 2011 r., ITPP1/443-1089/10/DM).
Uwaga! U małych podatników obowiązek podatkowy powstaje według metody kasowej, tj. z chwilą uregulowania całości lub części należności, nie później
niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi; uregulowanie
należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części
(zob. art. 21 w zw. z art. 2 pkt 25 u.p.t.u.).
Stosownie do art. 29 ust. 1 zdanie pierwsze–trzecie u.p.t.u., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2–21, art. 30–32, art. 119 oraz
art. 120 ust. 4 i 5 u.p.t.u. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia
należnego od nabywcy lub osoby trzeciej.
W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest
również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona
o przypadającą od nich kwotę podatku (art. 29 ust. 2 zdanie pierwsze u.p.t.u.).
Należy przyjąć, iż wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu stanowi kwotę brutto zawierającą podatek od towarów i usług, który wyliczać się
powinno „rachunkiem w stu”14; chyba że zawarta umowa o ustanowienie służebności przesyłu określałaby je jako cenę netto; w tym przypadku ustalone w umowie wynagrodzenie stanowiłoby podstawę opodatkowania.
W sytuacji opisanej we wniosku, z uwagi na związek ustanawianej na nieruchomościach tzw. służebności przesyłu z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez spółkę oraz fakt, że przedmiotowe odpłatne ustanowienie
tej służebności jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług,
spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od tej czynności.
W szczególności nie znajdzie zastosowania przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u.,
zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz
zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty
celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku15.

 Pogląd taki na przykładzie służebności gruntowej wyraził Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 22.03.2006 r.,
PP-443/3/2006 oraz NSA w wyroku z dnia 09.03.2011 r., I FSK 362/10.
15
 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28.09.2010 r.,
ILPP1/443-707/10-4/AK; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z dnia 28.12.2009 r., IPPP3/443-905/09-2/SM.
14
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W sytuacji, gdy ustanawiającym służebność przesyłu na rzecz zakładu energetycznego jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, sprzedaż
powinna być udokumentowana fakturą stosownie do art. 106 ust. 1, ust. 3, ust. 4
u.p.t.u., § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 68, poz. 360).
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
W zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych16 ustawodawca
w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. i Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 101, poz. 649 ze zm.), dalej: u.p.c.c.
wymienił m.in. ustanowienie odpłatnej służebności.
Zatem ustanowienie odpłatnej służebności, w tym odpłatnej służebności gruntowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych17. Dotyczy to również odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu
w drodze umowy zawartej pomiędzy właścicielem gruntu a zakładem (przedsiębiorstwem) energetycznym.
Stosownie do art. 1 ust. 4 u.p.c.c., czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli ich przedmiotem są:
 rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) lub
prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP;
 rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za
granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna
została dokonana na terytorium RP.
Jeżeli przedmiotem czynności cywilnoprawnej są rzeczy znajdujące się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP, to czynność podlega opodatkowaniu podatkowi od czynności cywilnoprawnych bez względu na miejsce zawarcia umowy18.
 Por. M. Waluga, Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Warszawa
2007, s. 20; M. Goettel, A. Goettel, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 69 i nast.; A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz, Gdańsk 2005, s. 16.
17
 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30.04.2008 r.,
ILPB2/436-7/08-4/MK.
18
 Por. postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Skarbowego w Przemyślu z dnia 03.04.2007 r., VIII-1/436-1/07; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16.10.2008 r., I SA/
PO 916/08.
16
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W tym przypadku nie ma również znaczenia, gdzie miejsce zamieszkania
lub siedzibę ma nabywca lub zbywca19. Taka sytuacja wystąpi w przypadku ustanowienia w drodze umowy służebności przesyłu na nieruchomości znajdującej
się w Polsce.
Objęcie służebności przesyłu VAT wyłącza opodatkowanie PCC
Zgodnie z art. 2 pkt 4 u.p.c.c., nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron
z tytułu dokonania tej czynności jest:
 opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
– umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość
lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu
wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
– umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.
Na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych za podatek od towarów i usług rozumie się podatek od towarów i usług w rozumieniu Ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm.)
lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich (państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym – zob. art. 1a pkt 5 i 7 u.p.c.c.).
Przepis art. 2 pkt 4 u.p.c.c. realizuje zasadę, że opodatkowaniu PCC podlegają, co do zasady, wyłącznie czynności cywilnoprawne podejmowane w ramach
obrotu nieprofesjonalnego, natomiast obrót zawodowy (profesjonalny) objęty został podatkiem od towarów i usług. Czynności cywilnoprawne, których dokonanie rodzi obowiązek podatkowy w VAT, nie podlegają opodatkowaniu PCC20.
Podkreślić należy, że o wyłączeniu z opodatkowania PCC nie decyduje okoliczność, że strony (lub strona) czynności cywilnoprawnej posiadają status podatnika VAT, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej czyn Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 08.05.2008 r.,
IBPB2/436-30/08/MZ.
20
 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26.09.2008 r.,
ILPB2/436-61/08-2/AJ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z dnia 05.11.2008 r., IPPB2/436-283/08-4/AF.
19
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ności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku
zwolniona21.
Z tego względu zastosowanie art. 2 pkt 4 u.p.c.c. wymaga ustalenia, czy
dana czynność cywilnoprawna podlega VAT, tj. czy jest opodatkowana podatkiem od towarów lub usług lub z niego zwolniona. Pamiętać przy tym należy, iż
w przypadku enumeratywnie wskazanych czynności objęcie czynności zwolnieniem z podatku od towarów i usług nie skutkuje wyłączeniem z zakresu opodatkowania PCC.
Omawiane w niniejszym artykule odpłatne ustanowienie służebności przesyłu nie stanowi umowy spółki ani jej zmiany w rozumieniu przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Zatem w sytuacji, gdy ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu VAT, to podlega ono wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a u.p.c.c.22 Natomiast, gdy
ustanawiający służebność przesyłu korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113
ust. 1 lub 9 u.p.t.u., wówczas odpłatne ustanowienie służebności przesyłu podlega wyłączeniu na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b u.p.c.c.
W praktyce ustanowienie służebności przesyłu powinno podlegać opodatkowaniu PCC wyłącznie w sytuacji, gdyby nie było dokonane w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 u.p.t.u. Biorąc pod uwagę, iż
znaczna część organów podatkowych uznaje, że nawet osoby prywatne, ustanawiając odpłatnie służebność, działają w charakterze podatnika VAT, to nie powinny one zasadniczo podlegać PCC. Jednak praktyka organów podatkowych
w zakresie PCC i VAT często się rozmija.
Zasady opodatkowania PCC

W przypadku odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na
nabywającym prawo służebności stosownie do art. 3 ust. 1 u.p.c.c.
Obowiązujące przepisy nie definiują pojęcia czynności prawnej, z tego
względu należy oprzeć się na rozumieniu tego pojęcia wypracowanym w doktrynie prawa cywilnego. Przyjmuje się, że czynność prawna jest instrumen-

 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 04.12.2008 r.,
IPPB2/436-417/08-4/AF; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
z dnia 25.11.2008 r., ILPB2/436-89/08-2/AJ. Zob. – T. B. Komisarczuk, Sprzedaż wierzytelności
a podatek od czynności cywilnoprawnych, „Przegląd Podatkowy”, 6/2004, s. 46.
22
 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 02.12.2011 r.,
ITPB2/436-138/11/TJ.
21
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tem, za pomocą którego podmioty prawa cywilnego mogą kształtować (tworzyć, znosić, zmienić) wiążące je stosunki prawne, tzn. przyjmować obowiązki i nabywać uprawnienia. Dokonanie czynności prawnej wymaga złożenia
oświadczenia woli23. W przypadku większości czynności cywilnoprawnych,
w tym ustanowienia odpłatnej służebności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej stosownie do art. 3 ust. 1
pkt 1 u.p.c.c.
Wydaje się, że w doktrynie podatkowej24 przeważa pogląd, że powstanie
obowiązku podatkowego z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej ma
miejsce dopiero w przypadku zrealizowania wszystkich elementów stanu faktycznego. Złożenie oświadczenia woli (oświadczeń woli) nie kreuje obowiązku
podatkowego w PCC, jeżeli do realizacji stanu faktycznego wymagane jest spełnienie dalszych elementów (np. wydania rzeczy).
Należy jednak zauważyć, iż w przypadku większości czynności cywilnoprawnych (w tym ustanowienia służebności) dokonanie czynności cywilnoprawnej ma charakter konsensualny, co oznacza, że o możemy o nim mówić już
w chwili złożenia oświadczenia woli. W przypadku czynności objętych zakresem art. 1 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. można przyjąć, że obowiązek podatkowy powstaje
z chwilą złożenia oświadczenia woli (oświadczeń woli), tj. zawarcia umowy.
Należy jednak pamiętać, że data dokonania czynności cywilnoprawnej powinna być każdorazowo indywidualnie ustalana przy uwzględnieniu całokształtu stanu faktycznego i prawnego.
Oświadczenie woli
Oświadczenie woli zostało zdefiniowane w art. 60 k.c. Zgodnie z tym przepisem, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

23

Zob. Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–534, t. I, pod red. E. Gniewka, s. 194; Kodeks

cywilny. Komentarz, t. I, pod red. K. Pietrzykowskiego, s. 208.

24

Zob. M. Waluga, Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Warszawa


2007, s. 161; J. Zdanowicz, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa. 2009, Warszawa 2009, s. 49. Pogląd ten znajduje oparcie w doktrynie prawa cywilnego, zgodnie z którym
oświadczenie woli strony (stron) czynności jest zawsze jedynym z elementów stanu faktycznego; a zazwyczaj jedynym. Niekiedy przepisy wymagają dla jej dokonania zaistnienia innych zdarzeń, np. wydania rzeczy, orzeczenia sądowego (zob. Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów
1–534, tom I, pod red. E. Gniewka, s. 195).
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W doktrynie25 wskazuje się, że definicja z art. 60 k.c. jest niepełna, jeżeli nie
odwołamy się do pojęcia czynności prawnej. Oświadczeniem woli jest bowiem
tylko i wyłącznie zachowanie zmierzające do powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego.
Moment złożenia oświadczenia woli
Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, uznaje się ze złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie
z tym oświadczeniem lub wcześniej (zob. art. 61 § 1 k.c.).
Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej uznaje się za złożone
innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej
w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (art. 60 § 2 k.c.).
Z uwagi na możliwości, jakie dają nowoczesne środki komunikacji np.
prowadzenie rozmów za pomocą Internetu, w doktrynie prawa cywilnego
wskazuje się, że w praktyce rozdzielenie zakresów art. 60 § 1 i § 2 k.c. może być
niezmiernie trudne.
Obowiązek podatkowy ciąży na nabywającym prawo służebności stosownie
do art. 4 pkt 6 u.p.c.c.26
Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku (art. 5
ust. 1 u.p.c.c.).
Zgodnie z art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), dalej: o.p., podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.
Ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty
(zob. art. 7 § 2 o.p.).
Zatem nabywca prawa służebności w myśl postanowień art. 5 ust. 1 u.p.c.c.
jest zobowiązany do zapłaty podatku27. W analizowanym przypadku będzie to
zakład energetyczny, na rzecz którego ustanowiona zostanie odpłatnie służebność przesyłu. W sytuacji, gdy służebność ustanawiana jest na rzecz jednego
podmiotu, nie ma potrzebny analizowania przepisu art. 5 ust. 2 u.p.c.c., regulującego zasady solidarnej odpowiedzialności za podatek.
 Zob. Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–534, t. I, pod red. E. Gniewka, s. 217.
 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30.03.2011 r.,
ITPB2/436-238/10/RS.
27
 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30.04.2008 r.,
ILPB2/436-7/08-4/MK.
25
26
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Przy ustanowieniu odpłatnej służebności stosownie do art. 6 ust. 1
pkt 6 u.p.c.c., podstawę opodatkowania stanowi wartość świadczeń osoby,
na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały
ustanowione.
Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na
podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów (art. 6 ust. 2 u.p.c.c.).
Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub
wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego,
wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub
obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej wstępnej oceny (art. 6 ust. 3 u.p.c.c.).
Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 u.p.c.c.,
nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej,
organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub
przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Gdy organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o ponad 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik
(art. 6 ust. 4 u.p.c.c.).
Należy pamiętać, że wartość rynkowa w odróżnieniu od ceny sprzedaży stanowi wielkość obiektywną28. Negocjacje prowadzone pomiędzy stronami czynności cywilnoprawnej i ostateczna cena sprzedaży wskazana w umowie (cena
umowna) nie mają wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania PCC29.
Jednak, jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10.08.2010 r., ILPB2/436-100/10-2/MK: „(…) Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych, przy ustanowieniu odpłatnej służebności podstawę opodatkowania stanowi wartość świadczeń osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawo to zostało ustanowione. Powyższe oznacza,
że analizowany przepis nie odwołuje się do pojęcia „wartości rynkowej” ww.
świadczeń, lecz do wartości świadczeń. Nie ma zatem ustawowego obowiązku,
aby podstawę opodatkowania przedmiotowej czynności ustalać według „wartości rynkowej”, skoro ustawa tak nie stanowi. W tej sytuacji wartość świadczeń
Zob. wyrok NSA z dnia 26.06.2009 r., II FSK 415/08.
 Zob. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 10.10.2007 r., I SA/Sz 138/07; wyrok WSA we Wrocławiu
z dnia 05.12.2006 r., I SA/Wr 1173/06.

28
29
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wynikających z umowy, będących podstawą opodatkowania wyceniają strony
konkretnej czynności cywilnoprawnej. (…)”.
Stosownie do art. 6 ust. 5 u.p.c.c., jeżeli z treści czynności cywilnoprawnych
wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 6 u.p.c.c., m.in. ustanowienia odpłatnej służebności, wynika prawo żądania świadczeń, które nie mogą być oznaczone pod
względem wielkości w chwili zawierania umowy, wówczas podstawę opodatkowania ustala się w miarę wykonywania świadczeń. Organ podatkowy może jednak, za zgodą podatnika, przyjąć do podstawy opodatkowania prawdopodobną
wartość wszystkich świadczeń za okres trwania czynności.
Zgodnie z art. 6 ust. 6 u.p.c.c., w przypadku zawarcia umów, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 u.p.c.c., m.in. ustanowienia odpłatnej służebności, na
czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika:
 wartość świadczeń za lat 10 albo
 wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.
Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2008 r., ILPB2/436-7/08-4/MK: „(…) Zgodnie z art. 6
ust. 6 ww. ustawy sposób ustalania podstawy opodatkowania przy ustanowieniu
odpłatnej służebności jest uzależniony od tego:
 czy służebność ustanowiono na czas określony lub nieokreślony,
 czy z umowy wynika dla ustanawiającego służebność prawo żądania od
osoby, na rzecz której ją ustanowiono świadczeń, których wielkości nie
da się określić w chwili zawierania umowy.
W przypadku zawarcia ww. umowy na czas określony:
 podstawę opodatkowania stanowi wynikająca z umowy rzeczywista wartość świadczeń osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres
na jaki prawo to zostało ustanowione,
 jeśli z treści umowy ustanowienia służebności wynika prawo żądania świadczeń, które nie mogą być oznaczone pod względem wielkości
w chwili zawierania umowy, podstawę opodatkowania ustala się w miarę
wykonywania świadczeń, przy czym za zgodą podatnika organ podatkowy może przyjąć do podstawy opodatkowania prawdopodobną wartość
wszystkich świadczeń za okres trwania czynności.
W przypadku zawarcia ww. umowy na czas nieokreślony podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika (nabywający prawo służebności):
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 wartość świadczeń za lat 10 albo
 wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy. (…)”.
Z kolei, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego 2010 r., ILPB2/436-255/09-4/MK: „(…) jeśli z treści umowy wynika obowiązek wypłaty świadczeń, które nie mogą być oznaczone pod względem wielkości w chwili zawierania umowy i podatnik dokonał wyboru ustalenia podstawy opodatkowania według wartości świadczeń należnych
w miarę wykonywania umowy (art. 6 ust. 6 pkt 2 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych), wówczas obowiązek podatkowy powstaje odpowiednio z chwilą spełnienia świadczenia. W konsekwencji zgodzić się należy ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż podatek płatny będzie za następne lata z chwilą
spełnienia świadczenia, którego wypłata nastąpi po rozpoczęciu budowy Farmy
Wiatrowej. (…)”.
W myśl art. 6 ust. 8 u.p.c.c., w przypadku zmiany umów wymienionych
w art. 6 ust. 1 pkt 6 u.p.c.c., m.in. odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu,
podstawę opodatkowania stanowi:
 przy przedłużeniu okresu, na jaki zawarto umowę – wartość świadczeń
ustalona według zasad przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 5
i 6 u.p.c.c.;
 przy podwyższeniu wartości świadczeń – różnica wartości świadczeń według zasad przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 5 i 6 u.p.c.c.
Natomiast odszkodowanie przyznane za szkody powstałe przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń nie wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2009 r., ITPB2/436-16/09/TJ, „(…) Do podstawy
opodatkowania nie można zaliczyć natomiast odszkodowania za szkody powstałe wskutek prac związanych z budową instalacji gazowych na nieruchomościach,
na których ustanowione jest użytkowanie lub służebność. Odszkodowanie jest
bowiem szczególnym rodzajem świadczenia polegającego na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszystkiego rodzaju dobrach przez prawo chronionych, w tym w dobrach osobistych. Chodzi zarówno
o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy. Naprawienie szkody obejmuje zarówno straty, jakie poszkodowany poniósł, jak i korzyści, które mógł osiągnąć,
gdyby mu szkody nie wyrządzono. Wysokość szkody wyznacza rozmiar obowiązku odszkodowawczego i jego górny pułap. Oznacza to więc, że odszkodowanie wypłacane przez podmiot, na rzecz którego ustanowiono służebność lub
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użytkowanie jest świadczeniem przyznanym za poniesioną szkodę związaną jedynie z działaniami wynikającymi z wykonywania przyznanego ograniczonego
prawa rzeczowego. Nie jest to więc świadczenie bezpośrednio związane z ustanowionym ograniczonym prawem rzeczowym, w związku z czym jego wysokość nie może stanowić podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. (…)”.
Od umowy ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu stawka podatku od
czynności cywilnoprawnych wynosi 1% stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 u.p.c.c.30
W analizowanym przypadku założyłem, iż umowa o ustanowienie służebności przesyłu zawierana jest w formie aktu notarialnego. Zatem na ustanawiającym
służebność przesyłu nie ciąży obowiązek złożenia deklaracji w sprawie podatku od
czynności cywilnoprawnych (formularz PCC-3) oraz obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku, gdyż podatek powinien
zostać pobrany przez płatnika, którym będzie notariusz sporządzający akt notarialny. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od
uprzedniego zapłacenia podatku (zob. art. 10 ust. 1–ust. 3 u.p.c.c.).

Streszczenie
Odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na rzecz zakładu
energetycznego – wybrane aspekty podatku od towarów i usług oraz podatku
od czynności cywilnoprawnych
W przypadku zakładów energetycznych posiadane urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej do odbiorców (sieć elektroenergetyczna) najczęściej zlokalizowane są na nieruchomościach niebędących własnością zakładu. Poza tym w celu
umożliwienia przyłączenia nowych odbiorców zakład prowadzi lub planuje budowę nowych urządzeń, które również w większości przypadków zlokalizowane będą na cudzych
nieruchomościach. W niniejszym artykule przedstawione zostaną skutki, na gruncie
podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, umownego
ustanowienia w formie aktu notarialnego służebności przesyłu za wynagrodzeniem.
Słowa kluczowe: energia elektryczna, podatek od towarów i usług, podatek od
czynności cywilnoprawnych, zakład energetyczny.

 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30.03.2011 r.,
ITPB2/436-238/10/RS.
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Summary
Fee to establish an easement of transmission to energy plant – the selected
issues of tax on goods and services and the tax on civil law transactions
In case of energy plants, the appliances used for providing the recipients with the
electrical power, are mostly located on the real estates (plots) that are not owned by the
plants. Besides, in order to connect a new recipient, the plant constructs or plans to
construct new appliances that again in most cases will be located on the plots, not being
owned by the plant. In this article the author presented also the consequences, under
the tax on goods and services as well as under the tax on civil law transactions, of the
conventional arrangement, in the form of the Notary Deed, to establish the easement of
the transmission against remuneration.
Keywords: electrical power, tax on goods and services, tax on civil law transactions.
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2014 (7), s. 269–271

Paweł Kuczma

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. ,,Polityka
zagraniczna Polski w latach 2004–2011 wobec
sąsiadów – uwarunkowania i kierunki”


Polkowice, 21 listopada 2013 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa została zorganizowana przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Referentów
oraz licznie przybyłych uczestników przywitał rektor DWSPiT M.S. Wolański.
Część merytoryczną konferencji otworzyła N. Jakowenko (Uniwersytet Kijowski), poświęcając swój referat analizie stosunków między Unią Europejską
a Ukrainą, które to państwo zmierza szlakiem wielowektorowości. W swoim
wystąpieniu Pani Profesor zwróciła uwagę i omówiła podstawowe dokumenty prawne, które służyły nawiązaniu i zacieśnieniu współpracy Ukrainy z Unią
Europejską. W szczególności przybliżyła znaczenie Porozumienia dotyczącego partnerstwa i współpracy (PCA) ratyfikowanego przez Ukrainę jeszcze
w 1998 roku, deklaracji paryskiej, tj. dokumentu dotyczącego integracji politycznej i gospodarczej, Europejskiej Polityki Sąsiedzkiej oraz umowy stowarzyszeniowej, której podpisanie zostało uzależnione od uwolnienia J. Tymoszenko.
Referentka przytoczyła również wyniki badań, z których wynika, iż społeczeństwo ukraińskie jest podzielone co do zacieśnianiu współpracy z Unią.
Problematyka relacji polsko-niemieckich w latach 2004–2011 została przedstawiona przez B. Nietschke (Uniwersytet Zielonogórski, DWSPiT).

Paweł Kuczma

Prof. Nietschke zauważyła, że Polska wstąpiła do NATO i UE przy dużym zaangażowaniu Niemiec i obecnie Niemcy są dla naszego państwa istotnym partnerem. Mimo tego, państwa te dzielą: wspólna przeszłość i jej odmienne postrzeganie, polityka historyczna i działalność takich organizacji jak Federalny Związek
Wypędzonych. Między tymi państwami widoczne są spore różnice wynikające
z odmiennego rozwoju społecznego, odrębnej tradycji, odgrywania innej roli na
arenie międzynarodowej, nierównorzędnej pozycji wśród państw unijnych. Pewne ochłodzenie stosunków między tymi państwami nastąpiło za prezydentury
L. Kaczyńskiego i rządów PiS, efekt ten wywołała również budowa Gazociągu
Północnego. Obecny rząd jednak relacje z Niemcami znacznie poprawił.
Stosunki polsko-czeskie ukazał J. Walczak (DWSPiT), stwierdzając, iż są
one najlepsze w historii i nie występują istotne problemy, które mogłyby stanowić „kość niezgody”. Referent wskazał, że po 2004 roku nastąpiła duża dynamika
w relacjach między tymi państwami, nieco zahamowana jednak po rezygnacji
przez USA z budowy tarczy antyrakietowej. Czechy są obecnie dla Polski poważnym partnerem gospodarczym, w tym kraju jest zatrudniona spora grupa
obywateli polskich. Państwa te współpracują także w sprawach bezpieczeństwa
energetycznego, połączył je sprzeciw przeciwko budowie niemieckiego Centrum Wypędzonych. Stopniowo poprawia się też komunikacja drogowa i kolejowa między tymi krajami.
M. Szydzisz (Uniwersytet Wrocławski) swoje rozważania poświęcił stosunkom polsko-słowackim. Dr Szydzisz zwrócił uwagę, że w sferze politycznej państwa te wyrażają poparcie dla Partnerstwa Wschodniego i są pozytywnie nastawione na otwarcie UE na nowe kraje. W ramach współpracy wojskowej nie
udało się stworzyć wspólnej formacji wojskowej ze względów finansowych i logistycznych. Słowacy sprzeciwiali się budowie tarczy antyrakietowej, krótko
współpracowali z Polakami podczas wojny w Iraku. W sprawach gospodarczych
relacje są stosunkowo intencyjne. Dobrze układa się natomiast współpraca kulturalna, choć Polacy wiedzą o Słowakach dużo mniej, niż oni o nas. Słowacja jest
bowiem w zasadzie nieobecna w polskich mediach. W ramach polityki regionalnej podstawową platformą relacji jest Grupa Wyszehradzka.
Na bogatą, wieloletnią tradycję w stosunkach polsko-litewskich zwrócił
uwagę R. Czachor (DWSPiT). W latach 1991–2004 można było zaobserwować
niechętny stosunek Litwinów do mniejszości polskiej; próbowano ograniczać
wpływ naszych rodaków w tym kraju i ustanowiono język litewski jedynym językiem państwowym. Po wejściu obu państw do Unii zaistniała konieczność nowego nakreślenia wspólnych celów. Państwa te wspólnie promowały demokrację
w Europie Wschodniej, współpracowały na gruncie bezpieczeństwa energetycznego, tj. torpedowały inicjatywę budowy Rurociągu Północnego. Obecnie zaob270
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serwować można spadek znaczenia Litwy w polskiej polityce zagranicznej, na co
wpływ mają głównie Litwini, manipulując okręgami wyborczymi i naruszając
prawa mniejszości polskiej.
Zdaniem A. Kotlińskiego (DWSPiT) stosunki polsko-rosyjskie opierają
się na trudnej historii, podległości i ten aspekt przekłada się na wszystkie inne
płaszczyzny współpracy między tymi państwami. Aby relacje mogły się prawidłowo rozwijać, konieczne wydaje się rozliczenie z przeszłością. Różnice dotyczą
postrzegania zbrodni katyńskiej, drugiej wojny światowej i wynikają z budowania przez Rosję mocarstwowej pozycji. Władze Rosji poszukują „AntyKatynia”,
użytecznie interpretują historię, stosują procesowe obstrukcje prawne i zezwalają na funkcjonowanie organizacji kontrowersyjnie interpretujących naszą historię. Relacje między Rosją a Polską zaogniło dodatkowo m.in. wstąpienie naszego
państwa do Unii Europejskiej, zaangażowanie się Polski w pomarańczową rewolucję na Ukrainie, zablokowanie przez Polskę porozumienia o partnerstwie Unii
Europejskiej z Rosją, budowa Gazociągu Północnego czy działalność „komisji
Macierewicza”.
Stosunki polsko-ukraińskie z perspektywy polskiej przedstawiła
Ł. Leszczenko (Uniwersytet Wrocławski). Jej zdaniem Ukraina i jej sprawy znajdują się nieustannie w sferze zainteresowania polskich władz. Na ważność tych
relacji zwracano uwagę podczas wygłaszanych przez premierów exposé. Polska
zaangażowała się także czynnie w pomarańczową rewolucję i wspierała Ukrainę
w kwestii wiz wjazdowych do UE. Aktywnie rozwija się współpraca w dziedzinie kultury, 30 tys. ukraińskich studentów studiuje w Polsce, zaawansowana jest
współpraca na poziomie samorządowym (w szczególności wykazują ją sejmiki
województw).
Stosunki z ostatnim z sąsiadów Polski – Białorusią – scharakteryzował
R. Czachor (DWSPiT). Według referenta relacje te miały duży potencjał, ale pozostał on niewykorzystany. Na przykład kraje te mają podobne problemy energetyczne. Lata 1991–1995 to czas udanej współpracy, kiedy odnotować można
postęp w stosunkach dwustronnych. W okresie 1996–2007 stosowano politykę
„krytycznego dialogu”, wskutek czego ograniczono kontakty międzypaństwowe
do niezbędnego minimum. W latach 2007–2010 podjęto próbę odnowienia dialogu. R. Czachor zauważył, że po 2010 r. Polska nie prowadzi w zasadzie żadnej
polityki wobec Białorusi i czeka na zaistnienie tam zmian ustrojowych mogących zmienić tę sytuację.
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Paweł Kuczma

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „10 lat
Polski w Unii Europejskiej”
Szklarska Poręba, 30 maja–1 czerwca 2014 r.
Konferencja naukowa została zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Słowo powitalne wygłosił dziekan Wydziału Nauk Społecznych
doc. dr A. Kotliński i zaprosił do merytorycznej części obrad.
Pierwszy, otwierający wykład pt. „Demokracja Zachodnia – czy dla każdego?” został wygłoszony przez K. Kociubińskiego (DWSPiT, Uniwersytet Wrocławski). Referent zastanawiał się, czy demokracja występująca w krajach zachodnich ma szansę na adaptację w innych obszarach kulturowych. Wskazał,
że dla demokracji charakterystyczne są dwa czynniki: gospodarczy (gospodarka
wolnorynkowa) oraz kulturowy. Ten drugi przejawia się w istnieniu m.in. takich
instytucji, jak: społeczeństwo obywatelskie, pluralizm polityczny, system wyborczy czy religia. Wyróżniono również dwa typy demokracji obecnej we współczesnym świecie: 1) liberalna, w której występują cykliczne wybory, mamy do
czynienia z państwem prawnym, gdzie funkcjonuje niezależność sędziów i przestrzegane są prawa człowieka oraz 2) wyborcza, w ramach której wyróżnić można wyłącznie okoliczność prowadzenia cyklicznych wyborów. Okazuje się, że
spośród 143 państw określanych jako demokratyczne tylko 88 to demokracje
liberalne. W konkluzjach Prof. Kociubiński stwierdził, że przyszłość demokracji
na świecie rysuje się niepewnie, ponieważ demokracji liberalnej nie można „wyeksportować” do niektórych państw, o innych tradycjach niż kultura zachodnia,
a w niektórych krajach istnieje po prostu zapotrzebowanie na dyktaturę.

Paweł Kuczma

L. Lis (DWSPiT) w swoim wystąpieniu pt. „10-lecie Polski w UE – czas
zmian” dokonała swoistego bilansu obecności naszego kraju w strukturach unijnych. Wskazała, że bezrobocie zmniejszyło się po wejściu do UE, a transfer finansowy pomiędzy Polską a UE jest dla RP dodatni. Polska otrzymuje najwyższe środki finansowe ze wszystkich państw UE. Obserwuje się znaczący wpływ
pozyskiwanych funduszy, zwłaszcza w modernizacji infrastruktury drogowej.
Do tej pory przy pomocy środków z UE zmodernizowano także aż 683 oczyszczalnie ścieków. Pozytywy obserwuje się również w sferze edukacji. Wzrosła
liczba studentów wyjeżdżających na stypendia zagraniczne, za granicą studiuje 13% studentów, choć w dalszym ciągu jest to jeden z najniższych wyników
w UE. Powodem tego są wysokie koszty utrzymania.
„Swoboda przedsiębiorczości w prawie UE” była przedmiotem analizy M.
Partykowskiego i M. Słowikowskiego (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).
Referenci omówili założenia swobody przedsiębiorczości prezentowanej przez
prawodawstwo i orzecznictwo unijne oraz zaprezentowali najważniejsze rozwiązania w polskim prawie, wdrażające swobodę przedsiębiorczości w systemie prawa
polskiego. Przedstawiony został również zakres przedmiotowy tej zasady oraz podobieństwa i różnice między swobodą przedsiębiorczości a swobodą świadczenia
usług. Omówiona została też implementacja swobody w wybranych regulacjach
prawa polskiego. W podsumowaniu stwierdzono, że swoboda przedsiębiorczości
niesie wiele korzyści, w szczególności przedsiębiorstwom planującym międzynarodową ekspansję oraz osobom fizycznym planującym rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności w innych państwach członkowskich UE. Zwrócono uwagę, iż pomimo prawnych możliwości w Polsce funkcjonuje relatywnie mała liczba oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Referenci wysunęli też
hipotezę, że korzyści ze swobody przedsiębiorczości dla Polski będą w przyszłości
wzrastały, m.in. poprzez dalszy wzrost poziomu inwestycji zagranicznych oraz rosnącą liczbę przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych.
Kolejny referat pt. „Lobbing w Unii Europejskiej” został wygłoszony przez
dr. P. Kuczmę (DWSPiT, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu). Referent przypomniał, iż do powstania Unii Europejskiej
przyczyniły się grupy interesu, a lobbyści byli w strukturach unijnych od samego początku, jeszcze gdy funkcjonowała jako EWWiS. Dr Kuczma zwrócił uwagę na kluczowe momenty w historii działania Wspólnoty, które spowodowały
zwiększenie dynamiki oddziaływania grup interesu, przybliżył również metody,
jakimi posługują się eurolobbyści dla osiągania założonych celów. Przedstawione
zostały również podstawy prawne lobbingu w UE, regulacje obecne w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej normujące zarówno zasady działania lobbystów i sposób postępowania europarlamentarzystów unijnych z lobbystami, jak
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i założenia kodeksów deontycznych obowiązujących rzeczników interesów.
W podsumowaniu wskazano, że regulacja lobbingu w UE odbywała się chaotycznie, ale w przyszłości zapewne dojdzie do zaostrzenia obowiązujących regulacji
m.in. poprzez surowsze sankcje wobec nieuczciwych urzędników i lobbystów.
Wystąpienie R. Czachora (DWSPiT) pt. „Ukraina bliżej czy dalej Unii Europejskiej” zostało poświęcone analizie bieżącej sytuacji politycznej na Ukrainie
i szansom przyłączenia się tego państwa w obecnym kształcie do UE. Dr Czachor
przypomniał, że Ukraina jest bardzo młodym państwem, a jeszcze 120 lat temu
nie mówiło się nawet o narodzie ukraińskim. Na Ukrainie, po etapie demokracji
nomenklaturowej i oligarchicznej, mamy do czynienia z demokracją majdanową i nie wiadomo, jak się ten czas w jej historii zakończy. Ukraina jest państwem
podzielonym na dwie części: zachodnią i wschodnią. Różnią się one językiem,
kulturą, podejściem do spraw rodziny, liczbą popełnianych przestępstw itd. Kiedy w zachodniej części obalano pomniki Lenina, na wschodzie wieszano flagi
Rosji. Referent swoje wywody podsumował pesymistycznie, że różnice są na tyle
poważne, iż kraj ten musi się podzielić, ponieważ mieszkańcy nie mają poczucia
wspólnoty w państwie w jego obecnych granicach.
Ostatnie wystąpienie B. Steć-Rusak (DWSPiT) dotyczyło instytucji Euro-Ombudsmana. Referentka przypomniała, że instytucja ta została powołana na
mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r. Następnie przedstawiła 4-etapową procedurę powoływania Rzecznika oraz omówiła wymogi, jakie stawiane są kandydatowi na to stanowisko. Wskazała również, iż aktywność Rzecznika powiązana
jest z Parlamentem Europejskim – ma pomocniczy charakter. Do jego zadań
należy czuwanie nad jakością administracji wspólnotowej, wzmacnianie relacji
między obywatelami UE a jej organami, tworzenie standardów dobrej administracji oraz podejmowanie interwencji wobec organów unijnych. B. Steć-Rusak
przedstawiła również procedurę składania skarg oraz możliwe sposoby podjęcia
interwencji przez Euro-Ombudsmana. W podsumowaniu zwróciła uwagę, że
liczba skarg do Rzecznika stale rośnie. Niestety większość z nich nie doczekała
się interwencji z powodu uchybień w ich formułowaniu. Duża liczba spraw jest
też zamykana wobec niestwierdzenia przez Rzecznika naruszeń prawa.
Całość konferencji uświetnili debatami oxfordzkimi studenci DWSPiT z Koła
Naukowego Prawa Konstytucyjnego „KoSyOrPa” oraz Koła Politologów. W pierwszej debacie, której teza brzmiała: „Pozytywne aspekty zdecydowanie dominują w 10-leciu członkostwa Polski w UE”, brały udział: A. Świerzowska, P. Lisowicz,
A. Siwa, B. Morawska, P. Popieliska, P. Świder, M. Pigłowska i R. Drańsko. Z kolei
w drugiej debacie, poświęconej szansom Ukrainy na wejście do Unii Europejskiej,
zabrali głos: M. Wojcińska, D. Czerwińska, E. Strokosz, K. Piasecka, A. Przybecka,
A. Kowalczyk, K. Łukasiewicz i W. Bernat. Obie debaty prowadziła A. Szymkowiak.
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Teksty do publikacji na łamach rocznika „Zeszyty Naukowe DWSPiT.
Studia z Nauk Społecznych” należy składać w redakcji zgodnie z terminami
zamieszczonymi na stronie czasopisma www.dwspit.pl/wydawnictwo. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 746 53 37 (sekretarz redakcji)
lub pisząc na adres wydawnictwo@dwspit.pl. Adres redakcji: ul. Skalników 6b,
59-101 Polkowice (kontakt z redakcją i wydawcą).

I. Zasady przygotowania materiałów do publikacji w „Zeszytach
Naukowych DWSPiT. Studia z Nauk Społecznych”
1. Artykuł do redakcji należy dostarczyć w formie jednego egzemplarza wydruku wraz z płytą CD, zawierającą wersję elektroniczną tekstu.
2. Tekst zapisany na nośniku powinien być identyczny z wydrukiem komputerowym.
3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 40.000 znaków (tekst główny,
przypisy i pozostałe elementy). W innym przypadku objętość należy skonsultować z Redakcją.
4. Należy uwzględnić:
 
wstęp i zakończenie (w przypadku dłuższych tekstów),
 
tytuł tekstu, słowa kluczowe oraz streszczenie w języku polskim i angielskim (streszczenia do 600 zn.),
 
na początku tekstu należy odnotować imię i nazwisko autora, tytuł lub
stopień naukowy oraz instytucję, którą reprezentuje, adres do korespondencji z autorem oraz e-mail i nr tel. komórkowego,
 
bibliografia powinna zostać umieszczona na końcu artykułu i obejmować całość literatury cytowanej w porządku alfabetycznym nazwisk autorów (w przypadku prac zbiorowych kolejność wyznacza
tytuł).
5. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:
 
format MS Word dla Windows,
 
format A4, marginesy 2,5 cm z każdej strony formatu A4,
 
czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstępy między wierszami 1,5,
 
należy unikać wyróżnień w tekście,
 
strony maszynopisu należy ponumerować.
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6. Przypisy należy zredagować, wzorując się na poniższych przykładach:
S. Nowosielski, Centra kosztów i centra zysków w przedsiębiorstwie, Wrocław 2001, s. 22.
A. Kowalska, Przetargi, [w:] S. Nowosielski (red.), Przedsiębiorstwa państwowe, Wrocław 2007, s. 34–40.
Ibidem, s. 56.
A. Kowalska, op. cit., s. 355.
A. Kowalska, Nasze finanse, „Gazeta Wyborcza”, 14.10.2010.
[Online] A. Kowalska, Nasze finanse, http://elka5.fm//content/view/36802/189/,
stan z dn. 10.10.11.
7. Cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowach, a ich źródło należy
wskazać w przypisie.
8. Zdjęcia, tabele, rysunki powinny spełniać następujące wymagania:
a) Zdjęcia powinny być wklejone w tekście.
b) Zdjęcia, tabele i rysunki powinny być ponumerowane i umieszczone
w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie.
c) Przy każdym zdjęciu, cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub informację „opracowanie na podstawie”.
d) Tabele podpisujemy na górze (przed tabelą), natomiast rysunki i zdjęcia na dole (pod). Czcionka Times New Roman 10.
e) Zdjęcia, tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić
w kolumnie tekstowej.
f) Rysunek powinien być przygotowany na białym tle.
g) Rysunki wykonywane w Wordzie powinny być zgrupowane.

II. Pozostałe informacje dla autorów
Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji
1. Nadesłany tekst jest wstępnie oceniany przez Komitet Redakcyjny pod względem formalnym oraz pod kątem zgodności z profilem czasopisma. Następnie
kierowany jest do właściwego redaktora tematycznego oraz, w przypadku gdy
to potrzebne, do redaktora statystycznego i/lub językowego. Recenzji każdego tekstu dokonuje dwóch niezależnych recenzentów. Nadesłane do redakcji
recenzje stanowią podstawę do kwalifikowania tekstu do przygotowania redakcyjnego i do druku.
2. Redaktor statystyczny dokonuje oceny poprawności prowadzonych przez autorów metod statystycznych.
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3. Wymogiem formalnym przyjęcia do druku publikacji jest złożenie deklaracji,
że zgłoszony artykuł nie był publikowany i nie jest złożony w innych czasopismach.
4. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych.
Teksty są adjustowane i autoryzowane. Za ostateczne brzmienie tekstu odpowiada autor.
5. Autorzy otrzymują bezpłatny egzemplarz czasopisma.
6. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację tekstu oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne udostępnienie tekstu w całości wszystkim zainteresowanym na wszelkich polach eksploatacji (w tym online). Przesłanie
opracowania do redakcji jest równoczesnym przekazaniem praw do jego
publikacji.
Procedura recenzowania „Zeszytów Naukowych DWSPiT. Studia z Nauk
Społecznych”
1. Do oceny każdego kolejnego numeru „Zeszytów Naukowych DWSPiT. Studia z Nauk Społecznych” powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów
jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora
pracy.
3. Redakcja zapewnia warunki recenzowania, dzięki którym autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (tzw. double-blind review proces).
4. W innych sytuacjach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu
konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat.
5. Recenzja zawsze ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem
co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej
wiadomości w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów są ujawniane. Raz w roku
czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących na stronie internetowej Wydawnictwa DWSPiT oraz na łamach „Zeszytów Naukowych DWSPiT. Studia z Nauk Społecznych”.
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Procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych
Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy
prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi
autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych
standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej
odpowiedzialności.
Z ghostwriting mamy do czynienia, gdy osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez
wymienienia jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy
udział osoby w powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca,
a pomimo tego jest ona autorem/współautorem publikacji.
1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych
autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj.
informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
2. Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej
będę demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia
edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja prosi autorów publikacji o informacje dotyczące źródeł finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
4. Redakcja dokumentuje wszystkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
5. Po akceptacji tekstu przez Komitet Redakcyjny czasopisma Autor zostanie
poproszony o złożenie deklaracji dotyczącej oryginalności i rzetelności publikacji naukowej.
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