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Przedmowa

W  skład 8. tomu „Zeszytów Naukowych Dolnośląskiej Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych” wchodzi 12 artyku-
łów autorskich. Podobnie jak we wcześniejszych edycjach „Zeszytów…”, zostały 
one usytuowane w obrębie trzech grup tematycznych. W pierwszej grupie pn. 
Międzynarodowe stosunki polityczne znajdują się prace: Piotra Daniela Markowi-
cza, traktująca o polityce Ronalda Regana wobec Afganistanu, dwa teksty Mał-
gorzaty Łakoty-Micker poświęcone Czarnogórze oraz artykuł Jana Walczaka 
o Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. W części drugiej znalazły się 
prace: Dominiki Brzęczek-Nester, zawierająca ocenę międzynarodowej konku-
rencyjności polskiej gospodarki, Jolanty Dmowskiej o wyborze ,,make or buy” 
w zarządzaniu geologicznymi projektami poszukiwań oraz Miłosza Czopka na 
temat elastycznego czasu pracy. Można je zaliczyć do grupy Międzynarodowe 
stosunki gospodarcze. W części trzeciej tomu pn. Zagadnienia prawnoustrojowe 
zamieszczone zostały artykuły: Stanisława Kaźmierczyka o  tożsamości prawa, 
Łukasza Mikowskiego, o prawnych aspektach funkcjonowania specjalnych ob-
szarów w ochronie środowiska, Pawła Kuczmy, analizujący sytuację orędzi pre-
zydenckich, Rafała Mikowskiego, poświęcony problematyce ochrony środowi-
ska oraz Dariusza Zająca, traktujący o prawie fi nansowym.

Marian S. Wolański
Arkadiusz Z. Kotliński

Polkowice, sierpień 2015 r.
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Małgorzata Łakota-Micker
Uniwersytet Wrocławski

Media w Czarnogórze

Wprowadzenie
Obszarem o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania demokratycznego pań-

stwa jest szeroko rozumiana informacja. Jej swobodny obieg, dostępność prasy, 
Internetu, radia i  telewizji, dają człowiekowi poczucie wolności. Różnorodność 
środków masowego przekazu zapewnia możliwość dokonywania wyboru, samo-
dzielnego weryfi kowania informacji, ich treści i ustosunkowywania się do zawar-
tych w nich doniesień. Media w państwach o ukształtowanej demokracji posia-
dają dużą siłę kształtowania świadomości jednostek. Potrafi ą wpływać na sposób 
prowadzonej polityki, otwierając tym samym pole do jawnej debaty. Nazywane 
czwartą władzą – media, poza funkcją informacją, wielokrotnie realizują także 
funkcję kontrolną. Poruszają różnorodną tematykę, śledzą wydarzenia społeczne, 
polityczne, religijne i docierają do faktów, które bez ich udziału nigdy nie ujrza-
łyby światła dziennego. Dzięki mediom dochodzi często ujawniane są nieprawi-
dłowości, wykroczenia, jawne przestępstwa czy afery, które prowadzą niejedno-
krotnie do rozpadu rządzących elit politycznych. Za sprawą mediów, które starają 
się nie dopuszczać do nadużyć i korupcji możliwa jest kontrola władzy ustawo-
dawczej, wykonawczej czy sądowniczej. Wydarzenia, jakie mają miejsce wska-
zują, że media, szczególnie w krajach o słabo ugruntowanej demokracji, stają się 
nie tyle narzędziem, co zakładnikiem w rękach władzy. Uzależnienie od układów 
politycznych, źródeł fi nansowania, wysokości wynagrodzenia dziennikarzy czy 
skorumpowania środowisk opiniotwórczych sprawiają, że nie wszędzie może-
my mówić o pełnej wolności mediów. Ich zależność od wpływów zewnętrznych 
często znajduje odzwierciedlenie w treści artykułów, wiadomościach przeka-
zywanych w programach informacyjnych, wypowiedziach dziennikarzy czy 
dyskusjach polityków. Wszelkie odstępstwa mediów od narzucanych im reguł 
natrafi ają na opór i wywołują krytykę osób sprawujących władzę. 

„Zeszyty Naukowe DWSPiT. 
Studia z Nauk Społecznych”, 
2015 (8), s. 11–28
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Wolność mediów w Czarnogórze
Przykładem państwa określanego jako w pełni demokratyczne, stojącego 

u progu integracji euroatlantyckiej jest Czarnogóra. Kraj opowiadający się za in-
tegracją z  najważniejszymi organizacjami o  charakterze polityczno-militarnym 
i  polityczno-ekonomicznym przyjął inny niż antagonistycznie nastawiona do 
Zachodu Serbia kierunek działań. Rozpoczęto dążenia do zmiany struktury pań-
stwowej i wyzwolenia się z uzależnienia od Serbii. Porozumieniem podpisanym 
w Belgradzie 4 lutego 2004 roku doszło do rozwiązania Federalnej Republiki Ju-
gosławii. Zastąpiło ją istniejące do 2006 roku państwo związkowe – Serbia i Czar-
nogóra. Zgodnie z  zapisem konstytucyjnym, po trzech latach funkcjonowania 
konfederacji, Czarnogóra otrzymała możliwość, aby w referendum niepodległo-
ściowym dokonać wyboru, odnośnie do dalszego pozostawania bądź wystąpienia 
z  tworzonego z Serbią związku. Tym samym, 21 maja 2006 roku 55,5% głosów 
obywateli Czarnogóry przesądziło o zakończeniu wspólnego bytu Serbii i Czarno-
góry. Opowiedziano się za demokracją, integracją, współpracą w regionie. Władze 
Czarnogóry zapowiedziały przeprowadzenie reform na wszelkich płaszczyznach 
i  zapewnienie rozwoju gospodarczego, politycznego, kulturalnego. Dążenie do 
pełnej niezależności i suwerenności kraju, przedstawiane założenia polityki zagra-
nicznej państwa oraz zasady funkcjonowania państwa demokratycznego sprawiły, 
że przykład Czarnogóry, której pokojowo udało się zakończyć związek z Serbią, 
stanowi ewenement wśród krajów byłej Jugosławii.

Od momentu uzyskania przez kraj niepodległości władze, na czele których 
niezmiennie stoją prezydent Filip Vujanović1 oraz premier Milo Djukanović2, sta-
rają się dokładać wszelkich starań, aby w jak najszybszym czasie Czarnogóra stała 
się członkiem NATO oraz Unii Europejskiej. W zakresie integracji z Unią Euro-

1  Od momentu rozpadu SFRJ pierwszym prezydentem Czarnogóry, w okresie od 23 grudnia 1990 
roku do 15 stycznia 1998 roku był Momir Bulatović (DPS). Dnia 15 stycznia 1998 roku zastą-
pił go Milo Djukanović (DPS), który sprawował funkcję do 25 listopada 2002 roku. Obowiązki 
głowy państwa tego samego dnia przejął Filip Vujanović (DPS) i pełnił je do 19 maja 2003 roku. 
Od 22 maja 2003 roku Filip Vujanović niezmiennie pozostaje przy władzy. Dnia 3 czerwca 2006 
roku został uznany pierwszym prezydentem niepodległej Czarnogóry. W 2013 roku został wy-
brany ponownie prezydentem Czarnogóry.

2  Milo Djukanović pełnił funkcję premiera Czarnogóry od 15 lutego 1991 roku do 5 lutego 1998 
roku, kiedy to przekazał ją Filipovi Vujanovićovi, w rękach którego znajdowała się do 8 stycznia 
2003 roku. Ponownie do funkcji premiera wrócił wówczas Milo Djukanović, pełniąc ją do 10 li-
stopada 2006 roku. W okresie od 10 listopada 2006 do 29 lutego 2008 roku premierem był Zeljko 
Sturanović. Zastąpił go na kolejne dwa lata ponownie obejmujący stanowisko Milo Djukanović. 
Dnia 29 grudnia 2010 roku na scenie politycznej Czarnogóry pojawił się nowy premier – Igor 
Luksić, który niespełna po dwóch latach rządów władzę szefa rządu przekazał Milo Djukanovi-
ćovi, pełniącemu tą funkcję do dziś. 
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pejską Czarnogóra jest jednym z najbardziej zaangażowanych krajów byłej Jugo-
sławii. Zgodnie z założeniami organizacji, tj. określonymi w 1993 roku kryteriami 
kopenhaskimi, jej „członkiem może stać się państwo gwarantujące demokrację, 
będące państwem prawa, dbające o prawa człowieka i ochronę grup mniejszościo-
wych, posiadające funkcjonującą gospodarkę rynkową, będącą w stanie sprostać 
współzawodnictwu z innymi krajami z chwilą wejścia na rynek unijny”3. Przyję-
te w Madrycie w 1995 roku przez Radę Europejską kryteria dodatkowo zwracają 
uwagę na istotę sprawnie działającej administracji i sądownictwa, posiadających 
zdolność do egzekwowania unijnych i wspólnotowych aktów prawnych. 

W  kręgach unijnych wskazuje się na zadowalające tempo harmonizacji 
prawodawstwa Czarnogóry z  dorobkiem unijnym, podkreśla zaangażowanie 
państwa w  proces integracji. Podejmowane przez władze Podgoricy starania 
o dorównanie standardom unijnym, zintensyfi kowane działania w celu harmoni-
zacji prawodawstwa, wdrażane reformy wydają się przynosić zamierzone rezul-
taty, znajdujące odzwierciedlenie w otwieranych i tymczasowo zamykanych roz-
działach negocjacyjnych. Obawy budzi jednak sytuacja wewnętrzna w państwie, 
w szczególności po ostatnich wyborach prezydenckich (2013 rok) i samorządo-
wych (2014 rok), które stały się podłożem dla antagonizmów pomiędzy partią 
rządzącą (DPS) a opozycją. Starające się unaocznić faktyczną sytuację czarno-
górskie media nie zawsze są obiektywne. Krytyka, jaką pod adresem będących 
u władzy elit kierują niezależne dzienniki „Dan” oraz „Vijesti” nie podoba się 
rządzącym. Za pomocą różnych środków perswazji starają się oni wpływać na za-
mieszczane w mediach informacje. Brak wolności mediów to problem istniejący 
w Czarnogórze od dłuższego czasu, wręcz zakorzeniony i trudny do wyelimino-
wania. Podobnie zresztą jak: korupcja i przestępczość zorganizowana, łamanie 
praw człowieka, brak niezawisłości sądownictwa. Niejednokrotnie wskazywane 
są one przez Komisję Europejską w sprawozdaniach okresowych jako zagadnie-
nia wymagające szczególnej uwagi, mające bezpośrednie odniesienie do demo-
kratyzacji kraju. Brak wolności mediów to istotny problem, z  którym władze 
Czarnogóry winny walczyć, dążąc do zagwarantowania pełnej, bezsprzecznej po-
staci wolności mediów. Jednak nawet mimo uwzględnienia zagadnienia w Planie 
działań na rzecz implementacji strategii odnoszącej się do walki z korupcją i prze-
stępczością zorganizowaną na lata 2013–2014, opierającym się na ponad dwustu 
wytycznych i określającym odpowiedzialność poszczególnych organów za reali-
zację zadań w wyżej wymienionym zakresie, problem nadal istnieje. Złowrogie 
akty przemocy, fi zyczne ataki na czarnogórskich dziennikarzy powtarzają się. 

3  Rozszerzenie Unii Europejskiej, informator o  Unii Europejskiej, http://ec.europa.eu/enlarge-
ment/pdf/publication/elarg-factsheet_pl.pdf, stan z dnia 20.06.2014.
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Nie udało się im zapobiec mimo wniosków Komisji Europejskiej w sprawie za-
jęcia się poszczególnymi przypadkami łamania prawa wolności mediów, ani 
przedsięwzięciu ministra spraw wewnętrznych Czarnogóry – Raško Konjevića. 
W 2013 roku zobowiązał się on do intensyfi kacji prac policji i wymiaru spra-
wiedliwości, które przy jednoczesnym zaangażowaniu przedstawicieli organów 
publicznych, mediów, organizacji NGO miałyby przyczynić się do weryfi kacji 
poszczególnych spraw. Miały również pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pyta-
nie, czy organy państwowe podjęły się wszelkich możliwych działań, aby dopro-
wadzić do rozwiązania spraw o użycie przemocy w stosunku do dziennikarzy. 

W 2013 roku w sprawę uwolnienia czarnogórskich mediów spod wpływów 
zewnętrznych zaangażowany był wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka. Jego 
działania, podobnie jak i pozostałych, wysoko postawionych przedstawicieli, nie 
przyniosły jednak ostatecznego rozwiązania problemu. Nagłośniły sprawę ata-
ków na dziennikarzy, jednak nie zapobiegły dalszym aktom przemocy. W grud-
niu 2013 roku opinia publiczna została poinformowana o wybuchu bomby pod 
redakcją „Vijesti” w Podgoricy4. Na początku stycznia 2014 roku doszło w miej-
scowości Nikšić do kolejnego ataku – na dziennikarkę gazety „Dan”5. Tym ra-
zem o wyjaśnienie sprawy wnioskowała ambasador Janina Hrebićkova – szefo-
wa misji OBWE w Czarnogórze. Starając się załagodzić sytuację, czarnogórski 
rząd przedstawił pomysł utworzenia specjalnej komisji, która zajęłaby się zwal-
czaniem przestępczości zorganizowanej. Ministerstwo Sprawiedliwości kwestię 
dodatkowej ochrony dziennikarzy i  wprowadzenia zmian w obowiązujących 
przepisach prawnych zaopiniowało negatywnie. W uzasadnieniu podano, że 
bezpieczeństwo mediów i działania na rzecz zwiększenia efektywności jego prac 
znajdują odzwierciedlenie w wytycznych realizacji rozdziału 23 negocjacji akce-
syjnych, tj. Wymiar Sprawiedliwości i Prawa Podstawowe. 

W Czarnogórze istnieje bezsprzeczna potrzeba zwiększenia wolności me-
diów, ich niezależności i  bezstronności w funkcjonującej demokracji. Każde 
odstępstwo, np. negatywna wypowiedź skierowana przeciwko elicie rządzącej, 
a pozostającej u władzy od ponad dwudziestu lat, opis powiązań korupcyjnych, 
znajdują odzwierciedlenie w pogróżkach bądź aktach przemocy wymierzonych 
w  dziennikarzy. Pomimo powszechnie przyjętej cenzury, brak jest w kraju przej-

4  N. Đurić, Bačena bomba na redakciju „Vijesti”, Politika online, http://www.politika.rs/rubrike/
region/Bacena-bomba-na-redakciju-Vijesti.lt.html, z dnia 28.12.2013, stan z dnia 17.01.2014.

5  Dnia 3 stycznia 2014 roku w miejscowości Niksić została napadnięta i pobita dziennikarka gaze-
ty „Dan” – Lidija Nikčević. Prosvjed crnogorskih novina zbog napada, Al. Jazeera, http://balkans.
aljazeera.net/vijesti/prosvjed-crnogorskih-novina-zbog-napada, z dnia 17.01.2014, stan z dnia 
17.01.2014.
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rzystych standardów mogących świadczyć o  niezależności mediów. Zgodnie 
z danymi przedstawionymi przez organizację Reporterzy bez Granic w 2013 roku 
Czarnogóra znalazła się na 113. miejscu jeśli chodzi o wskaźnik wolności me-
diów6. Komisja Europejska zwraca uwagę na fakt, że kraje dążące do członko-
stwa w Unii Europejskiej powinny posiadać odpowiedzialne media, niezależne 
od wpływów politycznych i źródeł ich fi nansowania. Media czarnogórskie win-
ny spełniać standardy europejskie, a  za ich prawidłowe funkcjonowanie i bez-
pieczeństwo odpowiedzialność winni ponosić wszyscy przedstawiciele sceny 
politycznej, prasy, radia i  telewizji. Wolność słowa, stanowiąca jedną z podsta-
wowych zasad funkcjonowania demokratycznego państwa, nie jest w praktyce 
respektowana w Czarnogórze. Możliwość udziału w tej wolności, zarówno w ży-
ciu codziennym, prywatnym, wyrażanie własnych myśli, poglądów, spostrzeżeń, 
jak i  swobodne komunikowanie się w życiu zawodowym, w sferze publicznej, 
stanowi o wolności słowa. Na forum publicznym reprezentantem i pośrednikiem 
społeczeństwa w zakresie wyrażania opinii są media. To one zachęcają obywa-
teli do uczestniczenia w procesie demokratycznym. Poprzez rozpowszechnianie 
pełnego zakresu informacji, opinii politycznych media umożliwiają publiczności 
dokonywanie politycznych wyborów i stają się elementem życia narodu. Są po-
strzegane jako mechanizmy stojące na straży zasad demokratycznych i nowocze-
snych społeczeństw, czego przejawem jest powstawanie hierarchii ważności in-
formacji i produkcji przekazów. Niejednokrotnie za sprawą mediów dochodziło 
do kreowania bądź destrukcji politycznych aspiracji i karier polityków. Bywało, 
że wymykające się spod kontroli sposoby przekazu pozyskanych przez media in-
formacji, intencje rozmówców, powiązania władz i towarzysząca im siła przekazu 
stanowiły o destrukcji władz rządzących. Jednak media można rozpatrywać tak-
że jako neutralnych obserwatorów sceny politycznej. Zdaniem wielu analityków 
to właśnie one odgrywają podwójną rolę: są widzami, ale przede wszystkim także 
aktorami politycznymi, głęboko tkwiącymi w procesie politycznym7. 

Finansowanie mediów
Media publiczne w dużym stopniu zależne są od fi nansów publicznych 

i lokalnych bądź sponsorów. W Czarnogórze gazetami znajdującymi się w rę-
kach prywatnych są: „Dan”, „Vijesti”, „Dnevne Novine”, „Informer”; konku-
rują one z  wydaniem państwowej, a  konkretnie znajdującej się w gestii DPS, 

6  Press Freedom Index 2013, Montenegro, http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.htm-
l?dolist=ok%2Fpress-freedom-index-2013%2C1054.html, stan z dnia 12.05.2014.

7  Więcej na temat: B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i pol-
itycznego, Wyd. Astrum, Wrocław 2001.
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„Pobjedy”. Od 2002 roku czynione były starania o sprzedaż udziałów państwowych 
„Pobjedy”, które jednak nie doszły do skutku. Oferta kupna udziałów, złożona 
w 2011 roku przez powiązanego z premierem Milo Djukanovićem czarnogór-
skiego polityka nie doszła jednak do skutku, pozostawiając niezmienną politykę 
wydawnictwa. W opinii przedstawicieli prywatnych mediów „Pobjeda” zamiesz-
cza na swoich łamach zbyt wiele reklam przedsiębiorstw i organizacji państwo-
wych. Ma ona najmniejszy nakład8 spośród głównych dzienników czarnogór-
skich9. Wysokie ceny ogłoszeń i mała liczba reklam zamieszczanych na łamach 
prasy sprawiają, że wydawnictwom trudno jest utrzymać się bez dodatkowego 
wsparcia fi nansowego. W ten sposób powstają zależności, które bezpośrednio 
oddziałują na widoczne w Czarnogórze konotacje. Środowisko mediów czar-
nogórskich powszechnie uznawane jest za podzielone według klucza politycz-
nego. Pod adresem dziennikarzy często kierowane są pogróżki i złowrogie akty 
przemocy związane z ujawnieniem informacji. W Czarnogórze wielokrotnie do-
chodziło do łamania podstawowych praw, naruszania prywatności i nieobiek-
tywnej, jednostronnej interpretacji interesów przez właścicieli mediów. Czar-
nogórskie media zatrudniają między 800 a 1000 dziennikarzy10. Przeciętne wy-
nagrodzenie dziennikarza wynosi ok. 500 euro miesięcznie11. Brak stałej umo-
wy o pracę, uzależnienie wydania tekstu od poprawności politycznej czy wizji 
wydawcy, groźby zwolnienia przyczyniają się do powstania trudnej sytuacji, 
która niejednokrotnie zmusza dziennikarzy do podporządkowania się swemu 
pracodawcy i łamaniu zasady prawa swobodnej wypowiedzi. Brak skutecznego 
mechanizmu karania sprawców wykroczeń przeciwko mediom sprawia, że 
w państwie w dalszym ciągu dochodzi do aktów przemocy. Tym samym, pod 
względem ochrony w zakresie wolności mediów Czarnogóra pozostaje w tyle za 
innymi państwami europejskimi.

Integracja europejska Czarnogóry w kontekście funkcjonowania mediów
Istotnym czynnikiem wpływającym na proces zbliżenia jest członkostwo 

kraju aspirującego do Unii Europejskiej w organizacjach o  charakterze mię-

1 8  Nakład gazety „Pobjeda” wynosi 3 tys. sztuk dziennie, dla porównania „Vijesti” – 8 tys., „Dan” 
– 9 tys., „Dnevne Novine” – 5 tys. Dane uzyskane na podstawie informacji pochodzących z: 
IREX Marketing Sustainability, Irex, Civil Society, Education and Media Developement, http://
www.irex.org/about-us, stan z dnia 10.06.2014.

19  Freedom Of Press – Montenegro, Freedom House, http://www.freedomhouse.org/report/fre-
edom-press/2013/montenegro#.U3zEKDnR4kg, stan z dnia 13.06.2014.

10 IREX Marketing Sustainability, op. cit.
11  Dane uzyskane podczas wywiadu z przedstawicielami mediów, wywiad w posiadaniu autorki, 

Podgorica, 25.05.2014.
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dzynarodowym. Z punktu widzenia poruszanej problematyki, tj. funkcjonowa-
nia mediów w Czarnogórze, warto zwrócić uwagę m.in. na członkostwo Pod-
goricy w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), orga-
nizacji monitorującej wolność wyborów, współpracę kulturalną, nadzorującej 
budowę zaufania i bezpieczeństwa między jej członkami. Co więcej, nadzoru-
jącej przestrzeganie standardów odnoszących się do wolności mediów w każ-
dym z państw członkowskich organizacji za pośrednictwem przedstawiciela ds. 
wolności mediów. Misja OBWE działająca na terenie Czarnogóry dużą uwagę 
koncentruje na funkcjonowaniu czarnogórskich środków przekazu. Jest ona 
zdania, że na terenie kraju zbyt często dochodzi do ataków na poszczególne 
media. Są one wymierzone zarówno w samych dziennikarzy, jak i ich właścicieli, 
wydawców. Poza napaściami werbalnymi, najlepszą platformą dla ataków oka-
zuje się być jednak Internet. Za jego pomocą napastnicy w łatwy sposób mogą 
wyrazić swą nienawiść i wielokrotnie kierować nieuzasadnione zarzuty pod ad-
resem przeciwników medialnych. Dochodzi również do aktów przemocy fi zycz-
nej. W większości przypadków nie udaje się ostatecznie ustalić ich sprawców, 
a  prowadzone dochodzenia nie przynoszą zamierzonych rezultatów. Atakami 
w szczególności zagrożeni są dziennikarze zajmujący się czarnogórską sceną po-
lityczną, problematyką przestępczości zorganizowanej, nielegalnym handlem. 
Z zestawienia dokonanego przez OBWE i CEDEM wynika, że od chwili uzyska-
nia przez kraj niezależności do 2012 roku miały miejsce 104 przypadki narusze-
nia podstawowych praw i wolności dziennikarzy12. Większość z nich pracowała 
dla dzienników: „Dan”, „Vijesti” i magazynu „Monitor”, tj. krytykujących działa-
nia rządu13. W ciągu ostatnich sześciu lat dokonano 14 napadów na dziennika-
rzy samych tylko „Vijesti”. Żadne z przestępstw nie zostało dotychczas do końca 
wyjaśnione14.

12  Więcej na temat: M.Perović-Korać, Napadi na medije:uzroci i posljedice: Riječ, tužba, napad na 
neprijatelja, Fokus, „Monitor”, nr 1212, 10.01.2014, http://www.monitor.co.me/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=4915:napadi-na-medije-uzroci-i-posljedice-rije-tuba-
napad-na-neprijatelja&catid=3379:broj-1212&Itemid=4639, stan z dnia 02.05.2014.

13  Ostatnie ofi cjalne dane, opierające się na badaniach przeprowadzonych przez OBWE przy 
współpracy z CEDEM (Center for Democracy and Human Rights), pochodzą z 2012 roku. Izvje-
staj, Stavovi gradana o medijskim slobodama u Crnoj Gori, Podgorica lipiec 2012. Trwają nowe 
badania opinii publicznej, które zgodnie z zapowiedziami powinny zostać ogłoszone do koń-
ca 2014 roku. Odpowiedzialny za kwestie medialne Institut za Medije Crne Gore nie posiada 
aktualnych danych, gdyż w zakresie wolności mediów od 2012 roku nie prowadzono badań 
wśród opinii publicznej. Dane uzyskane podczas wywiadu w CEDEM z dnia 12.05.2014, wy-
wiad w posiadaniu autorki.

14  Zeljko Ivanović sve istrage vode do vrha vlasti, „Vecerniji List”, z dnia 31.01.2014, http://www.ve-
cernji.hr/svijet/zeljko-ivanovic-sve-istrage-vode-do-vrha-vlasti-918239, stan z dnia 02.05.2014.
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Najgłośniejszą sprawą, co do której niedawno wznowiono postępowanie, 
było dokonane jeszcze za wspólnego bytu Serbii i Czarnogóry, 27 maja 2004 roku, 
zabójstwo właściciela i redaktora naczelnego gazety „Dan” – Duško Jovanovića. 
Został on zastrzelony przez nieznanego sprawcę przed redakcją gazety. Jovano-
vić należał do osób, które wówczas otwarcie popierały serbską politykę i opozycję 
w Czarnogórze15. Za udział w zabójstwie redaktora „Dan” został dotychczas osą-
dzony jedynie Damir Mandić, współuczestnik zdarzenia16. Pierwotnie został on 
skazany na 30 lat więzienia, jednak decyzją sądu apelacyjnego kara została zmniej-
szona do lat osiemnastu. Pomimo że od chwili zabójstwa minęło już dziesięć lat, 
czarnogórska prokuratura nadal prowadzi w tej sprawie śledztwo. Powołano nawet 
specjalną komisję w celu wyjaśnienia sprawy zabójstwa dziennikarza. Jej przedsta-
wiciele dowodzą, że prace wymiaru sprawiedliwości są prowadzone w niewłaści-
wy sposób, istnieje wiele niedomówień i sprzecznych informacji. Powołując się na 
domniemane zatajenie posiadanych informacji, mających duże znaczenie dowo-
dowe, oskarżenie skierowano m.in. przeciwko Duško Markovićovi, ówczesnemu 
szefowi służb bezpieczeństwa Czarnogóry (Služba Državne Bezbjednosti – SDB). 
W uzasadnieniu wskazywano, że dnia 14 września 2004 roku, tj. kilka dni po za-
bójstwie dziennikarza, Duško Marković podczas składania zeznań ukrywał fak-
ty, które mogły doprowadzić do uchwycenia sprawcy zabójstwa, który do chwili 
obecnej nie został ustalony. Co więcej, jak wskazuje komisja śledcza, Duško Mar-
ković posiadał dostęp do informacji, zgodnie z którymi bezpieczeństwo zamordo-
wanego dziennikarza było zagrożone na wiele miesięcy przed zabójstwem. Sam 
Marković podkreśla jednak, że w 2004 roku służby nie były ciałem samodzielnym, 
podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych nie posiadały dostępu do wszystkich 
informacji, które, przekazywane wybiórczo, znajdowały pełne odzwierciedlenie 
w gabinecie ministra spraw wewnętrznych17. Pod koniec lipca 2014 roku do zło-
żenia zeznań w omawianej sprawie zobowiązał się również sam premier Czarno-
góry – Milo Djukanović. O zeznania w sprawie jedynego dotychczas morderstwa 
dziennikarza na terytorium Czarnogóry poproszony został również premier Czar-
nogóry – Milo Djukanović. Zobowiązał się on złożyć zeznania w sprawie do końca 
lipca 2014 roku18. 

15  B. Jovićević, Vicepremijer Marković – znali smo da je Duško Jovanović bio ugrozen, Slobodna 
Evropa, z  dnia 24.01.2014, http://www.slobodnaevropa.org/content/vicepermijer-markovic-
znali-smo-da-je-dusko-jovanovic-bio-ugrozen/25241605.html, stan z dnia 03.05.2014.

16  Milion za informaciju o  Duskovom ubistvu, „Dan”, 20.06.2014, http://www.dan.co.me/?nivo-
=3&rubrika=Vijest%20dana&datum=2014-06-20&clanak=440078, stan z dnia 20.06.2014.

17 B. Jovićević, Vicepremijer Marković…, op. cit.
18 Milion za informaciju o Duskovom ubistvu, op. cit.
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W 2007 i 2008 roku ofi arami ataków z użyciem przemocy fi zycznej byli 
dyrektor „Vijesti” – Želko Ivanović19 oraz dziennikarz sportowy – Mladen Sto-
jović, który zajmował się śledztwem w sprawie przestępczości zorganizowanej 
z udziałem sportowców20. Rok 2009 przyniósł sprawę napadu na redaktora na-
czelnego gazety „Vijesti” – Mihaela Jovovića21. 

Do gróźb stosowanych pod jego adresem posunął się sam burmistrz Podgo-
ricy, jak i jego syn. Grożenie bronią i zastraszanie okazały się dla sądu niewystar-
czającym dowodem stosowanej przemocy. Oskarżeniem objęto zarówno syna 
burmistrza, jak i samego redaktora. Na skutek decyzji prokuratora Jovanović zo-
stał uniewinniony. Syn burmistrza, który ostatecznie przyznał się do stawianych 
mu zarzutów, otrzymał wyrok w zawieszeniu, budzący spore kontrowersje22. 

Rok 2011 był okresem, w którym najczęściej dochodziło do podpaleń sa-
mochodów należących do dziennikarzy „Vijesti” czy obrzucania kamieniami 
agencji prasowych. Miały też miejsce, choć już w mniejszej liczbie, incydenty 
pobicia dziennikarzy. Sprawców ataków udało się ustalić i pociągnąć do odpo-
wiedzialności karnej. Głośna była sprawa Olivery Lakić – dziennikarki „Vijesti”, 
która w marcu 2012 roku została pobita w pobliżu swego miejsca zamieszka-
nia. Atak na dziennikarkę miał związek z  serią artykułów poświęconych nie-
legalnej produkcji wyrobów tytoniowych w miejscowości Plevlja, o  której na 
łamach prasy pisała autorka, wskazując na powiązania świata nielegalnego biz-
nesu z czarnogórską policją. Również w tej sprawie udało się ująć sprawców po-
bicia. Poszkodowana znajduje się pod stałą ochroną policji.

W 2013 roku ataki wymierzone były w dziennikarzy krytycznie wypowia-
dających się o najwyższych krajowych władzach23. Przed domem reportera śled-
czego, Tufi ka Soft ića dnia 11 sierpnia 2013 roku doszło do wybuchu bomby24. 

19  Ivanović: Treba li da sam tužan što sam preživio?, „Vijesti”, 16.06.2012, http://www.vijesti.me/
vijesti/ivanovic-treba-li-da-sam-tuzan-sto-sam-prezivio-clanak-78359, stan z dnia 03.05.2014.

20  A. Ž. Adžić – U. Piper, Pretucen zbog price o mafi ji u futbalu, „Blic”, 29.05.2008, http://www.blic.
rs/Vesti/Hronika/43337/Pretucen-zbog-price-o-mafi ji-u-fudbalu, stan z dnia 04.05.2014.

21  Gradonacelnik Podgorice napao novinare, z dnia 06.08.2009, Radio-Televizija Srbije, RTS, http://
www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/78266/Saslušan+gradonačelnik+Podgorice.html, 
stan z dnia 05.05.2014.

22  M. Boričić, K. Radević, Jovović oslobođen, Miljan Mugoša osuđen uslovno, „Vijesti” online, 
31.03.2013, http://www.vijesti.me/vijesti/jovovic-osloboden-miljan-mugosa-osuden-uslovno-
clanak-120851, stan z dnia 03.05.2014.

23  B. Vuković, Redakcija „Vijesti”: Napad zbog kritikovanja vlasti, „Vijesti”, 14.07.2011, http://www.blic.
rs/Vesti/Hronika/265818/Redakcija-Vijesti-Napad-zbog-kritikovanja-vlasti, stan z dnia 04.05.2014.

24  Crna Gora: Napad eksplozivom na novinara nastavak ustaljene prakse, Radio Slobodna Evro-
pa, z  dnia 12.08.2013, http://www.slobodnaevropa.org/content/eksplozivom-na-crnogorskog-
novinara-koji-se-bavi-organizovanim-kriminalom/25072977.html, stan z dnia 03.05.2014.
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Stały korespondent zasłynął publikacjami na łamach czarnogórskiej gazety 
„Vijesti” i tygodnika „Monitor”, gdzie przez ostatnie lata zamieszczał materia-
ły wskazujące na powiązania między światem przestępczym w Czarnogórze 
a instytucjami państwowymi. Dziennikarzowi grożono już kilka lat wcześniej. 
W 2007 roku został brutalnie zaatakowany przed swoim domem w miejsco-
wości Berane. Zamaskowani sprawcy przy użyciu kijów bejsbolowych brutal-
nie pobili go przed wejściem do rodzinnego domu25. Na skutek prowadzone-
go przez siedem lat śledztwa, w lipcu 2014 roku udało się dotrzeć do świadka, 
który szczegółowo opowiedział o  tym, kto stał za zleceniem napadu, czego 
konkretnie dotyczył, w jaki sposób został sfi nansowany. Na podstawie zeznań 
oraz opinii biegłych ekspertów prokurator przekwalifi kował czyn z pobicia na 
usiłowanie zabójstwa, za takie bowiem zwykło się uznawać zdarzenie z 2007 
roku. Zatrzymano dwóch podejrzanych, którzy jednak po złożeniu zeznań 
zostali wypuszczeni na wolność. Dochodzenia trwają26. Jak wynika z wypo-
wiedzi samej ofi ary, groźby kierowane pod jego adresem nie ustały. Obawy 
o  bezpieczeństwo własne i  najbliższych sprawiły, że Tufi k Soft ić przedłożył 
komisji śledczej ds. ataków na dziennikarzy pismo z prośbą o pomoc i zapew-
nienie dodatkowej ochrony27.

W 2014 roku miały miejsce kolejne ataki na reporterów dziennika i  te-
lewizji „Vijesti” oraz „Dan”, w tym m.in.: na reporterkę gazety „Dan” – Lidiję 
Nikčević (styczeń) czy na Nebojšę Vukanovića (kwiecień)28. Przypadki te bu-
dzą poważne zaniepokojenie obserwatorów czarnogórskiej sceny politycznej. 
W kwietniu 2014 roku Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (IFJ) i Euro-
pejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) wezwały władze do zaprzestania wrogich 
wobec mediów wypowiedzi, które eskalować mogą akty przemocy. Wydaje się, 
że władzom, które odcinają się od jakiegokolwiek wpływu na opisane zdarzenia, 
w sposób szczególny powinno zależeć na ich wykrywalności. Tym bardziej, je-
śli mogą one nosić znamiona prowokacji przeciwko rządzącej elicie politycznej 
w celu jej zdyskredytowania. Działania zmierzające do wyjaśnienia aktów prze-
mocy wymierzonych przeciwko dziennikarzom trwają. 

25  Tanjug, Bacena bomba ispred kuće novinara Vijesti Tufi ka Soft ića, z dnia 12.08.2013, http://www.
blic.rs/Vesti/Hronika/398535/Bacena-bomba-ispred-kuce-novinara-Vijesti-Tufika-Softica, 
stan z dnia 12.05.2014.

26  Osumnjiceni za napad na novinara saslusani pa pusteni, „Blic”, 17.07.2014, http://www.blic.rs/
Vesti/Hronika/481318/Osumnjiceni-za-napad-na-novinara-saslusani-pa-pusteni, stan z  dnia 
13.05.2014.

27 Tufi k Soft ić dobio policijsku zaštitu, „Dan”, 28.02.2014.
28  M.Perović-Korać, Napadi na medije:uzroci i posljedice: Riječ, tužba, napad na neprijatelja, Fo-

kus, „Monitor”, nr 1212, 10.01.2014.
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W grudniu 2013 roku, pod auspicjami Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych, czarnogórski rząd ustanowił specjalną Komisję ds. Monitorowania Do-
chodzeń prowadzonych w przypadkach ataków na dziennikarzy29. W jej skład 
weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów, policji, osoby od-
powiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa narodowego i  za ściganie win-
nych przestępstw. Komisji wyznaczono zadanie sporządzenia przeglądu docho-
dzeń w sprawach ataków na dziennikarzy, jak i przygotowania opinii na temat 
skutecznych sposobów walki z ww. problemem. Zgodnie z ostatnim raportem 
komisji, z czerwca 2014 roku, za okres od 6 lutego do 6 maja zaproponowano 
władzom, by te ponownie przeznaczyły nagrodę pieniężną dla świadków ata-
ków na dziennikarzy. Komisja zobowiązała się rozpatrzeć dwanaście przypad-
ków napadów na dziennikarzy30. Jako priorytetowe określono rozpatrzenie na-
stępujących spraw: zabójstwa Duško Jovanovića, napadów na: dyrektora gazety 
„Vijesti” Željka Ivanovića, Olivierę Lakić, Mihaila Jovovića, fotoreportera Borisa 
Pejovića, Tufi ka Soft ića, Mladena Stojovića, napadu na dziennikarkę „Dan”, Li-
diję Nikčević oraz na Jevrema Brkovića i Vladimira Bebe Popovića, na dzienni-
karzy „Vijesti” – Lukę Zekovića i Miodraga Babovića, jak również przypadków 
podpaleń samochodów przynależących do ww. gazet31.

Podstawy prawne funkcjonowania mediów w Czarnogórze
Jak na stosunkowo niewielki kraj, liczący ok. 620 tys. mieszkańców, czar-

nogórskie środowisko mediów jest bardzo zróżnicowane. Zgodnie z  donie-
sieniami czarnogórskiej Agencji ds. Mediów Elektronicznych (ARDC – Crna 
Gora Agencija za Elektronske Mreže32) na terenie Czarnogóry działają: 22 sta-
cje telewizyjne33, 51 stacji radiowych (14 o charakterze lokalnym i narodowym, 

29  D. Babović, Marković na celu Komisije koja istražuje nasilja nad novinarima?, „Vijesti”, 
12.12.2013, http://www.vijesti.me/vijesti/markovic-celu-komisije-koja-istrazuje-nasilja-nad-
novinarima-clanak-165644, stan z dnia 12.05.2014.

30  Za informacije o  ubistvu Duška Jovanovića nagrada milion eura, http://www.pobjeda.
me/2014/06/19/za-informacije-o-ubistvu-duska-jovanovica-nagrada-milion-eura/#.
U7Mt5Rb_kWA, stan z dnia 19.06.2014.

31  Milion za informaciju o  Duskovom ubistvu, „Dan”, 20.06.2014, http://www.dan.co.me/?nivo-
=3&rubrika=Vijest%20dana&datum=2014-06-20&clanak=440078, stan z dnia 20.06.2014.

32  Agencija za Elektronske Mreze ARCD – niezależny organ regulacyjny, działający na rzecz pu-
bliczną, zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji. ARCD jest niezależna od agencji rządowych, 
jak i osób fi zycznych, prawnych, zaangażowanych w produkcję, przekaz i emisję programów 
radiowych i telewizyjnych.

33  Główne stacje telewizyjne w Czarnogórze to: TVCG1, TVCG2, TVIn, TV Atlas, TV Vijesti, TV 
Elmag, TV Montena, TV MBC, TV PINK, RTS, PRVA.
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37 komercyjnych), pięć dzienników codziennych34, jeden tygodnik35. Liczba 
kolorowych miesięczników, w tym przekładów prasy europejskiej, waha się 
pomiędzy 30 a  40 wydaniami o  różnorodnej tematyce. W kraju działa jed-
na agencja informacyjna – Mina i  7 operatorów telewizji kablowej. Nie ma 
ograniczeń w zakresie dostępu do Internetu, z którego korzysta ponad połowa 
mieszkańców kraju36. 

Zakres funkcjonowania mediów regulowany jest przez przepisy prawne. 
W Czarnogórze generalnie te ostatnie nie budzą zarzutów po względem formal-
noprawnym. Wątpliwości niesie natomiast odbiegająca od ram prawnych prak-
tyka, na którą znaczący wpływ wywierają przytoczone wcześniej powiązania 
polityczne w kraju i niestabilna sytuacja gospodarcza. Trudno osiągnąć nieza-
leżność, gdy dziennikarze i media uzależnione są od źródeł fi nansowania oraz 
układów politycznych. Z pozoru wydaje się, że każdy dziennikarz może pisać 
i mówić, co uważa za stosowne. Tak jednak nie jest. Odzwierciedlenie na łamach 
mediów znajdują tak na prawdę interesy ich właścicieli, powiązania polityczne, 
fi nansowe i biznesowe. 

Kodeks etyki dziennikarskiej przyjęty w 2003 roku określa 12 zasad pro-
fesjonalnego i  etycznego dziennikarstwa. Zgodnie z  nimi „dziennikarz powi-
nien służyć interesowi publicznemu, a jego praca winna opierać się na uczciwo-
ści, rzetelności i wiedzy”. Powiązania rządzące światem mediów czarnogórskich 
i trudna sytuacja fi nansowa dziennikarzy nie pomagają w realizacji tej misji, po-
dobnie jak powtarzające się nadal przypadki ataków na media i  ich przedsta-
wicieli. Z opracowania przedstawionego przez Radę ds. Samoregulacji Mediów 
(Medijski savjet za samoregulaicju – MSS) w połowie 2014 roku wynika, że tyl-
ko w okresie od 1 maja do 1 lipca 2014 roku 52-krotnie zostały złamane przepi-
sy Kodeksu dziennikarzy. Najczęściej postępowano niezgodnie z art. 1 Kodek-
su, tj. łamano prawa odnoszące się do profesjonalnego przekazu informacji, ich 
zgodności ze stanem faktycznym i standardami etycznymi. Postępowanie takie 
odnotowano wśród dziennikarzy gazet takich, jak: „Informer” (29 razy), „Dan” 
(11), „Vijesti” (8), „Blic” (3), „Pobjeda” (1)37. Podawanie opinii publicznej infor-
macji nie do końca prześledzonych, w wielu przypadkach niepotwierdzonych, 

34  Dzienniki codzienne to: „Vijesti”, „Dan”, „Pobjeda”, „Dnevne Novine”, „Informer”.
35  Pod koniec każdego tygodnia wydawany jest „Monitor”.
36  Izvjestaj – Mediji, Medijske slobode i demokratija u Crnoj Gori, CEDEM, OSCE, Podgorica, paź-

dziernik 2011.
37  MINA, Informer prednjacno u  krsenju Kodeksa novinara, „Mondo”, 28.07.2014, http://mondo.

me/a384060/Info/Drustvo/Informer-prednjacio-u-krsenju-Kodeksa-novinara.html, stan z  dnia 
28.07.2014.
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opierających się wyłącznie na zeznaniach jednej strony nie powinno mieć miej-
sca w demokratycznym państwie. Potwierdza to tylko fakt, że w doniesieniach 
czarnogórskich mediów, zarówno prywatnych, jak i  państwowych, brak jest 
obiektywnego podejścia. W Czarnogórze funkcjonuje tylko jedna państwowa 
gazeta i dwa telewizyjne programy publiczne (czytaj: państwowe lub rządowe). 
Pozostałe to media istniejące dzięki różnorakiemu wsparciu pozarządowemu. 

Zasady funkcjonowania mediów w Czarnogórze określają zapisy jej Konsty-
tucji z 2007 roku38. Już w preambule zostało podkreślone, że „w kraju szanowane 
są takie wartości, jak: wolność, pokój, tolerancja, poszanowanie praw człowie-
ka i swobód obywatela, wielokulturowość, demokracja i rządy prawa”39. Zgodnie 
z art. 47 Konstytucji Czarnogóry każdy ma prawo do swobodnego wypowiada-
nia się oraz pisania. Artykuł 49 Konstytucji wprowadza zasady swobody druku 
i  wszelkich innych przejawów informowania społeczeństwa40. Prawo do wyra-
żania własnych poglądów może być ograniczone tylko na skutek postępowania 
wymierzonego w drugą osobę lub zagrażania moralności bądź bezpieczeństwu 
Czarnogóry41. Co istotne, w Czarnogórze nie obowiązuje cenzura. Znajduje to 
odzwierciedlenie w art. 51 Konstytucji, z którego wynika, że „każdy obywatel po-
siada wolny dostęp do informacji”42. Dziennikarzom prawo dostępu do infor-
macji gwarantuje, uważana za znaczące osiągnięcie władz, Ustawa o swobodnym 
dostępie do informacji z 2012 roku43. Dzięki niej Agencja ds. Ochrony Danych 
Osobowych zyskała nowe kompetencje i bezpłatny dostęp do informacji oraz da-
nych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych44. Zostało to odebrane bardzo przychyl-
nie zarówno przez krajowych ekspertów, jak i  przez społeczność międzynaro-
dową. Był to krok w celu zagwarantowania obywatelom państwa lepszej jakości 
i dostępu do informacji publicznej. Wdrażanie nowej ustawy rozpoczęto w lutym 
2013 roku, jednak zasoby ludzkie są niewystarczające, aby można było mówić 
o  całkowitej realizacji przepisów wynikających z ww. ustawy. Na terenie Czar-
nogóry zarówno pracownicy mediów, jak i  urzędnicy, członkowie NGO mogą 
korzystać ze szkoleń, które mają zwiększyć zrozumienie przez nich przepisów 

38  Konstytucja Czarnogóry, Ustav Crne Gore, Službeni list Crne Gore, „Broj” 1/2007 z 25.10.2007. 
39  Ibidem.
40  Ibidem.
41  Ustav Crne Gore, Službeni list Crne Gore, „Broj” 1/2007 z 25.10.2007, art. 47. 
42  Ustav Crne Gore, Službeni list Crne Gore, „Broj” 1/2007 z 25.10.2007, art. 51.
43  Zakon o  slobodama pristupu informacje, Sl. List Crne Gore, „Broj” 4/11 z 09.08.2012, http://

www.skupstina.me/images/dokumenti/o-slobodnom-pristupu-informacijama.PDF, stan z dnia 
10.05.2014.

44  Ibidem.
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wynikających z nowej ustawy. Wielokrotnie jednak realizacja gwarantowanych 
przez nią praw stanowi dla nich kwestię problematyczną. W ostatnich latach 
w Czarnogórze doszło do poszerzenia katalogu regulacji prawnych, odnoszą-
cych się do wolności mediów. Inicjatywa ustawodawcza, co do zasady, znajduje 
się w gestii Ministra Kultury Czarnogóry. W 2008 roku weszła w życie Ustawa 
o komunikacji elektronicznej45. Została ona sporządzona i zaproponowana przez 
ministra telekomunikacji, głównie z tego powodu, że największa jej część odnosi 
się do obszarów związanych z telekomunikacją, a tylko w niewielkim stopniu re-
guluje prawo obowiązujące nadawców RTV. Innymi uwarunkowaniami prawny-
mi, odnoszącymi się do rynku mediów w Czarnogórze są ponadto: ustawa Prawo 
medialne46, przyjęta w 2003 roku, Ustawa o  poufności informacji z  lipca 2012 
roku, Ustawa o  służbie programów publicznych Radia Czarnogóry i  Telewizji 
Czarnogóry z grudnia 2008 roku, która weszła w życie w sierpniu 2012 roku oraz 
Ustawa o ochronie danych osobowych z  lipca 2012 roku. W lipcu 2010 roku47 
przyjęta została Ustawa o mediach elektronicznych48. W rozdziale II, art. 10 tej 
ustawy, powołano do życia, jako organ wykonawczy, Agencję ds. Mediów Elek-
tronicznych. To niezależny organ, odpowiedzialny za przyjmowanie i wdrażanie 
strategii na rzecz rozwoju radiofonii, wydawanie licencji pozwalających na trans-
misję i nadawanie sygnałów radiowych i telewizyjnych, monitorowanie zgodno-
ści transmisyjnej49. Obecnie Agencja ds. Mediów Elektronicznych kontynuuje 
prace nad strategicznymi dokumentami i wnioskami legislacyjnymi, niezbędny-
mi do zastosowania zmian na rynku mediów i przejścia na nadawanie cyfrowe. 
Jak wynika z  jednego z ostatnich Raportów Komisji Europejskiej, z 2013 roku, 
proces implementacji reform strukturalnych trwa, a  Czarnogóra powinna być 
gotowa do całkowitego przejścia na nadawanie cyfrowe do połowy 2015 roku. 
Mimo to, nie osiągnięto nadal pełnej profesjonalizacji i niezależności serwisu in-
formacyjnego. Brak też stabilizacji fi nansowej i dobrej jakości programów telewi-
zyjnych i radiowych, emitowanych przez czarnogórskie stacje. 

Formalnie więc można wnioskować, że czarnogórskie ustawodawstwo za-
pewnia pluralistyczną scenę medialną, ochronę dziennikarzy i  poszanowanie 
wolności mediów. Jako największe osiągnięcia legislacyjne ostatniego okresu 

45 Zakon o elektronskim komunikacijama, Službeni list Crne Gore, „Broj” 50/2008,70/09 i 49/10.
46 Zakon o medijama, Službeni list Crne Gore, „Broj” 51/02, 62/02.
47  Ustawa o mediach elektronicznych weszła w życie w listopadzie 2011 roku, http://www.ardcg.org/

index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=405&Itemid=26, stan z dnia 19.07.2014.
48  Zakon o  izmjeni i  dopuni Zakona o  elektronskim medijima, Službeni list Crne Gore, ,,Broj” 

6/2013 z 31.01.2013. 
49  Zakon o elektronskim medijima („Sl. list CG”, broj 46/10, 40/11, 53/11), http://www.ardcg.org/in-

dex2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=405&Itemid=26, stan z dnia 21.07.2014.
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wskazuje się dekryminalizację zniesławienia i przyjęcie ustawy o wolnym do-
stępie do informacji. Kwestią dyskusyjną pozostaje jednak rzeczywista realizacja 
i stosowanie powyższych przepisów.

Samoregulacja mediów
Do 2009 roku w Czarnogórze brak było specjalnego mechanizmu, który 

odpowiadałby za regulację działalności mediów. Do tego czasu funkcjonował 
jedynie samodzielny organ dziennikarski, mający na celu skupienie wszyst-
kich wpływowych mediów i  związków dziennikarzy. Na skutek konfl iktów 
wewnętrznych doszło jednak do jego rozwiązania. Próby utworzenia kolejne-
go organu, który zrzeszałby przedstawicieli mediów, podejmowane były przy 
wsparciu OBWE i Unii Europejskiej. Nie przyniosły jednak oczekiwanego re-
zultatu. Jeśli chodzi o związki zawodowe dziennikarzy funkcjonujące na tery-
torium Czarnogóry, należy podkreślić, że ich działalność jest słaba. Formalnie 
istniejące stowarzyszenia dziennikarzy w rzeczywistości nie mogą wykazać się 
zrealizowanymi przedsięwzięciami ani imponującą liczbą członków. Badania 
przeprowadzone w 2011 roku przez OBWE pokazały, że ponad 78% badanych 
nie należało do żadnej z organizacji zawodowych. 

Od 2013 roku funkcjonuje w Czarnogórze Zawodowy Związek Mediów, 
zrzeszający ponad 340 osób. Ma on szanse powodzenia, jeśli pod uwagę weźmie 
się wsparcie Unii Europejskiej. W 2012 roku utworzono Radę ds. Mediów, której 
działalność opiera się na mechanizmie samoregulacji. Funkcjonuje ona do dziś 
i  skupia 19 reprezentantów mediów. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu państw 
OBWE i UE określony został trzyletni okres wsparcia fi nansowego w celu utrzy-
mania prawidłowego funkcjonowania tego organu i doprowadzenia do jego sa-
mowystarczalności. Większość decyzji wydawanych przez Radę odnosi się do 
mediów, które nie są jej członkami, a na ogół są krytycznie nastawione do rządu. 
Alternatywą monitorowania mediów czarnogórskich jest organizacja NGO Hu-
man Rights Action, która wskazuje, że w Czarnogórze dochodzi do naruszania 
etyki mediów o wiele częściej, niż jest to przedstawiane w sprawozdaniach Rady 
ds. Mediów. Sprawozdania również wskazują, że działalność Rady w zakresie sa-
moregulacji jest nieprofesjonalna. 

Niektóre media w Czarnogórze tworzą własne mechanizmy samoregulacji. 
Telewizja „Vijesti” jako pierwsza powołała swego Rzecznika Praw Widza. Gazeta 
„Vijesti” z kolei powołała Rzecznika Praw Czytelnika. Jego zadaniem jest moni-
torowanie wydań codziennej prasy, promowanie standardów zawodowych i ety-
ki oraz przyjmowanie skarg obywateli dotyczących naruszania zasad etycznych. 
Z głównych mediów w Czarnogórze, dwa – „Dan” i „Monitor” pozostają poza 
wszelkimi mechanizmami samoregulacji.
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Podsumowanie
Z  danych przedstawionych w raportach międzynarodowych organizacji 

NGO, działających na rzecz rozwoju i  polepszenia sytuacji w mediach: IREX 
(Civil Society, Education and Media Development – raporty za 2012 i 2013 rok)50 
oraz SEEMO (South East Europe Media Organisation – ostatni opublikowany 
raport)51 wynika, iż pomimo że w Czarnogórze istnieje duże zróżnicowanie me-
diów, jakość i treść publikacji oraz zamieszczanych na ich łamach informacji po-
zostawiają wiele do życzenia. Wielokrotnie materiały niosą słabą merytorycznie 
treść, nie są obiektywne, a sami dziennikarze, obawiając się o swoje bezpieczeń-
stwo, uciekają się do stosowania autocenzury. Dziennikarze mediów innych niż 
publiczne narażeni są na ataki, zarówno fi zyczne, jak i werbalne ze strony grup 
przestępczych i grup interesu. Trudna sytuacja, w jakiej przychodzi im pracować 
sprawia, że czarnogórskim mediom brak profesjonalizmu. Dodatkowo, zła sytu-
acja fi nansowa dziennikarzy, pojawiające się tendencje korupcyjne, negatywny 
wpływ polityki i biznesu na zamieszczane informacje powodują, że sytuacja me-
diów w Czarnogórze nie jest najlepsza. Wolność mediów, traktowana jako swo-
isty przejaw wolności słowa, jest łamana. Potwierdzeniem powyższego twier-
dzenia może być fakt, że według raportu za 2013 rok, opublikowanego przez 
organizację Reporterzy bez Granic, oceniającego stan wolności prasy i mediów 
w poszczególnych krajach, Czarnogóra uznana została za kraj niebezpieczny dla 
dziennikarzy. Co więcej, w Światowym Indeksie Wolności Prasy, zestawiającym 
sytuację wolności prasy w 180 krajach Czarnogóra znalazła się na 114. miej-
scu, tj. pozycję niżej niż rok wcześniej (dla przykładu Polska znajduje się w ran-
kingu na 19. miejscu)52. Na stronie internetowej Freedom House, organizacji 
badającej wolność mediów, przedstawiony został coroczny indeks, zawierają-
cy dane dotyczące globalnej wolności mediów, stanowiącej kluczowy zasób dla 
uczonych, polityków, międzynarodowych instytucji, mediów i działaczy. Indeks 
ten ocenia stopień druku oraz transmisji i wolności Internetu w każdym kraju 
na świecie, analizuje wydarzenia z każdego roku kalendarzowego. W indeksie 
ww. organizacji Czarnogóra znalazła się w rankingu światowym na 78. miej-
scu (na 197 państw), wśród krajów europejskich na 33. miejscu na 42 państwa 

50  Irex, Civil Society, Education and Media Developement, http://www.irex.org/about-us, stan z dnia 
12.07.2014.

51  SEEMO, South East Europe Media Organisation, http://www.seemo.org/aboutus.html, stan z dnia 
13.07.2014.

52  World Press Freedom Index, http://rsf.org/index2014/en-index2014.php, stan z dnia 13.07.2014.
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(dla porównania – Polska na 27. miejscu)53. Mając na uwadze aspiracje Czarno-
góry do członkostwa w Unii Europejskiej, władze kraju powinny podjąć bardziej 
stanowcze i przejrzyste działania w celu zagwarantowania wolności słowa i wy-
powiedzi. Pomimo że przepisy prawne odnoszące się do czarnogórskich mediów 
są w zasadzie kompletne, dostosowane do międzynarodowych standardów, bu-
dzą wątpliwości odnośnie do sposobu ich egzekwowania. Podobnie, działalność 
służb badających poszczególne przypadki agresji wymierzonej w dziennikarzy. 
Wolność słowa i możliwość wyrażania własnych poglądów bez względu na przy-
należność polityczną czy obiektywne przekazywanie opinii społecznej spraw-
dzonych, jasnych informacji winny leżeć zarówno w gestii samych władz Czar-
nogóry, jak i osób, które podjęły się wykonywania zawodu dziennikarza.

Streszczenie

Media w Czarnogórze
Media stanowią istotny środek przekazu informacji. Kształtują świadomość obywa-

teli i pozwalają docierać do szerokiego spectrum informacji. Nazywane nie bez znacze-
nia czwartą władzą poza funkcją informacyjną w wielu przypadkach odgrywają również 
rolę cenzorów. W Czarnogórze aspirującej do członkostwa w Unii Europejskiej, prowa-
dzącej negocjacje akcesyjne, wydawać by się mogło, iż spełnione są wszelkie standardy w 
zakresie praw medialnych. Państwo przyjęło najważniejsze regulacje prawne w tej mate-
rii. Wnikliwsza analiza stanu wolności mediów czarnogórskich pokazuje jednak, że sy-
tuacja nie jest tak przejrzysta. Media pozostają zależne od układów politycznych, źródeł 
fi nansowania. Środowisko opiniotwórcze jest skorumpowane, a sytuacja samych dzien-
nikarzy trudna. Ci z nich, którzy podejmują się pisania o polityce, ujawniania nieczy-
stych interesów, przewinień ze strony władz, organów wymiaru sprawiedliwości, naraże-
ni są wielokrotnie na ataki, tak werbalne, jak i akty przemocy fi zycznej. Artykuł ukazuje 
współczesną sytuację mediów w demokratycznym państwie, jakim jest Czarnogóra.

Słowa kluczowe: Czarnogóra, Wolność mediów, Bałkany Zachodnie.

53  Freedom in the World, Montenegro, Freedom House, http://freedomhouse.org/report/freedom-
-world/2013/montenegro#.U9lSVRb_nBg, stan z dnia 23.06.2014.
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Summary

Media in Monetnegro

Media constitute an important means of information transfer. Th ey shape the 
citizens awareness and make it possible to reach a wide range of information. Being 
called the fourth estate, besides the information function, in many cases media become 
censors. In Montenegro, which aspires to become the member of the European Union 
and carries out the accession negotiations, it might seem that all standards as to the media 
law are kept. Th e country passed all the most important legal regulations in that matter. 
Yet, the deeper analysis of the freedom of Montenegro media shows that the situation 
is not so transparent. Media remain dependent on the political relations, sources of 
fi nancing. Th e opinion-forming environment is corrupted, and the journalists’ situation 
is diffi  cult. Th ose who attempt to write about politics, reveal underhanded business, 
abusive activity from the side of the authorities, judicial authorities, are oft en placed 
at risk of violence both verbal and physical. Th e article shows the current situation of 
media in the democratic country, which is Montenegro.

Keywords: Montenegro, Freedom of media, Western Balkans.



Małgorzata Łakota-Micker
Uniwersytet Wrocławski

Problematyka małego państwa na drodze 
do Unii Europejskiej. Przykład Czarnogóry

Wprowadzenie 
Dnia 3 czerwca 2014 roku Czarnogóra obchodziła po raz ósmy Święto Nie-

podległości. Dzięki wystąpieniu ze wspólnoty z Serbią, po 88 latach ponownie 
stała się samodzielnym krajem1. W wywiadzie udzielonym dla gazety „Pobje-
da”, premier – Milo Djukanović podkreślał osiągnięcia kraju. Wskazując na fakt, 
że Czarnogóra jest dziś państwem o wiele bardziej stabilnym niż w 2006 roku, 
zwracał uwagę na aspekt wielokulturowości i współżycia na jej obszarze przed-
stawicieli różnych narodów bałkańskich2. Odnosząc się do gospodarki, wyra-
żał zadowolenie z  krajowej produkcji, nowych inwestycji i  rozwoju instytucji. 
Minione lata szef rządu określił jako czas wzmożonego rozwoju ekonomiczne-
go i demokratycznego kraju. Okres, w którym Czarnogóra nawiązała ożywiony 
dialog z Sojuszem Północnoatlantyckim i Unią Europejską oraz poczyniła kroki, 
których nie udało się osiągnąć sąsiednim krajom3.

Zgodnie z ofi cjalnymi danymi przedstawianymi przez władze Czarnogó-
ry, przez osiem lat niepodległości w państwie udało się doprowadzić do pozy-
tywnych zmian, w tym polepszenia ekonomii państwa czy podniesienia stan-
dardu życia obywateli. Od 2006 roku w kraju odnotowano wzrost wynagro-

1  Iv. P., Danas je osam godina od proglašenja nezavisnosti Crne Gore, „Pobjeda”, 03.06.2014. 
2  I. K., Đukanović: Dostignuća oslonjena na temelje istorijskog trijumfa, „Pobjeda”, 22.05.2014,
3  V. Šofranac, Intervju: Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović: Ne vjerujem da ima Crnogor-

ca koji nije ponosan na 21. maj, „Pobjeda”, 21.05.2014.
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dzeń, podjęto się wielkich projektów fi nansowych, m.in.: budowy autostrady, 
luksusowych hoteli, jak i nowoczesnych fabryk. W rzeczywistości poziom ży-
cia w Czarnogórze nie należy do najwyższych. Nawet jeśli pod uwagę weźmie 
się fakt, że przeciętne wynagrodzenie uległo wzrostowi. W 2006 roku wynosiło 
ono 282 euro. Dziś kształtuje się na poziomie 479 euro4. Mimo to, w dalszym 
ciągu, w obliczu istniejących realiów bytowych, nie jest wartością pozwalają-
cą na dostatnie życie. Żywność i koszty utrzymania są wysokie5. Podobnie jak 
ceny paliwa, określane mianem najwyższych w regionie. Wydatki w gospodar-
stwie domowym często przewyższają średnie miesięczne wynagrodzenie. Bra-
kuje miejsc pracy, w szczególności dla osób młodych, pochodzących z mniej-
szych miejscowości. Baza turystyczna, skupiona na południu kraju, na adria-
tyckim wybrzeżu, funkcjonuje w  zasadzie tylko w  sezonie letnim. Północna 
część kraju, górzysta, biedniejsza, nie ma do zaoferowania intratnych posad. 
Warunki przyrody (pasmo gór Durmitor) mogłyby sprzyjać stworzeniu zimo-
wego kurortu narciarskiego dla zagranicznych turystów, a  w  sezonie letnim 
przyciągać amatorów wspinaczki wysokogórskiej6. 

Zgodnie z  danymi urzędu pracy, bez zatrudnienia w  Czarnogórze pozo-
staje 34 920 osób, stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 15,05%. Biorąc 
pod uwagę, że średni poziom bezrobocia na Bałkanach Zachodnich wynosi 
27%, a w sąsiedniej Bośni i Hercegowinie osiąga 44,6%, w Kosowie 35,1%, Serbii 
28,9%, Macedonii 28,6% – Czarnogóra może uchodzić za przykład godny naśla-
dowania7. Dzięki podjętym reformom ekonomicznym i fi nansowym Czarnogó-

4  J. Stamatović, D. Cvijović, Brojke pokazuju rast standarda, građani u Crnoj Gori „varaju” statistiku 
– Krediti pozajmice, pa tako ukrug, „Pobjeda”, 05.01.2014.

5  Jak pokazują statystki, miesięczne wydatki kształtują się na poziomie ok. 800 euro, tymczasem 
ponad połowa obywateli zatrudnionych w Czarnogórze otrzymuje wynagrodzenie na poziomie 
ok. 250 euro, prawie 70 tys. obywateli żyje na granicy ubóstwa, najwięcej na północy kraju. Pro-
blem dotyczy nie tylko osób starszych, ale i młodych, spośród których ponad 10 tys. z dyplomem 
ukończenia studiów wyższych pozostaje bez pracy. Ibidem.

6  Na terenie Parku Narodowego Durmitor w  2013 roku odnotowano budowę 21 nielegalnych 
obiektów. Z pieniędzy państwowych w 2014 roku na Durmitorze zaplanowana została budowa 
restauracji nad Jeziorem Czarnym, która spłonęła przed kilkoma laty, przygotowywana jest re-
konstrukcja hotelu nad brzegiem Biogradskiego Jeziora oraz budowa dróg asfaltowych i stwo-
rzenie punktów widokowych. Dyrektor Parku Narodowego podkreśla, że dochody ze sprzedaży 
biletów wstępu do parku rosną z każdym rokiem. Przykładowo, w 2013 roku odnotowano przy-
chód w wysokości 2 090 829 euro, z czego 1,5 mln ze sprzedaży biletów, pozostałą kwotę prze-
kazało państwo. M.S. Na Durmitoru 21 nelegalni objekat, ,,Dan” online, http://www.dan.co.me/
indexor.phtml?nivo=3&rubrika=Povodi&datum=2014-05-05&clanak=432895&naslov=Na%20
Durmitoru%2021%20nelegalni%20objekat, stan z dnia 05.05.2014.

7  U regionu najveća nezaposlenost u BiH, najmanja u Crnoj Gori, CDM, http://www.cdm.me/ekono-
mija/u-regionu-najveca-nezaposlenost-u-bih-najmanja-u-crnoj-gori, stan z dnia 02.05.2014.
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rze, Albanii (bezrobocie na poziomie 16,9%) i będącej już członkiem Unii Eu-
ropejskiej Chorwacji (bezrobocie na poziomie 18,6%) udało się uzyskać stosun-
kowo niską stopę bezrobocia8. Nie udało się jednak zapobiec zadłużeniu Czar-
nogóry. Znaczna część kompanii boryka się z problemami fi nansowymi. VAT 
wzrósł z 17% do 19%9. Ponad 200 dłużników zalega państwu kwotę w wysokości 
149 mln euro. W porównaniu do stycznia 2014 roku po pierwszym półroczu na-
stąpił wzrost liczby dłużników o ok. 6,3%. Produkt krajowy brutto wzrósł z 2,6% 
w 2013 roku do 3,6% w 2014 roku. Przeciętne zadłużenie osoby prywatnej wy-
nosi w kraju ok. 1364 euro10. 

Uwarunkowania historyczne Czarnogóry, jak i jej  specyfi czne położenie 
w trakcie minionych lat bezpośrednio wpływały na jej możliwości rozwoju, wielo-
krotnie odwracając uwagę od faktycznych potencjałów położonego na wybrzeżu 
adriatyckim kraju. Charakterystyczne ukształtowanie terenu, możliwości rozwoju 
turystyki, warunki umożliwiające rozwój poszczególnych sektorów rolnictwa, od-
nawialne źródła energii – czynią kraj niezwykle interesującym dla zagranicznych 
inwestorów. Ostatnie ekspertyzy naukowców wskazują, że na dnie Morza Adria-
tyckiego znajduje się ropa naft owa oraz gaz ziemny. Zdaniem eksperta ds. hydro-
logii Mihaila Burića przypuszczalna wielkość złoża może wynosić nawet 200 mld 
metrów sześciennych gazu11. Planowane jest podjęcie poszukiwań gazu ziemnego 
i  ropy naft owej na wybrzeżu, jak i budowa drugiego bloku elektrowni cieplnej. 
Premier Milo Djukanović zapowiedział realizację projektów nad Morzem Adria-
tyckim, jak i na północy kraju. Stworzono plan budowy małych hydroelektrow-
ni, wiatraków i podwodnego kabla energetycznego. Prognozy Ministerstwa Go-
spodarki przewidują, że w ciągu kolejnych trzech lat powinno dojść do wzrostu 
ekonomicznego pomiędzy 3,5% a  3,8%12. Współczesna Czarnogóra nie jest już 
traktowana jako jedno z najsłabiej rozwiniętych państw byłej Jugosławii. To mały 
kraj o dużych możliwościach, których odpowiednie wykorzystanie jest w stanie 
zapewnić jej miano najlepiej prosperującego państwa w Bałkanach Zachodnich. 

„Największą porażką kraju jest polityka”13 – dowodzi Milorad Popović, 
pisarz i  przedstawiciel Ruchu na Rzecz Niepodległości. Przedstawiciele ugru-

18 Ibidem.
19 Između NATO-a, EU i borbe protiv korupcije, „Dnevne Novine”, 21.05.2014.
10 CDM, Svaki građanin Crne Gore duguje 1 364 eura, „Pobjeda”, 10.06.2014. 
11  Burić: Zašto niko neće da saopšti da je crnogorsko podmorje bogato gasom?, Portal Analitika, 

http://www.portalanalitika.me/ekonomija/vijesti/147234-buri-zato-niko-nee-da-saopti-da-je-
crnogorsko-podmorje-bogato-gasom, stan z dnia 22.05.2014. 

12 Kavarić: Crna Gora na putu oporavka, „Pobjeda”, 30.06.2014.
13 Između NATO-a, EU i borbe protiv korupcije, „Dnevne Novine”, 21.05.2014.
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powań politycznych opozycyjnych wobec Demokratycznej Partii Socjalistów 
(DPS) jako wątpliwe traktują osiągnięcia rządu. Podkreślają rozczarowanie, z ja-
kim spotykają się każdego dnia, trudne realia życia przeciętnego obywatela, cał-
kowicie odmienne od tych, w jakich żyje czarnogórska elita polityczna. Stojące 
u władzy od ponad dwudziestu lat osoby (czytaj: prezydent, premier), realizu-
ją swoje interesy, niejednokrotnie wykraczając poza przyjęte w państwie ramy 
prawne, zapisane w Konstytucji czy krajowym prawodawstwie. Wieloletnie po-
wiązania, wypracowane kontakty pozwoliły im dorobić się majątków, których 
pozazdrościć może niejeden obywatel Czarnogóry. 

Sytuacja, w  jakiej znajduje się kraj wyraźnie wskazuje, że od 2006 roku 
doszło do pewnych zmian w  funkcjonowaniu państwa. Respektowanie praw 
i dążenie do osiągnięcia standardów unijnych z pewnością ułatwi sukcesywny 
proces przemian w kraju. 

Niewątpliwe jest jednak, że: „Czarnogóra potrzebuje nowej koncepcji wi-
zji politycznej, wewnętrznych przemian, odnalezienia nowej siły, nowej ekono-
micznej fi lozofi i, walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną”14, tj. najbar-
dziej trudnymi do pokonania problemami dostrzeganymi zarówno przez samą 
Komisję Europejską, jak i czarnogórskich polityków. 

Priorytety polityki zagranicznej Czarnogóry
Czarnogóra to specyfi czny kraj, o dość złożonej bałkańskiej historii, dą-

żący do realizacji kolejnych założeń polityki zagranicznej. Z jednej strony sta-
wiana jako przykład kraju, który w stosunkowo szybkim tempie dał radę spro-
stać trudnym w realizacji problemom natury ekonomicznej, z drugiej jednak, 
po wnikliwszym przyjrzeniu się jej, stanowiąca przysłowiową puszkę Pandory, 
uwikłana w problemy, których nie da się rozwiązać z dnia na dzień. Korup-
cja, przestępczość zorganizowana, skomplikowana sytuacja polityczna, brak 
wolności mediów sprawiają, że warto przyjrzeć się Czarnogórze bliżej. Za-
biegajaca o zagranicznych partnerów, wychodząca naprzeciw nowym przed-
sięwzięciom inwestycyjnym, aktywizująca stosunki z  krajami arabskimi, jak 
m.in. Emiraty Arabskie, Azerbejdżan, Chiny, Turcja, wydaje się być liderem 
w regionie Bałkanów Zachodnich. Posiadająca najniższy poziom bezrobocia 
w regionie, szanująca prawa człowieka, dbająca o interesy obywateli, realizuje 
zobowiązania na rzecz członkostwa w regionalnych i miedzynarodowych or-
ganizacjach. 

14  Wiceprzewodnicząca partii Pozitivna Crna Gore Azra Jasavić jest zdania, że doszło do odbu-
dowy kraju, jednak brak w nim rządów prawa i silnych instytucji. N. S., Nećemo sa onima koji 
su uništili državu, „Dan” 14.05.2014.
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Zgodnie z  zapisem zamieszczonym w  Deklaracji o  niepodległości przyję-
to, że Czarnogóra15 to państwo „obywatelskie, wielonarodowe, wieloetniczne, 
wielokulturowe, wielowyznaniowe”16, które „opierać  się  bę dzie na poszano-
waniu i ochronie praw człowieka i  swobodach obywatelskich oraz uznawaniu 
praw mniejszoś ci”17. Określone wraz z odnową niezależności kraju przez wła-
dze Czarnogóry założenia realizowane są w odniesieniu do trzech zasadniczych 
aspektów, kluczowych dla dalszego funkcjonowania i  rozwoju Czarnogóry: 
unormowania stosunków w regionie, integracji z Sojuszem Północnoatlantyc-
kim oraz Unią Europejską.

Czarnogórskie stosunki z państwami sąsiadującymi
Stosunki sąsiedzkie Czarnogóry należą do dobrych. Dialog prowadzony 

z Serbią i wzajemne wsparcie świadczyć mogą o zrozumieniu władz i dobrych 
relacjach. Za moment przełomowy w  obustronnych stosunkach uważana jest 
ofi cjalna wizyta, jaką dnia 20 września 2013 roku złożył w Podgoricy premier 
Serbii Ivica Daćić. Było to pierwsze tego typu spotkanie od chwili ogłoszenia 
przez Czarnogórę niepodległości18. Prezydenci Serbii i  Czarnogóry określają 
dwustronne relacje wręcz mianem „wyjątkowych”19. Serbia uznaje Czarnogórę 
za kraj, z którym pragnie mieć otwarte granice i chce, aby łączyły je przyjaciel-
skie stosunki i  wspólne dążenia do Unii Europejskiej20. Pomiędzy państwami 
nie doszło jednak jeszcze do rozmów na temat ostatecznego wyznaczenia granic 
państwowych21.

15  Dnia 21 maja 2006 roku 55,5% głosów obywateli Czarnogóry przesądziło o zakończeniu wspól-
nego bytu Serbii i Czarnogóry. Opowiedziano się za demokracją, integracją, współpracą w re-
gionie. Władze Czarnogóry zapowiedziały przeprowadzenie reform na wszelkich płaszczyznach 
i zapewnienie rozwoju gospodarczego, politycznego, kulturalnego. Dążenie do pełnej niezależ-
ności i suwerenności kraju, przedstawiane założenia polityki zagranicznej państwa oraz zasady 
funkcjonowania państwa demokratycznego sprawiły, że przykład Czarnogóry, której pokojowo 
udało się zakończyć związek z Serbią, stanowi ewenement wśród krajów byłej Jugosławii.

16  Deklaracija o  nezavisnosti Crne Gore, Skupšina Republike Crne Gore, www.skupstina.cg.yu, 
stan z dnia 03.07.2006.

17  Ibidem.
18  Tanjug, Dačić: Više nema skrivenih planova između Beograda i Podgorice, RTV, http://www.rtv.rs/

sr_lat/politika/dacic-u-prvoj-zvanicnoj-poseti-crnoj-gori_422732.html, stan z dnia 20.09.2013.
19  Vujanović-Nikolić: Izvanredni odnosi Srbije i Crne Gore, Informativni Portal Analitika, http://

portalanalitika.me/politika/vijesti/148127-vujanovi-nikoli-izvanredni-odnosi-srbije-i-crne-
gore, stan z dnia 28.05.2014.

20  Ibidem.
21  Sporazum o razgraničenju sa Kosovom do kraja godine, http://www.cdm.me/politika/sporazum-

o-razgranicenju-sa-kosovom-do-kraja-godine, stan z dnia 15.06.2014.
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Nie tyle problemem, co nieunormowaną prawnie kwestią pozostają grani-
ce państwowe z  Kosowem i  Chorwacją. Ich ostateczne wyznaczenie powinno 
nastąpić w najbliższym czasie. Rozstrzygnięciem rozgraniczenia Półwyspu Pre-
vlaka pomiędzy Czarnogórę a Chorwację ma zająć się Międzynarodowy Trybu-
nał Sprawiedliwości, do którego oba kraje złożyły wspólny wniosek22. Półwysep 
Prevlaka położony jest u wejścia do jednego z największych portów – Kotoru. 
W 2002 roku obszar, który znajdował się w gestii administracji ONZ został zde-
militaryzowany i przekazany pod tymczasowy zarząd Chorwacji23.

O ile rozwiązanie problem granicznego Półwyspu Prevlaka, nienależącego 
ofi cjalnie ani do Chorwacji ani do Czarnogóry, a stanowiącego w okresie roz-
padu byłej Jugosławii terytorium działań zbrojnych, nie budzi większych trud-
ności, o tyle może implikować je zapowiadane do końca 2014 roku zakończe-
nie rozmów z  władzami Kosowa. Ofi cjalnie w  przypadku Kosowa mowa jest 
o utrudnieniach dotyczących 5 km granicy. Na łamach prasy pojawiają się gło-
sy informujące o fakcie, że do podziału pomiędzy państwami pozostaje jeszcze 
ok. 6 000 hektarów zalesionej ziemi, należącej obecnie do wchodzących w skład 
Czarnogóry miejscowości: Rožaje i Plevlja. Prawdopodobnie i w tym przypadku 
rozstrzygnięciem podziału granic zajmie się sąd arbitrażowy24.

Z Bośnią i Hercegowiną doszło już do określenia granic. Dnia 3 czerwca 2014 
roku, podczas spotkania w Sarajewie premierzy Bośni i Hercegowiny – Vijekoslav 
Bevanda oraz Czarnogóry – Milo Djukanović parafowali Porozumienie o wspól-
nej granicy25. Uroczyste podpisanie umowy zapowiedziane zostało do końca 2014 
roku. To pierwszy tego typu dokument, mający znaczenie symboliczne dla państw 
byłej Jugosławii. Potwierdzający, że możliwe jest rozwiązanie problemu graniczne-
go na drodze pokojowej i przy pełnym, wzajemnym poparciu dla drugiej strony26. 

22 Ibidem.
23  B. Sawicki, Negocjacje akcesyjne Czarnogóry z  UE i  ich wpływ na sytuację w  regionie, http://

eksperci.kj.org.pl/ogolna/analizy/negocjacje-akcesyjne-czarnogory-z-ue-i-ich-wplyw-na-
sytuacje-w-regionie/1582, stan z dnia 12.05.2014.

24  V. Koprivica, Razgraničenje Crne Gore sa susjedima: Linijom zdravog razuma, „Monitor”, 
23.05.2014.

25  Crna Gora i BiH rešile pitanje granice, Radio-Televizija Srbije, RTS, http://www.rts.rs/page/sto-
ries/sr/story/11/Region/1614192/Crna+Gora+i+BiH+rešile+pitanje+granice.html, stan z dnia 
03.06.2014.

26  Granica pomiędzy Bośnią i Hercegowiną a Czarnogórą wynosi 240 km, zgodnie z Porozumie-
niem... przewidziano, że podział nastąpi zgodnie z położeniem katastrów, a granica nie wpłynie 
na podział własności przynależących do Czarnogórców bądź obywateli BiH terenów. Umowa 
o rozgraniczeniu dla obydwu stron stanowi istotny krok w zakresie starań o członkostwo w UE, 
stąd pomysł, aby do ofi cjalnego podpisania dokumentu doszło w Brukseli. Proces uregulowania 
i oznaczenia granic, po ostatecznym sygnowaniu dokumentu, będzie trwał trzy lata. Ibidem.
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Aktywność regionalną władz Czarnogóry potwierdzają dodatkowo spo-
tkania prowadzone z  przedstawicielami władz wysokiego szczebla. Czarnogó-
ra poprzez przynależność do organizacji o  charakterze regionalnym stara się 
umacniać swoją pozycję. Uczestniczy w  Procesie Współpracy Państw Europy 
Południowo-Wschodniej (SEECP), Radzie ds. Współpracy Regionalnej, Środ-
kowoeuropejskiej Umowie o Wolnym Handlu (CEFTA). W  latach 2010–2011 
Czarnogóra przewodniczyła Inicjatywie Środkowoeuropejskiej (CEI), Proceso-
wi Współpracy Państw Europy Południowo-Wschodniej (SEECP) oraz Inicja-
tywie Adriatycko-Jońskiej (AII)27. Jednym z  przedswięzięć, zaproponowanym 
w 2014 roku stała się inicjatywa regionalna Western Balkans Six, poparta przez 
Komisarza ds. Rozszerzenia Unii Europejskiej – Stefana Füle. Zakłada ona zrze-
szenie w ramach jednego przedsięwzięcia: Albanii, Bośni i Hercegowny, Chor-
wacji, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii i Serbii, oraz promowanie podejmowa-
nej przez kraje współpracy w zakresie integracji regionu Bałkanów Zachodnich 
z Unią Europejską28. 

Aspiracje do członkostwa w NATO 
Czarnogóra, której powierzchnia wynosi 13812 km², to jedno nie tyl-

ko z najmłodszych, ale i najmniejszych państw obszaru Europy Południowo-
-Wschodniej. Posiadająca mały potencjał demografi czny i słabą, w porównaniu 
z państwami szeroko rozumianego Zachodu, ekonomię, poddawaną proceso-
wi tranzycji, a  co więcej, posiadająca specyfi czne otoczenie międzynarodowe 
i pozostająca pod wpływami Rosji i Turcji – gwarancję swojego bezpieczeństwa 
postrzega przez pryzmat członkostwa w  międzynarodowych organizacjach 
o  charakterze euroatlantyckim. Odpowiednie, wywarzone postępowanie, po-
legające na realizacji zobowiązań na rzecz członkostwa w NATO i Unii Euro-
pejskiej, a tym samym, niewchodzenie w konfl ikt ze wschodnimi partnerami, 
to dla Czarnogóry szansa dalszego rozwoju i stabilizacji. Polityka zagraniczna 

27  Więcej na temat: M. Łakota-Micker, Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem, ATUT, Wrocław 
2013.

28  Western Balkans Six (G6) – inicjatywa przedstawiona przez czarnogórskiego ministra spraw 
zagranicznych Igora Lukšića w 2013 roku. Współpraca państw ma opierać się na rozwiązywaniu 
wspólnych problemów nękających państwa, jak: walka z korupcją, przestępczością zorganizo-
waną, dążenie do stopniowego wprowadzania ułatwień przy przekraczaniu granic pomiędzy 
państwami, zniesienia obowiązku posiadania paszportu przez obywateli ww. krajów, jednak 
przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. W lipcu 2013 roku miało miejsce pierw-
sze spotkanie konsultacyjne dyrektorów politycznych z państw inicjatywy. Jego celem określo-
no opracowanie dalszych perspektyw rozwoju dla powstałej inicjatywy. Montenegro proposes 
„Western Balkans Six”, b92, http://www.b92.net/eng/news/region.php?yyyy=2013&mm=09&d-
d=17&nav_id=87692, stan z dnia 17.09.2013.
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czarnogórskich władz od początku 2014 roku skupiona została przede wszyst-
kim na zabieganiu o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. W trakcie 
wypowiedzi podczas spotkań o charakterze miedzynarodowym premier Milo 
Djukanović wielokrotnie podkreślał, że Czarnogóra, pomimo że sama nie do-
świadczyła działań wojennych na swoim terytorium, doskonale rozumie, co 
oznacza funkcjonowanie w  niestabilnym regionie. Stąd chęć zaangażowania 
w misje i przyjęcia części odpowiedzialności za globalną stabilność29. Czarno-
góra została zaproszona do Programu Partnerstwo dla Pokoju podczas spo-
tkania na szczycie w Rydze, w listopadzie 2006 roku. Przyjmując zaproszenie, 
14 grudnia 2006 roku prezydent Czarnogóry Filip Vujanović podpisał Doku-
ment Ramowy Partnerstwa dla Pokoju30. W Dokumencie... zapisane zostały wy-
tyczne, od realizacji których uzależniono późniejszą akcesję kraju do Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, tj. m.in.: zobowiązania polityczne do ochrony społe-
czeństwa demokratycznego, wypełniania zobowiązań Karty Narodów Zjedno-
czonych, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Aktu Końcowego z  Helsi-
nek i międzynarodowych porozumień w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia, 
powstrzymywania się od gróźb czy użycia siły przeciwko innym państwom 
i poszanowania istniejących granic oraz pokojowego rozwiązywania sporów31. 
Podjęte zostały również specyfi czne zobowiązania w  kierunku osiągnięcia 
przejrzystości w  narodowym planowaniu i  budżetowaniu obronności, w  celu 
wprowadzenia demokratycznej kontroli sił zbrojnych i rozwijania zdolności do 
prowadzenia wspólnych z NATO operacji pokojowych i humanitarnych32.

29  Żołnierze czarnogórscy włączani są w różnego rodzaju przedsięwzięcia, prowadzone pod auspi-
cjami NATO. Czarnogóra, od momentu gdy przyłączyła do Programu Partnerstwo dla Pokoju, 
wzięła udział w następujących ćwiczeniach: Cooperative Marlin, Cooperative Mako, Cooperati-
ve Longbow, Cooperative Lancer, Combined Endeavor oraz Mediceur. M.Tahirović, Crna Gora 
na putu u NATO, Crna Gora, Podgorica 2010, s. 71.

30  Do podpisania Dokumentu... doszło w Brukseli. Na zaproszenie Sekretarza Generalnego NATO 
przybył Prezydent Czarnogóry. Zobowiązał się on do realizacji podyktowanych Dokumentem 
Ramowym Partnerstwa dla Pokoju i Podstawowym Dokumentem Rady Partnerstwa Euroatlan-
tyckiego (EAPC) praw i obowiązków. Crna Gora i PZM, Crna Gora i NATO, Vlada Crne Gore, 
http://www.nato-montenegro.co.me/index.php?option=com_content&view=article&id=70&I-
temid=103.

31  Partnerstwo na Rzecz Bezpieczeństwa, nato. int., s. 10, http://www.nato.int/docu/sec-partner-
ship/sec-partner-pol.pdf, stan z dnia 12.01.2013.

32   Aneks dokumenta M-1(94)2 donijet od strane šefova država i vlada na zasjedanju Sjevernoatlant-
skog savjeta i Sjevernoatlantskog savjeta za saradnju, Štab NATO, Brisel 10–11. januar 1994. go-
dine, [w:] Okvirni dokument Partnerstva za mir, koji je Predsjednik Crne Gore potpisao u Briselu, 
čime je Crna Gora postala punopravan član tog NATO programa 14. decembar 2006, http://www.
skupstina.me/cms/site_data/novo/okvirni%20dokument%20pzm.pdf, stan z dnia 12.01.2013.
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Wzmożony od kilku lat dialog z organizacją i realizacja ww. zobowiązań 
wydawały się potwierdzać, że spotkanie na szczycie w Walii, zapowiedziane na 
wrzesień 2014 roku stanie się momentem przełomowym w stosunkach między 
Czarnogórą a NATO. Wzmożona kampania promująca Czarnogórę jako przy-
szłego członka NATO i mająca na celu zjednanie poparcia wśród jak najwięk-
szego grona państw członkowskich organizacji, prowadzona była przez premie-
ra Milo Djukanovića. W kwietniu i maju 2014 roku odbył on szereg spotkań, 
starając się wykorzystać każdą okazję w  celu podkreślenia istoty czarnogór-
skiego zbliżenia z  tą polityczno-militarną organizacją. Gotowość Czarnogóry 
do członkostwa w NATO poparli politycy z najbliższego otoczenia tego kraju, 
członkowie organizacji pochodzący z Albanii, Chorwacji, Bułgarii33. Podobnie, 
poparcie dla Czarnogóry udzielone zostało przez sekretarza obrony USA Chuc-
ka Hagla podczas spotkania z minister obrony Czarnogóry Milicą Pejanović-
-Đurišić w Waszyngtonie, w maju 2014 roku34. Ponadto przez Szefa Kancelarii 
Departamentu Stanu USA D. Mura, który w wypowiedzi dla mediów podkre-
ślał, że ostatnie wizyty czarnogórskiego premiera, ministra spraw zagranicz-
nych i minister obrony wskazują na duże zaangażowanie władz i potwierdzają 
chęć integracji Czarnogóry z Sojuszem35.

Kryzys na Ukrainie i  wydarzenia na Bliskim Wschodzie odłożyły jednak 
w czasie kwestię poszerzenia Sojuszu o nowe kraje, skupiając się na rozwiązaniu 
najbardziej palących problemów. Negatywnie na akcesję Czarnogóry do NATO 

33  Podczas spotkania GLOBSEC w Bratysławie premierzy Czech i Słowacji, B. Sobotka i R. Fico, 
poparli aspiracje Czarnogóry do NATO. Podkreślili, że kraj gotowy jest do członkostwa, a dobry 
dialog polityczny między Czechami, Słowacją i  Czarnogórą powinien być poparty silniejszą 
współpracą ekonomiczną, inwestycjami i wymianą gospodarczą. Bałkany Zachodnie nie po-
winny być pozostawione same sobie, poza europejską i euroatlantycką polityką. Czarnogóra to 
przykład kraju pokazujący, jak wdrażać proces integracji w życie. „Włożyliśmy wiele wysiłku 
i wypełniliśmy zobowiązania na rzecz członkostwa w NATO, teraz czekamy na zaproszenie” – 
mówił podczas panelu Czarnogóra na drodze do integracji euroatlantyckiej premier Milo Dju-
kanović. Podobnego zdania jest również Narodowy Koordynator ds. NATO Nebojsa Kaludero-
vić – „Czarnogóra osiągnęła sukces w zakresie przeprowadzanych reform na rzecz członkostwa 
w NATO i dostosowywania standardów do tych, jakie obowiązują w organizacji. Wszystko, co 
ostatnio słyszeliśmy od naszych sojuszników świadczy, że jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy 
jedynym państwem, które stoi przed drzwiami NATO. W dalszym ciągu wierzymy, że we wrze-
śniu otrzymamy zaproszenie do Sojuszu” – podkreślał.

34  Podczas spotkania podkreślano postępy kraju w zakresie realizacji wytycznych w sektorze bez-
pieczeństwa, wskazywano na udział żołnierzy w  misjach pokojowych ISAF w  Afganistanie, 
czy UN UNMIL w Liberii, UE Atalanta na wodach Somalii, czy zapowiedzi udziału członków 
czarnogórskiego wojska w misji UE w Malii i Afryce Środkowej. Hegel: Crna Gora je ostvarila 
napredak u sektoru odbrane, „Pobjeda”, 02.05.2014. 

35 Ibidem.
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mógł w pewnym stopniu wpływać również fakt, że w kraju nie została ostatecz-
nie przeprowadzona reforma służb bezpieczeństwa, a poparcie opinii publicznej, 
od którego Sojusz uzależnia włączenie do organizacji, w Czarnogórze nie należy 
do najlepszych, tj. kształtuje się na poziomie poniżej 50%. Takie uzasadnienie nie 
zostało jednak przedstawione w  ofi cjalnych wypowiedziach polityków36. Z  nie-
ofi cjalnych źródeł dyplomatycznych wiadomo natomiast, że przeciwne włącze-
niu Czarnogóry do NATO były USA, Francja i Niemcy. Ich zdaniem kraj musi 
ostatecznie przeprowadzić reformę w sektorze bezpieczeństwa, ale i skupić się na 
umacnianiu rządów prawa, walce z  korupcją i  przestępczością zorganizowaną, 
a także zapewnić swobodę mediów i ochronę mniejszości – bez tego niemożliwe 
będzie włączenie Czarnogóry w struktury euroatlantyckie. Na akcesję do NATO 
Czarnogóra będzie musiała prawdopodobnie zaczekać. Jeśli do końca 2015 roku 
upora się z widocznymi problemami, będzie miała szansę na akcesję jeszcze przed 
kolejnym spotkaniem na szczycie, zapowiadanym na 2016 rok37.

Aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej
W zakresie integracji z Unią Europejską Czarnogóra stara się podążać ślada-

mi Słowenii i Chorwacji (państwa członkowskie UE). Jest jednym z najbardziej 
zaangażowanych w proces integracji krajów byłej Jugosławii. Poparcie Czarno-
góry dla jedności z organizacją i potrzeba współpracy z najbardziej rozwinię-
tymi państwami Europy głoszone były przez przedstawicieli wszystkich partii 
politycznych jeszcze zanim doszło do rozłamu Serbii i Czarnogóry. Integracja 
dla niewielkiego kraju, uzależnionego politycznie od Serbii, a fi nansowo w dużej 
mierze od Rosji, była jedynym rozwiązaniem, przynosiła korzyści i była rozwią-
zaniem, które w dłuższej perspektywie czasowej znajdowało rację bytu. Mogło 
zagwarantować państwu samodzielność i sposobność rozwoju. Z drugiej jednak 
strony, opowiadanie się za zbliżeniem z Zachodem wywoływało wśród Serbów 
niechęć, w szczególności po 1999 roku38. Tym samym, powodowało, że czarno-
górskie idee integracji nie zyskiwały poparcia Belgradu. Były wręcz utrudniane 
przez centralne władze. Takie działania wpływały spowalniająco na implemen-
tację przez Serbię i Czarnogórę (FRL) dokumentów o podstawowym znaczeniu 
dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Tym samym rzutowały na odkła-

36  Członkostwo w NATO popiera 45% obywtali Czarnogóry i zgodnie z ostatnimi analizami prze-
prowadzonych na terytorium kraju badań, wykazuje tendencję wzrostu – wynika z wypowiedzi 
dla Radia i Telwizji Czarnogóry Narodowego Koordynatora ds. Integracji Czarnogóry z NATO 
Nebojšy Kaluđerovića. Članstvo podržava 45% građana, Radio i Televizija Crne Gore RTCG, 
04.06.2014. 

37  Amerika, Francuska i Nemačka bile protiv pozivanja Crne Gore u NATO, „Vijesti”, 26.06.2014.
38  W 1999 roku siły NATO zbombardowały Serbię. 
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danie w czasie zapowiadanego otwarcia negocjacji w sprawie układów o stabili-
zacji i stowarzyszeniu. Rozwiązaniem zaproponowanym przez komisję w lipcu 
2004 roku, uwzględniającym skomplikowaną sytuację polityczną i strukturę in-
stytucjonalną państwa okazało się być tzw. podejście „dwutorowe”. Dzięki nie-
mu, w październiku 2004 roku, każda z republik zyskała możliwość prowadze-
nia odrębnych negocjacji w zakresie handlu, gospodarki czy kwestii związanych 
z polityką sektorową. Pół roku później, w kwietnu 2005 roku, gotowość republik 
do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu zo-
stała potwierdzona w Sprawozdaniu o wykonalności Układu o Stabilizacji i Sto-
warzyszeniu pomiędzy Unią Europejską a Serbią i Czarnogórą39. W celu uspraw-
nienia procesu określone zostały wytyczne warunkujące realizację dalszych 
zadań. Jako niezbędne uznano: nawiązanie pełnej współpracy przez obydwie 
Republiki funkcjonujące w  ramach Federacji, prowadzenie dalszej współpra-
cy z Międzynarodowym Trybunałem ds. Zbrodni w Byłej Jugosławii (MTKJ), 
wdrażanie priorytetów partnerstwa europejskiego poprzez przyjęty plan działań 
oraz przestrzeganie dyrektyw negocjacyjnych, przedstawionych przez komisję 
w  odrębnym dokumencie40. Dnia 9 listopada 2005 roku komisja przedstawiła 
Serbii i Czarnogórze dokument partnerstwa europejskiego. Jego przyjęcie przez 
Czarnogórę nastapiło 30 stycznia 2006 roku, tj. w okresie, gdy w dalszym ciągu 
tworzyła wspólny byt z Serbią. Do ostatecznego zatwierdzenia dokumentu przez 
Radę Unii Europejskiej doszło 22 stycznia 2007 roku41. Kiedy 21 maja 2006 roku 

39  Zalecenie Komisji dla Rady w sprawie upoważnienia Komisji do rozpoczęcia negocjacji z Serbią 
i Czarnogórą w sprawie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu /SEC/2005/0926 końcowy/ z dnia 
11.07.2005.

40  Zaproponowane dyrektywy negocjacyjne przewidywały ustanowienie sformalizowanych ram 
dla dialogu politycznego z Serbią i Czarnogórą, zarówno o charakterze bilateralnym, jak i na 
szczeblu regionalnym. Promowanie relacji gospodarczych i  handlowych określono głównym 
celem układu, przyjmując za konieczne ustanowienie okresu przejściowego, stref wolnego 
handlu, odpowiadających wymaganiom Światowej Organizacji Handlu, obejmujących towary 
i usługi, których czas trwania dookreślony miał zostać w trakcie negocjacji i w zależności od 
przygotowania Serbii i Czarnogóry. Mając na uwadze rozpoczęcie negocjacji, przyjęto, że układ 
będzie regulował przepływ osób, swobodę przedsiębiorczości, świadczenie usług, płatności bie-
żące i przepływ kapitału. Miał on obejmować zobowiązanie Serbii i Czarnogóry do stopniowej 
harmonizacji prawodawstwa z prawodawstwem wspólnotowym, stworzyć relacje o  szerokim 
zasięgu, obejmujące wszystkie obszary leżące w gestii Wspólnoty, czy zapewnić podstawę do 
współpracy w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Ogólna współpraca miała zo-
stać wsparta programem pomocy wspólnotowej, mającym na celu zapewnienie Serbii i Czarno-
górze wsparcia i pomocy we wdrażaniu poszczególnych aspektów Układu. Zalecenie Komisji dla 
Rady w sprawie upoważnienia Komisji do rozpoczęcia negocjacji z Serbią i Czarnogórą w sprawie 
Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu /SEC/2005/0926 końcowy/ z dnia 11.07.2005.

41  Dz.U. L 20 z 27 stycznia 2007 r., s. 16.
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w Czarnogórze odbyło się referendum niepodległościowe poparte przez 55,5% 
obywateli, oczywistym było, że przyszłość Czarnogóry będzie ściśle związana 
z dążeniami kraju do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. Jasny przekaz 
płynący od władz Czarnogóry i poparcie wszystkich partii politycznych w kraju 
dla idei integracji stały się sygnałem dla Brukseli, mówiącym o potrzebie zwró-
cenia uwagi na położone na Bałkanach małe państwo, pragnące swej niezależ-
ności i umocnienia. Dnia 12 czerwca 2006 roku Unia Europejska wyraziła swoją 
aprobatę dla współpracy z Czarnogórą. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz 
towarzyszącą mu Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii z nim związanych42

podpisali ministrowie spraw zagranicznych w  Luksemburgu 15 października 
2007 roku43. Zgodnie z preambułą, układ służyć miał umacnianiu więzi pomię-
dzy stronami, które podzielają wspólne wartości i posiadają wolę ich umacnia-
nia zmierzającą do ustanowienia bliskich i długotrwałych stosunków, opierają-
cych się na wzajemności i  wspólnym interesie, umożliwiających Czarnogórze 
dalsze zacieśnianie stosunków ze Wspólnotą i  jej państwami członkowskimi. 
Dnia 13 listopada 2007 roku Porozumienie o Stabilizacji i Stowarzyszeniu zosta-
ło jednogłośnie ratyfi kowane przez czarnogórski Parlament, a 13 grudnia 2007 
roku przez Parlament Europejski44. Wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej 
Czarnogóra złożyła 15 grudnia 2008 roku. W dniu 23 kwietnia 2009 roku Rada 
Unii Europejskiej, zgodnie z procedurą wynikającą z art. 49 Traktatu o Unii Eu-
ropejskiej, zwróciła się do Komisji z prośbą o przedstawienie opinii45 w sprawie 
powyższego wniosku. Biorąc pod uwagę wcześniejszą działalność Czarnogóry 
i  mając na uwadze fakt, że kraj od 2008 roku realizuje krajową strategię roz-
woju i integracji, rozpoczęto kolejny etap integracji. W przypadku Czarnogóry 
za istotne uznano skupienie się na następujących zagadnieniach: poprawie ram 
prawnych odnoszących się do wyborów, zgodnie z zaleceniami OBWE/ODIHR 
i  Komisji Weneckiej; umocnieniu prawodawczej i  nadzorczej roli parlamen-

42  Umowa przejściowa została przyjęta 1 stycznia 2008 r.
43  Czarnogóra podpisała układ z Unią Europejską, jako czwarte z kolei państwo Bałkanów Za-

chodnich (w 2001 roku układ o stabilizacji i stowarzyszeniu podpisały Chorwacja i Macedonia, 
w 2006 roku Albania). E. Miklas, Czarnogóra podpisała układ o stabilizacji i stowarzyszeniu, 
psz.pl, www.psz.pl/tekst-6284/UE-Czarnogora-podpisala-Uklad-o-Stabilizacji-i-Stowarzyszeniu-psz.
pl, stan z dnia 15.10.2007.

44  Put Crne Gore ka Evropskoj Uniji, www.delmne.ec.europa.eu/code/navigate.php?id=19, stan 
z dnia 12.06.2013.

45  Więcej patrz: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego I Rady, Opinia Komisji w spra-
wie wniosku Czarnogóry o członkostwo w Unii Europejskiej, SEC(2010) 1334, Bruksela, s. 1–15 
ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/mn_opinion_2010_pl.pdf, stan 
z dnia 09.11.2010.
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tu; podjęciu istotnych rozwiązań w zakresie reform administracji publicznej46; 
umocnieniu rządów prawa47; poprawie antykorupcyjnych ram prawnych, a co 
za tym idzie – przyjęciu rządowej strategii i  planu działania, mającym służyć 
zwalczaniu tego problemu; umocnieniu walki z  przestępczością zorganizowa-
ną48; zwiększeniu wolności mediów49 oraz przyjęciu ram prawnych i politycz-
nych w zakresie walki z dyskryminacją, zgodnie ze standardami europejskimi 
i międzynarodowymi50. Status państwa kandydata do Unii Europejskiej Czarno-
góra uzyskała 17 grudnia 2010 roku. Wraz z nim władze przyjęły na siebie od-
powiedzialność za realizację Strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań na 
lata 2011–2012, od przeprowadzenia której uzależnione zostało rozpoczęcie ne-
gocjacji akcesyjnych z Czarnogórą. W latach 2011–2012 w Czarnogórze doszło 
do pewnej poprawy ram legislacyjnych i  instytucjonalnych. Zmiany dostrze-
żono m.in. w pracach parlamentu, systemie wyborczym, jak i w administracji 
publicznej, gdzie polegały one głównie na podnoszeniu poziomu wykształce-
nia urzędników, ich odpolitycznieniu, zwiększeniu niezależności sądownictwa, 
walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną, jak i porzerzeniu wolności 
mediów. Odnotowane przez Komisję Europejską postępy nie wykluczyły jed-
nak potrzeby prowadzenia dalszych działań na rzecz całkowitej redukcji ww. 
problemów. Dodatkowo Komisja podkreślała potrzebę rozwiązania problemu 
dyskryminacji widocznej w życiu codziennym, z jaką stykają się osoby w trud-
nej sytuacji materialnej i przesiedleńcy51. Zmiany nastąpiły również w zakresie 

46  Zmiany w zakresie administracji publicznej miały miały objąć m.in.: zmiany w ustawie o ogól-
nym postępowaniu administracyjnym, ustawie o urzędnikach służby cywilnej oraz pracowni-
kach administracji państwowej, wzmocnienie Organu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
i Instytucją Kontroli Państwowej, dążenie do zwiększenie profesjonalizmu administracji pub-
licznej, jej apolityczności i do wzmocnienia przejrzystego i opartego na osiągnięciach podejścia 
do kwestii mianowania i awansowania pracowników.

47  Głównie poprzez ich odpolitycznienie, mianowanie członków rad sędziowskich i prokuratorów 
zgodnie z ich osiągnięciami, umacnianie niezależności wymiaru sprawiedliwości, skuteczności 
i odpowiedzialności sędziów i prokuratorów.

48  Walka z przestępczością zorganizowaną miała opierać się przede wszystkim na prowadzeniu 
współpracy z  krajami regionu, jak i  państwami członkowskimi Unii Europejskiej, wymianie 
informacji, polepszeniu egzekwowania prawa.

49  Przyjęto przeprowadzenie dostosowania czarnogórskiego prawa do orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w sprawach o zniesławienie, jak i podjęcie pełniejszej współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim. 

50  Mowa tu przede wszystkim o zagwarantowaniu statusu prawnego wysiedleńcom, głównie Ro-
mom, Aszkalom i Egipcjanom i zapewnienie poszanowania ich praw, jak i o wdrożeniu strategii 
zmierzającej do zamknięcia obozu w miejscowości Konik.

51  Montenegro Enlargement, Strategy Paper, European Commision, ec.europa.eu/enlargement/pdf 
/key_documents/2011/package/strategy_paper_2011_pl.pdf.
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demokracji i  rządów prawa. Doszło do ujednolicenia przepisów odnoszących 
się do mniejszości i  swobód obywatelskich oraz wyborów z  konstytucją. Pro-
ces wyborczy dostosowany został do zaleceń OBWE i komisji Weneckiej. Nowa 
ustawa wyborcza zagwarantowała właściwą reprezentację mniejszości w wybo-
rach parlamentarnych i  przyczyniła się do zwiększenia przejrzystości procesu 
wyborczego. Osiągnięto postęp w umacnianiu prawodawczej i nadzorczej roli 
Parlamentu. W zakresie reformy administracji publicznej rząd wdrożył normy 
europejskie w obszarze mianowania i awansowania pracowników. Przyjęte ramy 
prawne w obszarze służby cywilnej i administracji państwowej ukierunkowane 
zostały na ich odpolitycznienie, zwiększenie skuteczności działania i zapewnie-
nie procedur zatrudniania w oparciu o zasługi. System sądowy w Czarnogórze 
zyskał na niezależności, zwiększyła się jego autonomia, skuteczność i odpowie-
dzialność sędziów i prokuratorów52. 

W państwie od 2010 roku zauważalne są postępy w walce z korupcją. Przy-
jęto rządową strategię antykorupcyjną i stosowny plan działania. Wzmocniono 
antykorupcyjne ramy prawne i strategiczne, obowiązujące w kluczowych obsza-
rach, tj.: fi nansowaniu partii politycznych, konfl ikcie interesów, oskarżeniach, 
ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia wolności i  zamówieniach 
publicznych53. Zagwarantowana ustawowo działalność Rzecznika Praw Obywa-
telskich i Urzędu Ochrony Praw Człowieka i Wolności stopniowo zaczęła przy-
nosić zamierzone efekty. Mimo mianowania przy premierze doradcy ds. prze-
ciwdziałania dyskryminacji, Romowie, Aszkale i Egipcjanie, jak i osoby niepeł-
nosprawne, lesbijki, geje, biseksualiści i osoby transgenderowe w dalszym ciągu 
narażone były na dyskryminację, szczególnie w przypadku zatrzymania i pozba-
wienia wolności. 

Negocjacje akcesyjne z Unią Europejską Czarnogóra rozpoczęła w czerw-
cu 2012 roku54. Po raz pierwszy właśnie w  stosunku do Czarnogóry Komi-
sja Europejska zastosowała specjalne podejście, polegające na rozpoczęciu 
negocjacji od, jak uznano, najtrudniejszych dlań rozdziałów negocjacyjnych, 
tj. 23. i  24. (Wymiar Sprawiedliwości i  Prawa Podstawowe oraz Sprawiedli-

52 Ibidem.
53 Montenegro Enlargement, Strategy Paper, European Commision, op. cit.
54  Na szczycie Rady Europejskiej dnia 29 czerwca 2012 roku odbyła się międzyrządowa konferencja 

Unia Europejska-Czarnogóra, która ofi cjalnie rozpoczęła negocjacje z Czarnogórą. W Raporcie 
Komisji, dopuszczającym państwo do poczynienia kolejnego kroku ku integracji poza wyrażoną 
zgodą znalazło się również wiele uwag skierowanych do władz państwa. Wymieniane we wcze-
śniejszych raportach i ciągle aktualne problemy to przede wszystkim: brak niezawisłości sądow-
nictwa, problem korupcji i przestępczości zorganizowane, brak praworządności i nieprzestrzega-
nie praw człowieka.
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wość, Wolność, Bezpieczeństwo). Taki zabieg miał skłonić władze kraju do 
wzmożonych wysiłków na rzecz realizacji reform w zakresie prawodawstwa, 
praw podstawowych, walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, wol-
ności mediów – problemów widocznych w  kraju i  trudnych do wyelimino-
wania. Wprowadzone rozwiązanie wydaje się przynosić rezultaty. Do czerw-
ca 2014 roku Czarnogóra otworzyła dwanaście rozdziałów negocjacyjnych, tj: 
rozdz. 23. – Wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe, rozdz. 24. – Spra-
wiedliwość, wolność, bezpieczeństwo, rozdz. 25. – Nauka i badania naukowe, 
rozdz. 26. – Edukacja i kultura, rozdz. 5. – Zamówienia publiczne, rozdz. 6. 
– Prawo spółek, rozdz. 20. – Przedsiębiorczość i polityka przemysłowa, rozdz. 
7. – Prawo własności intelektualnej, rozdz. 10. – Społeczeństwo informacyjne 
i media, rozdz. 4. – Swoboda przepływu kapitału, rozdz. 31. – Polityka zagra-
niczna, bezpieczeństwa i obrony, rozdz. 32. – Nadzór fi nansowy. Tymczaso-
wo zamknięto dwa – rozdział 25. (Nauka i badania naukowe) i 26. (Edukacja 
i kultura). Do końca 2014 roku premier Milo Djukanović zapowiedział otwar-
cie kolejnych 11 rozdziałów negocjacyjnych55. 

Uwarunkowania wewnętrzne czarnogórskiej sceny politycznej i ich wpływ
 na proces negocjacji akcesyjnych 

W  kręgach unijnych wskazuje się na zadowalające tempo harmonizacji 
prawodawstwa Czarnogóry z dorobkiem unijnym. Dnia 22 maja 2014 roku, po 
dwóch latach prac, Komisja Europejska ukończyła ostatecznie proces screeningu 
z Czarnogórą, tym samym umożliwiając swobodne otwieranie poszczególnych 
rozdziałów negocjacyjnych56. Zaangażowanie władz w proces integracji jest wi-
doczne, jednak nie zmienia to faktu, że kraj boryka się z poważnymi problema-
mi, których nie da się rozwiązać w krótkim czasie. Większość z nich znajduje 
odbicie w wewnętrznych uwarunkowaniach politycznych. Antagonizmy istnie-
jące pomiędzy partią rządzącą, na czele której niezmiennie, od 23 lat dominują 
te same osoby – premier Milo Djukanović i prezydent Filip Vujanović, a opo-
zycją widoczne są na każdym kroku. Skupiona w rękach premiera władza jest 
w zasadzie niepodważalna. 

Pomimo że w  kraju opozycja zapowiada zmiany na scenie politycznej, 
starając się powoli wprowadzać swoje założenia, w  dalszym ciągu za politykę 

55  Đukanović: Do kraja godine ispunićemo uslove za otvaranje još 11 poglavlja, Informativni Portal 
Analitika, http://portalanalitika.me/politika/vijesti/155548-ukanovi-do-kraja-godine-ispunie-
mo-uslove-za-otvaranje-jo-11-poglavlja-, stan z dnia 23.07.2014.

56  Evropska komisja završila skrining Crne Gore, Mondo.me, http://mondo.me/a370544/Info/Dru-
stvo/Evropska-komisija-zavrsila-skrining-Crne-Gore.html, stan z dnia 22.05.2014.
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odpowiada premier Milo Djukanović. Realizowana przez niego polityka zagra-
niczna wydaje się przynosić zamierzone rezultaty. Dobry wizerunek premiera, 
jego widoczne, przejawiające się w  spotkaniach z  przedstawicielami unijnymi 
zaangażowanie w proces integracji i głoszona potrzeba włączenia do Unii Eu-
ropejskiej kolejnego, po Republice Chorwacji, kraju Bałkanów Zachodnich do-
skonale tuszuje niedoskonałości, z  jakimi na co dzień walczy państwo. „Mo-
nopolizowanie władzy w  interesie skorumpowanej elity57” to jednak niewiele, 
gdy pod uwagę weźmie się zasługi, przypisywane rządzącym – Milo Djukano-
vićovi i Filipovi Vujanovićovi – politykom, którym Czarnogórcy zawdzięczają 
samodzielny byt kraju. Czarnogóra określana jako lider w  regionie Bałkanów 
Zachodnich, ofi cjalnie wspierana przez Francję, doceniającą jej wysiłki w zakre-
sie integracji58, chwalona przez Słowację za doskonałą realizację projektów unij-
nych59, przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Baroso za szcze-
gólne zaangażowanie, wysoki poziom współpracy dwustronnej60, kraje sąsiednie 
za dobre stosunki bilateralne, wydaje się być doskonałym kolejnym kandydatem 
do członkostwa w Unii Europejskiej. Tym bardziej, że integracja Bałkanów Za-
chodnich leży w interesie Unii Europejskiej, co znajduje swoje odzwiercedlenie 
w przemówieniach przedstawicieli unijnych61.

Z pewnością wpływ na sytuację polityczną Czarnogóry w 2014 roku miały 
afery korupcyjne, które przełożyły się na stosunek obywateli do rządu. Widocz-
ny mimo wszystko podczas ostatnich wyborów parlamentarnych, do których 
doszło jesienią 2012 roku, jak i późniejszych wyborów prezydenckich, z kwiet-
nia 2013 roku, czy samorządowych z maja 2014 roku. Osłabiły one w pewnym 
stopniu stojących u władzy polityków i pokazały, że wzmożone wysiłki opozy-
cji są w stanie doprowadzić do utraty monopolu przez czarnogórską elitę po-
lityczną, tj. sprawującą władzę od momentu uzyskania przez Czarnogórę nie-
podległości partię DPS (Demokratyczna Partia Socjalistów). Stojący na jej czele 

57  W ten sposób o sprawujących władzę w Czarnogórze wypowiadał się Miodrag Lekić, były dyplo-
mata, szef Frontu Demokratycznego i przeciwnik podczas prezydenckiej kampanii wyborczej 
w  Czarnogórze. Http://wiadomosci.onet.pl/swiat/czarnogora-wybory-wygral-dotychczasowy-
prezydent-vujanovic/2gjhb.

58 Mina, Proces evropskih integracija mnogo zahtevniji, Pejović-Situr, „Vijesti”, 28.05.2014.
59 „Vijesti”, Lajčak: Crna Gora lider integracija u regionu, „Vijesti”, 29.05.2014.
60  Fena, Barroso: Pregovori sa Crnom Gorom dobro napreduju, „Vijesti”, 08.07.2014, http://www.

vijesti.ba/vijesti/regija/226420-Barroso-Pregovori-Crnom-Gorom-dobro-napreduju.html.
61  Mówił o  tym w  Wiedniu Komisarz ds. Rozszerzenia i  Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej 

Stefan Füle. Približivanje zapadnog Balkana u interesu članica EU, „Tanjug”, 03.06.2014, http://
www.tanjug.rs/novosti/131918/priblizavanje-zapadnog-balkana-u-interesu-clanica-eu.htm, 
stan z dnia 03.06.2014.
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Milo Djukanović, znany jest opinii publicznej ze swych nieczystych powiązań, 
udziału w aferach korupcyjnych, nielegalnym handlu papierosami w latach 90. 
Zamieszany, wraz ze swoimi najbliższymi, w prywatyzację banku, Djukanović 
i jego rodzina stali się znaczącymi udziałowcami Prva Banka, będącego najwięk-
szym inwestorem w Czarnogórze. I mimo że w 2008 roku włoska prokuratura 
zajęła się sprawą i starała dowieść powiązań, jakie łączą najwyższą osobę w pań-
stwie z mafi ą, to immunitet przysługujący Djukanovićovi zwolnił go z zeznań 
i tym samym doprowadził do zakończenia sprawy. 

W 2010 roku naciski ze strony opinii międzynarodowej doprowadziły do 
zejścia ze sceny ówczesnego premiera, nie odsunęły go jednak od aktywne-
go udziału w polityce czarnogórskiej i prowadzonych interesach62. Zastąpiony 
przez młodego kontynuatora idei proeuropejskiej polityki Czarnogóry – Igo-
ra Lukšića (od 29 grudnia 2010 roku do 4 grudnia 2012 roku), którego opinia 
publiczna oskarżała o wzrost cen, nieprzejrzystą prywatyzację, brak wolności 
mediów i łamanie zasad demokracji, Milo Djukanović ponownie powrócił do 
władzy po dwóch latach, aby przyśpieszyć proces integracji euroatlantyckiej 
kraju. 

Rozpoczynając swoją siódmą kadencję, w trakcie obrad parlamentu, jako je-
den z priorytetów rządu wskazywał potrzebę walki z korupcją, przeprowadzenie 
rewizji podejrzanych prywatyzacji, ich dokładne prześledzenie i pociągniecie do 
odpowiedzialności osób zamieszanych w afery. Przypadków korupcji w Czarno-
górze jest wiele. Poczynając od Telekomu, przechodząc do podgorickiego Kombi-
natu Aluminium (KAP), Željezary, Hotelu „As” na budwańskim wybrzeżu, fabry-
ki soli Solane Bajo Sekulić w Ulcinju, na wręczaniu „drobnych wyrazów wdzięcz-
ności”, funkcjonujących na porządku dziennym w urzędach, służbie zdrowia czy 
usługach. Od początku tzw. „prywatyzacji” w Czarnogórze, za rządów Milo Dju-
kanovića, Filipa Vujanovića, Željka Sturanovića i  Igora Luksića sprzedano 198 
przedsiębiorstw za kwotę 735 mln euro. Najbardziej wartościowe i  najdroższe 
przedsiębiorstwa, jak: Jugopetrol, Telekom, Elektroprivreda, Montenegrobanka, 
zostały sprzedane kompaniom, które częściowo lub w większej części znajdowały 
się w rękach właścicieli z: Grecji, Niemiec, Włoch, Słowenii, Rosji63. Stosunkowo 
niedawno premier Milo Djukanović został skonfrontowany z dowodami przedsta-
wionymi przez stronę amerykańską, dotyczącymi jawnej korupcji podczas prywa-

62  B. Sawicki, Negocjacje akcesyjne Czarnogóry i ich wpływ na sytuację w regionie, Klub Jagielloński, 
http://eksperci.kj.org.pl/ogolna/analizy/negocjacje-akcesyjne-czarnogory-z-ue-i-ich-wplyw-na-
sytuacje-w-regionie/1582, stan z dnia 24.08.2012.

63  M. Perović-Kolrać, Kafa, duvan i druge tajne, „Monitor”, br. 1230, 16.05.2014, s. 8–10.
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tyzacji Telekom Crne Gore64. Broniąc siebie, swoich współpracowników i bliskich, 
przekierował oskarżenia na media i przeciwników politycznych, podkreślając, że 
zarzuty stanowią polityczną manipulację, a obciążanie go winą jest zabiegiem wy-
mierzonym we władzę. Dostrzegalna w Czarnogórze korupcja65, mylnie postrze-
gana jako zabiegi służące prywatyzacji w  państwie wydaje się jednak stanowić 
na Bałkanach coś naturalnego. Przykładów tego typu postępowania wśród naj-
wyższych urzędników jest wiele, jednak mając na uwadze przypadek Chorwacji 
– od lipca 2013 roku pełnoprawnego już przecież członka Unii Europejskiej, wi-
dać, że możliwe jest zbliżenie z Unią, nawet mimo jawnej korupcji w państwie66.

64  Prywatyzacja Telekomu miała miejsce w 2005 roku, kiedy państwo odsprzedało swój udział Ma-
gyar Telekom za kwotę 114 mln euro. Afera ujrzała światło dzienne pod koniec 2011 roku, kiedy 
podczas prowadzonych rozliczeń na kwotę 95 mln euro z Deutsche Telekom i Magyar Telekom 
amerykańskie władze stwierdziły, że prywatyzacja, do której doszło w Czarnogórze nie była prze-
prowadzona w sposób legalny i „co najmniej dwóch urzędników państwowych z Czarnogóry oraz 
siostra jednego z najwyższych przedstawicieli państwowych” przyjęli ponad 7 mln euro łapówki 
w ramach kontraktów odnoszących się do usług konsultingowych. Dukanović ne ma saznanja 
o korupcji, Aljazeera, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/dukanovic-nema-saznanja-o-korupciji.

65  Jak wynika z badań przeprowadzonych przez NGO Freedom House, tempo i  jakość procesu 
negocjacji akcesyjnych prowadzonych przez Czarnogórę z Unią Europejską zależeć będzie od 
zaangażowania władz kraju w rządy prawa i walkę z korupcją, która w dalszym ciągu pozostaje 
w  kraju jednym z  najpoważniejszych wyzwań. Mina, Freedom House: Korupcija i  dalje glavi 
izazov za Crnu Goru, „Vijesti”, 23.07.2014.

66  W  przypadku Chorwacji uderza podobieństwo sytuacji. Były premier, przywódca główne-
go ugrupowania politycznego – HDZ Ivo Sanader, został skazany za przestępstwa fi nansowe 
w latach 2004–2009. Pomimo odpierania zarzutów o przyjmowanie łapówek od zagranicznych 
fi rm (na kwotę 10 mln euro) i  tłumaczenie, że proces ma wyłącznie podłoże polityczne, od-
siaduje wyrok dziesięciu lat pozbawienia wolności. Sąd uznał Sanadera za winnego przyjęcia 
korzyści majątkowych od węgierskiego koncernu MOL w 2008 roku i wcześniej, w 1995 roku, 
od austriackiego banku Hypo Alpe Adria. Sanader, sprawujący wtedy funkcję wiceministra 
spraw zagranicznych wziął łapówkę przy negocjacjach o pożyczkę dla Chorwacji w tym banku. 
W  zamian bank miał uzyskać uprzywilejowaną pozycję na chorwackim rynku. Sanader, pre-
mier w latach 2003–2009 z ramienia konserwatywnej Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej 
(HDZ), nie przyznał się do winy i wyraził opinię, że proces miał podłoże polityczne. Były premier 
skazany za korupcję, TVN24, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/byly-premier-ska-
zany-za-korupcje,289739.html, stan z dnia 20.11.2012. Podobnie, sprawa z udziałem ministra 
fi nansów i  premiera  – Slavka Linića, którego ministerstwo zawarło upadłościowe porozumi-
enie z  przedsiębiorstwem Spacva z  miejscowości Vinkovći. Mieszkańcy Vinkovći udostępnili 
państwu swój plac i w ten sposób wyrównali dług, z jakim zalegali w związku z niewywiązaniem 
się z  kwestii podatkowych. Zamiast przejść w  stan upadłości, przedsiębiorstwo zatrudniające 
600 osób rozpoczęło jednak produkcję, wypłacało pensje, płaciło podatki… Jak udowadnia 
chorwacka gazeta „Jutarnji List”, na rzecz wspomnianej transakcji cena placu została zaniżona. 
Państwo straciło na tym interesie 3,5 mln euro. Hina, Linić je peta osoba s bankovnog računa, 
Bivša tajnica JPS-a USKOK-u prijavila korupciju u privatizaciji, Jutarniji list, 02.08.2014, http://
www.jutarnji.hr/-linic-je-osoba-broj-pet-s-bankovnog-racuna--bivsa-tajnica-rijeckog-jps-a-
uskok-u-prijavila-korupciju-u-privatizaciji/1117910/, stan z dnia 02.08.2014.
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Ostatnie wybory prezydenckie w  Czarnogórze przyniosły ponowne zwy-
cięstwo sprawującego władzę od 10 lat Filipa Vujanovića. Zdaniem opozycji, do 
wygranej doszło na skutek sfałszowania rejestrów wyborczych i za sprawą niele-
galnych zabiegów, stosowanych przez polityków z DPS w  trakcie trwania kam-
panii wyborczej67. Wybrany w kwietniu 2013 roku, na kolejną, trzecią kadencję, 
pozyskując 51,2% głosów Filip Vujanović pokonał przywódcę opozycji – Mio-
draga Lekića (48,8%)68. Sprawą, która odbiła się głośnym echem było ujawnienie 
przez gazetę „Dan”, tzw. afery taśmowej „Snimak” – nagrań z  sesji parlamentu, 
podczas której dyskutowano nad obsadzeniem stanowisk urzędniczych zwolen-
nikami DPS, zobowiązującymi się do wspierania w trakcie wyborów prezydenc-
kich Filipa Vujanovića. Sam prezydent zaprzecza pomówieniom. W celu wyjaśnie-
nia nadużyć państwowych przez władzę wykonawczą powołana została specjalna, 
Parlamentarna komisja śledcza69. Z raportu sporządzonego przez przedstawicieli 
OBWE jasno wynikało, że podczas wyborów odnotowanych zostało wiele niepra-
widłowości. Nie wpłynęły one jednak ani na ostateczne uznanie ich za „zgodne ze 
standardami demokratycznymi”, ani na ponowne ich rozpisanie70.

Rok 2014 w Czarnogórze rozpoczął się ogólnym wzrostem niezadowole-
nia opinii publicznej. Protestowano przeciwko układom politycznym, korup-
cji, niskiemu standardowi życia, bezrobociu. Protesty w sąsiedniej Bośni i Her-
cegowinie wzmogły w Podgoricy chęć reakcji na trudną sytuację ekonomicz-
ną, w  jakiej znajduje się większość obywateli kraju, ale i  powszechnie znane 
skandale korupcyjne. Doszło do antyrządowych manifestacji, kilku napadów 
na dziennikarzy, pojawiły się głosy nawołujące do potrzeby przeprowadzenia 
zmian na scenie politycznej. Zapowiedziane wybory lokalne stały się podło-
żem do wymiany zdań pomiędzy partiami politycznymi i ich przedstawiciela-
mi. Zauważalny zaczął być rozłam wśród koalicji rządzącej (DPS-SDP) i chęć 

67  Zgodnie z  oświadczeniem Filipa Vujanovića, obliczenia dokonane przez jego partię, tj. De-
mokratyczną Partię Socjalistów (DPS) wskazywały, że uzyskał on podczas wyborów poparcie 
51,3%, jego konkurent – Miodrag Lekić 48,7%. Tymczasem, szef Frontu Demokratycznego 
twierdzi, że wygrał on niewielką przewagą, zyskując 50,5% głosów, tym samym wyprzedzając 
Filipa Vujanovića z 49,5%. TR, Czarnogóra: wybory wygrał dotychczasowy prezydent Vujano-
vić, 08.04.2013, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/czarnogora-wybory-wygral-dotychczasowy-
prezydent-vujanovic/2gjhb, stan z dnia 08.04.2013.

68  TR, Czarnogóra: wybory wygrał dotychczasowy prezydent Vujanović, 08.04.2013, http://wiado-
mosci.onet.pl/swiat/czarnogora-wybory-wygral-dotychczasowy-prezydent-vujanovic/2gjhb, 
stan z dnia 08.04.2013.

69  Tanjug, Afera „Snimak” drma Crnu Goru, Akter, 12.02.2013, http://akter.co.rs/25-politika/31598-
afera-snimak-drma-crnu-goru.html, stan z dnia 12.02.2013.

70  Więcej na temat: Crna Gora, Predsednički izbori 7 april 2013. godine, OSCE, ODIHR, Warszawa, 
25.06.2013.
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dominacji przez SDP. Kampania wyborcza prowadzona była pod znakiem wie-
lostronnych zarzutów, krytyki dotychczasowej władzy, w szczególności w kon-
tekście poparcia, jakiego ta udzieliła Unii Europejskiej, nakładającej sankcje na 
Rosję i Ukrainę. Majowe wybory samorządowe zostały określone jako test za-
ufania dla władz. Przeprowadzone w 12 gminach, w tym stołecznej Podgoricy, 
jak i Barze, Bijelo Polje, Danilovgradzie, Gusinje, Kolašinie, Pljevlja, Plav, Plu-
žine, Rožaje, Šavniku, Žabljaku oraz dwóch dodatkowych okręgach, podlega-
jących pod gminę Podgorica, tj. w Tuzi i Golubovci, osiągnęły 60% frekwencję 
wyborczą. W stołecznej Podgoricy udział w wyborach wzięło 71% uprawnio-
nych do głosowania. Żadnej z partii politycznych nie udało się uzyskać abso-
lutnej większości głosów. Nie wpłynęło to jednak na całkowite osłabienie pozy-
cji rządzonej przez Premiera Milo Djukanovića partii DPS. Tworząca koalicję 
pod nazwą Europejska Podgorica Milo Djukanovića (DPS – Partia Bosznia-
ków, Liberalna Partia-Chorwacka Inicjatywa Społeczna – Unia Demokratyczna 
Albańczyków) otrzymała największą liczbę głosów – 46,6%, tj. 29 mandatów. 
Na drugim miejscu znalazł się Front Demokratyczny (DF) Miodraga Lekića 
– 28,5% głosów, tj. 17 mandatów. Socjalistyczna Partia Narodowa (SNP) zdoby-
ła 14,6%, tj. 8 mandatów. Koalicja Europejskie Oblicze Podgoricy (SDP + Pozy-
tywna Czarnogóra) – 9% głosów i 5 mandatów. Koalicja Albańska nie przekro-
czyła wymaganego progu wyborczego71.

Pomimo że kampania wyborcza wspierana była przez licznych przedstawi-
cieli ofi cjalnych, polityków, którzy dołączyli do zorganizowanej przez NGO Cen-
ter for Democratic Transition (CDT) akcji „Vote Freely” przy kooperacji z NGO 
Civic Alliance, w trakcie wyborów nie udało się zapobiec wykroczeniom72. Jesz-
cze przed wyborami organizacja NGO MANS donosiła o procederze kupowania 
głosów przez partię DPS. Informowano o nieczystej grze przedwyborczej pro-
wadzonej przez czarnogórską telewizję, faworyzującą premiera Milo Djukanovi-
ća i jego partię (DPS). 

Wybory lokalne śledzone były przez obserwatorów z  ramienia MANS 
i CDT73. Zgodnie z  ich doniesieniami, i  tym razem na terytorium Czarnogóry 

71  Więcej na temat wyborów: Izbori, Centar za Demokratsku Tranziciju – CDT oraz łamania praw 
w trakcie wyborów Drugi preliminarni izvještaj, Lokalni izbori u Podgorici, 25. maj 2014. godine, 
Mreža za afi rmaciju nevladinog sektora – MANS, http://www.mans.co.me/wp-content/uplo-
ads/izbori/IIpreliminarniizvjestaj.pdf.

72  Więcej na temat akcji: Glasaj slobodno: Političari građanima, Centar za Demokratsku Tranzi-
ciju CDT, http://www.cdtmn.org/index.php/glasaj-slobodno-2/545-glasaj-slobodno-poruke-za-
gradane, stan z dnia 19.05.2014.

73  MANS i CDT to organizacje NGO. MANS – Mreža za afi rmaciju nevladinog sektora, CDT – Cen-
tar za Demokratsku Tranziciju.
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odnotowanych zostało ponad 500 przypadków pogwałcenia swobody głosowa-
nia i łamania praw wynikających z Ustawy o wyborach reprezentantów władzy 
lokalnej i  parlamentarnej. Wśród głównych naruszeń wymieniano najczęściej: 
wywieranie presji na głosujących przez działaczy partyjnych, kontrolowanie od-
dawanych głosów, nieodpowiednie przygotowanie lokali wyborczych do głoso-
wania (niedostosowanie większości lokali do wymagań osób niepełnospraw-
nych), niepoinformowanie wyborców o lokalizacji właściwych dla nich punktów 
wyborczych, nieodpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie kabin wyborczych, 
nieprzestrzeganie zasad głosowania korespondencyjnego, wywieranie presji 
przez działaczy partyjnych na głosujących i inne. Podczas czerwcowego spotka-
nia przewodniczącego Parlamentu Czarnogóry, Ranko Krivokapića z  dyrektor 
NGO MANS, Vanją Ćalović podkreślano, że zaufanie do procesu wyborczego 
winno leżeć w interesie władz Czarnogóry i stanowić podstawę dla umacniania 
demokracji w państwie74.

Podobnie ma się z  wolnością mediów, która w  Czarnogórze pozostawia 
wiele do życzenia. Media publiczne w dużym stopniu zależne są od fi nansów pu-
blicznych i lokalnych, bądź sponsorów. Środowisko mediów czarnogórskich po-
wszechnie uznawane jest za podzielone według klucza politycznego. Pomimo że 
czarnogórskie władze ofi cjalnie potępiają wszelkie ograniczenia wolności słowa 
i wypowiedzi, trudno jest mówić o obiektywnym podejściu dziennikarzy do wy-
darzeń, szczególnie tych, rozgrywających się na scenie politycznej kraju. Jak na 
stosunkowo niewielki kraj, czarnogórskie środowisko medialne należy do bar-
dzo zróżnicowanych75. Zasady funkcjonowania mediów w Czarnogórze określa-
ją zapisy Konstytucji Czarnogóry z 2007 roku76. Dziennikarzom prawo dostę-
pu do informacji gwarantuje, uważana za znaczące osiągnięcie władz, Ustawa 
o dostępie do informacji z 2012 roku77. Innymi uwarunkowaniami prawnymi, 
odnoszącymi się rynku mediów w Czarnogórze są: Ustawa Prawo medialne78, 

74  Iz MANS-a istakli da lokalni izbori nijesu bili fer jer su zabilježili preko 500 ozbiljnih nepravilno-
sti, „Dan”, 26.05.2014.

75  Zgodnie z doniesieniami czarnogórskiej Agencji ds. Mediów Elektronicznych (ARDC) na tere-
nie Czarnogóry działają: 22 stacje telewizyjne, 51 stacji radiowych (14 o charakterze lokalnym 
i narodowym, 37 komercyjnych), 5 dzienników codziennych, 1 tygodnik. Liczba kolorowych 
miesięczników, w tym przekładów prasy europejskiej, waha się pomiędzy 30 a 40 wydaniami 
o  różnorodnej tematyce. W  kraju działa jedna agencja informacyjna – Mina i  7 operatorów 
telewizji kablowej.

76  Konstytucja Czarnogóry, Ustav Crne Gore, Službeni list Crne Gore, „Broj” nr 1/2007, 
5.10.2007. 

77  Zakon o slobodama pristupu informacje, Sl. List Crne Gore, „Broj” nr 4/11, 09.08.2012, http://
www.skupstina.me/images/dokumenti/o-slobodnom-pristupu-informacijama.PDF.

78  Zakon o medijama, Službeni list Crne Gore, „Broj” nr 51/02, 62/02.
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przyjęta w  2003 roku, Ustawa o  mediach elektronicznych79, przyjęta w  lipcu 
2010 roku (weszła w życie w listopadzie 2011 roku), Ustawa o realizacji misji pu-
blicznej przez Radio i Telewizję Czarnogóry, przyjęta w grudniu 2008 roku (we-
szła w życie w sierpniu 2012 roku, Ustawa o poufności informacji z lipca 2012 
roku oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z  lipca 2012 roku). W ostat-
nich latach w Czarnogórze doszło do poszerzenia katalogu regulacji prawnych, 
odnoszących się wolności mediów. Czarnogórskie prawodawstwo dostosowane 
zostało tym samym do unijnego acquis. Choć od strony formalnej wydaje się 
nie budzić większych zastrzeżeń, jego realizacja pozostawia jednak wiele do ży-
czenia. Wypowiedzi skierowane przeciwko elitom rządzącym, przedstawiające 
powiązania świata polityki i biznesu, demaskujące afery, korupcję, skutkują ata-
kami na dziennikarzy i fotoreporterów. Zabójstwo i ponad sto przypadków po-
bić i zastraszeń dziennikarzy80, trudności w późniejszym ustaleniu sprawców nie 
dziwią już nikogo. Brak skutecznego mechanizmu karania sprawców i zapobie-
gania tego typu wykroczeniom sprawia, że w państwie w dalszym ciągu docho-
dzi do aktów przemocy. Tym samym, pod względem ochrony w zakresie wol-
ności mediów Czarnogóra pozostaje w tyle za innymi państwami europejskimi. 
Na podstawie wytycznych wynikających z  negocjacji akcesyjnych (rozdz. 23)
utworzona została nawet komisja ds. monitorowania dochodzeń prowadzonych 
w przypadkach ataków na dziennikarzy81. Nie zmienia to jednak faktu, że kam-
pania wrogości wymierzona w czarnogórskich dziennikarzy trwa. Jej potwier-
dzeniem są każdorazowe wzmianki w  raportach Komisji Europejskiej, która 
podkreśla konieczność walki z problemem. 

Stosunki Czarnogóry z Rosją
Mając na uwadze aspiracje Czarnogóry do członkostwa w  Unii Europej-

skiej, ale i powiązania z Rosją, niezwykle istotny, nie tyle ze względu na politykę 
zagraniczną Czarnogóry, co na wewnętrzne stosunki w państwie, zdaje się być 
obecny kryzys na Wschodzie. Sprawa Ukrainy i pogorszenie stosunków z Ro-
sją stały się punktem zaczepienia dla opozycji czarnogórskiej w trakcie prowa-

79  Zakon o  izmjeni i  dopuni Zakona o  elektronskim medijima, Službeni list Crne Gore, „Broj” 
6/2013, 31.01.2013. 

80  Do najgłośniejszych należały m.in.: zabójstwo redaktora naczelnego niezależnej gazety „Dan” 
– Dusko Jovanovića w 2004 roku, atak na dyrektora „Vijesti” – Zelko Ivanovića, dziennikarza 
sportowego Mladena Stojovića, redaktora naczelnego Radia Bijelo Polje – Tufi ka Soft ića, stałego 
korespondenta gazety „Vijesti” i  tygodnika „Monitor”, napad na redaktora naczelnego gazety 
„Vijesti” – Mihaela Jovovića, sprawa Olivery Lakić – dziennikarki „Vijesti”.

81  Jako zadanie komisji określono sporządzenie przeglądu dochodzeń w sprawach ataków na dzien-
nikarzy, jak i przygotowanie opinii na temat skutecznych sposobów walki z ww. problemem.
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dzonej samorządowej kampanii wyborczej. W obronie Moskwy wystąpili rady-
kaliści z  opozycyjnej SNP, krytykując premiera Djukanovića za postępowanie 
wbrew woli większości narodu. Lider Frontu Demokratycznego M. Lekić pod-
kreślał, że władze powinny być pociągnięte do odpowiedzialności, sam premier 
– do dymisji, w kraju zaś powinno dojść do istotnych zmian, które nie są moż-
liwe, gdy rządy sprawuje DPS82. Nawoływał do walki z przestępczością zorga-
nizowaną, handlem narkotykami, obrony czarnogórskich mediów83. Co więcej, 
pojawiły się rządania przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamen-
tarnych (planowanych na jesień 2016 roku). 

W  oświadczeniu wydanym przez premiera Milo Djukanovića wyraźnie 
zostało podkreślone, że polityka zagraniczna Czarnogóry nie jest, ani nie była 
skierowana przeciwko Rosji. Jednak poparcie przez władze Czarnogóry wnio-
sku Rady UE z marca 2014 roku, krytyka referendum na Krymie i nieuznanie 
jego wyniku, jak i późniejsze poparcie sankcji zabraniających wjazdu na teryto-
rium Czarnogóry konkretnych obywateli Ukrainy i Rosji, mających bezpośredni 
wpływ na aneksję Krymu przez Rosję oraz destabilizację regionów na wschodzie 
Ukrainy, zostały odczytane jednoznacznie. Czarnogóra, popierając Unię Euro-
pejską, doprowadziła do poważnego podważenia obustronnego zaufania z Ro-
sją i naraziła się na ostre słowa krytyki jej zwolenników. Wypowiedzi premie-
ra Milo Djukanovića były odczytywane przez Moskwę jako wrogie. Były wręcz 
uważane za burzące przyjazne stosunki między krajami – jak informowało Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych Rosji84. W rosyjskiej prasie pojawiły się speku-
lacje mówiące o zniesieniu ruchu bezwizowego i nałożeniu embarga handlowe-
go na Czarnogórę. Słowa krytyki pod adresem władz czarnogórskich kierował 
sam ambasador Rosji w Czarnogórze – Andrej Nesterenko. W wywiadach zwra-
cał uwagę na zaangażowanie Rosjan w sprawy ekonomiczne na czarnogórskim 
wybrzeżu, rosyjskie inwestycje, turystykę. Wskazywał, że Czarnogóra odczuje 
następstwa sankcji w  najbliższym czasie85. Wrogość podsycała również Serb-
ska Cerkiew Prawosławna, której przedstawiciele, wykorzystując każdą możliwą 

82  Lekić traži ostavke zbog Rusije, Radio i Televizija Crne Gore RTS, 08.05.2014, http://www.rts.rs/
page/stories/sr/story/11/Region/1592714/Lekić+traži+ostavke+zbog+Rusije.html.

83  M. J., DPS najveća opasnost za Crnu Goru, „Dan”, 20.05.2014.
84  S. Janković, Podijeljene reakcije na optužbe Rusije protiv Đukanovića, Slobodna Evropa.

org, 15.04.2014, http://www.slobodnaevropa.org/content/podijeljene-reakcije-na-optužbe-
rusije-protiv-đukanovića-/25334106.html, stan z dnia 15.04.2014.

85  Nesterenko: Uzalud lijepe riječi, ne zaboravljamo sankcije, Informativni Portal Analitika, 13.05.2014, 
http://portalanalitika.me/politika/vijesti/145965-nesterenko-uzalud-lijepe-rijei-ne-
zaboravljamo-sankcije.
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okazję, przede wszystkim obchody świąt, ostro krytykowali sprzeczne z intere-
sami Rosji poczynania Czarnogóry86.

W opinii analityków bałkańskich reakcja Rosji wyraźnie wskazuje, że ma 
ona o wiele większe interesy w stosunku do Czarnogóry, niż ofi cjalnie deklaruje. 
Dla Czarnogóry powinno być to ostrzeżeniem przed ekspansjonistyczną poli-
tyką Moskwy. Sytuacja, w jakiej znalazła się Czarnogóra potwierdza, że jedyną 
ochroną wydaje się akcesja Czarnogóry do NATO i Unii Europejskiej. Zbliżenie 
z Zachodem może uchronić kraj przed uzależnieniem ekonomicznym i kulturo-
wym od kręgu wschodniego. 

Podsumowanie
Organizowane w  stolicy Czarnogóry w  ramach obchodów dziesiątej 

rocznicy największego dotychczas poszerzenia Unii Europejskiej87 spotka-
nia potwierdziły, że kraj chce uczestniczyć w  wydarzeniach międzynarodo-
wych. Poparcie dla idei zjednoczenia z 28 krajami, wchodzącymi w skład Unii 
Europejskiej popiera ok. 75% obywateli Czarnogóry88. Unię Europejską 
postrzegają oni przede wszystkim jako obszar wolności, pokoju i  przedsię-
biorczości. Jako płaszczyznę służącą promocji demokracji, rządów prawa 
i  przestrzeganiu wolności obywatelskich. Przyłączenie do Unii Europejskiej 
to proces czasochłonny, złożony, wymagający wysiłku i poświęcenia, jednak 
mający niepodważalny wpływ na transformację państw i zamieszkujących je 
społeczeństw. W dłuższej perspektywie czasowej przynoszący pozytywne re-
zultaty89. Integracja Bałkanów Zachodnich leży w interesie Unii Europejskiej. 
Przesłanie powyższe podkreślone zostało przez Komisarza ds. Rozszerzenia 
i  Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej Stefana Füle podczas spotkania po-
święconego obszarowi byłej Jugosławii, do którego doszło w Wiedniu, w maju 
2014 roku. Kraje byłej Jugosławii nie powinny być pozostawione same sobie. 
Ich przyszłość zależy od wielu czynników, jednak wartością mającą wpływ 
na całe ich spectrum jest poczucie bezpieczeństwa i  stabilizacji w  regionie. 
Regionie naznaczonym w  latach 90. tych trudnymi doświadczeniami, które 

86  Tanjug, Amfi lohije kritikuje Ɖukanovića, Radio-Televizija Srbije RTS, 29.04.2014, http://www.
rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1586941/Amfilohije+kritikuje+Đukanovića.html, 
stan z dnia 29.04.2014.

87  Czarnogóra z okazji Dnia Europy organizowała różnego rodzaju spotkania, zabawy dla dzieci 
i młodzieży. Można było w nich uczestniczyć między 5 a 16 maja 2014 roku. Iv. P., Drobnič: Dan 
Evrope za slavlje, ali i razmišljanje, „Pobjeda”, 05.05.2014.

88  U. P., Raste podrška građana učlanjenjenju u NATO, „Pobjeda”, 17.01.2014.
89  Iv. P., Okrugli sto „Proširenje EU kao uspješna priča”: Crna Gora sledeća članica Unije, „Pobjeda”, 

06.05.2014.
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opóźniły proces integracji i sprawiły, że spośród państw byłej Jugosławii do-
tychczas do Unii Europejskiej dołączyły zaledwie dwa państwa – Słowenia 
i Chorwacja. 

Dla Czarnogóry członkostwo w Unii Europejskiej to szansa na unormo-
wanie trudnej sytuacji wewnętrznej kraju, narmalizację podstaw prawnych 
i  implementacja obowiązujących przepisów, zgodnych z  tymi, jakie obowią-
zują w  pozostałych krajach europejskich. Wypełnianie warunków na rzecz 
członkostwa i  realizacja założeń wynikających z  poszczególnych rozdziałów 
negocjacyjnych wpływają pozytywnie na rozwój i  pogłębianie współpracy. 
W ostatnich latach widoczna stała się poprawa stosunków w regionie. Dobre 
relacje z Serbią, poparcie aspiracji o członkostwo w NATO i Unii Europejskiej, 
udzielane przez Chorwację, Słowenię skutkują wspólnymi przedsięwzięciami, 
natury zarówno politycznej, jak i ekonomicznej. Ich znaczenie dla regionu jest 
o tyle istotne, że w dłuższej perspektywie czasowej może wpłynąć na poczu-
cie bezpieczeństwa i stabilizacji. A także przynieść wymierne korzyści fi nan-
sowe90. Tym bardziej że za pogłębieniem współpracy z sześcioma państwami 
Bałkanów Zachodnich opowiada się Unia Europejska. W trakcie konferencji 
w Soluniu (maj 2014 rok), Komisja Europejska zobowiązała się przekazać na 
rozwój infrastruktury państw Bałkanów Zachodnich w ramach funduszu IPA 
2014–2020 środki w  wysokości ok. 1 mld euro. Mają one posłużyć przycią-
gnięciu na Bałkany prywatnego kapitału, dzięki któremu możliwe stanie się 
zagwarantowanie realizacji nowych inwestycji. Pod uwagę brane jest: wybu-
dowanie dróg i  torów w Korytarzu X między Zagrzebiem a Atenami, budo-
wa korytarza kolejowego VIII od portu Burgas i Warny na Morzu Czarnym 
w  Bułgarii do adriatyckich portów Vljora i  Drać w  Albanii, Transadriatyc-
kiego gazociągu, łączącego Grecję z  Włochami, Adriatycko-Jońskiego gazo-
ciągu, który prowadził będzie wzdłuż wybrzeża adriatyckiego od Albanii ku 

90  Czarnogóra korzysta ze wsparcia Wspólnoty już od dłuższego czasu. W latach 1998–2010 Unia 
Europejska przekazała państwu łącznie ponad 408,5 mln euro. W latach 1998–2006 środki 
przydzielone zostały w ramach wspólnotowego programu pomocy na rzecz odbudowy, roz-
woju i stabilizacji CARDS (277,2 mln euro). W 2007 roku program CARDS został zastąpiony 
Programem IPA, tak zwanym Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej, programem mającym 
na celu przede wszystkim wsparcie procesu reform w Czarnogórze w kontekście integracji 
państwa. Jego zasadniczym zadaniem określono pomoc w dostosowaniu dorobku prawnego 
Unii Europejskiej i przyczynienie się do poprawy warunków społeczno-gospodarczych, eko-
nomicznych, czy poprawę w zakresie ochrony środowiska. Odrębne wsparcie przydzielono 
społeczeństwu obywatelskiemu. W latach 2007–2010 Czarnogóra uzyskała 131,3 mln euro. 
Komunikat Komisji do parlamentu Europejskiego i  Rady, Opinia Komisji w  sprawie wnio-
sku Czarnogóry o  członkostwo w  Unii Europejskiej, Bruksela, 9.11.2010, COM(2010)670, 
SEC(2010)1334, s. 4–5.
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Chorwacji, a  nawet budowa Adriatycko-Jońskiej autostrady91. Czarnogó-
ra, która dąży do umocnienia swojej pozycji winna być sojusznikiem NATO 
i Unii Europejskiej, dobrym partnerem Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej, ale i Rosji. W przypadku małego kraju, nieposiadającego znacznych 
środków fi nansowych, umożliwiających utrzymanie nowoczesnego wojska, 
wydaje się nie istnieć inne rozwiązanie, które dawałoby mu poczucie bezpie-
czeństwa i stabilizacji. Pod kątem polityczno-ekonomicznym takim sojuszni-
kiem mogą być państwa unijne. 

W kręgach unijnych wskazuje się na zadowalające tempo harmonizacji pra-
wodawstwa kraju z dorobkiem unijnym, podkreśla zaangażowanie Czarnogó-
ry w proces integracji. Podejmowane przez władze kraju starania o dorównanie 
standardom unijnym, zintensyfi kowane działania w celu harmonizacji prawo-
dawstwa, wdrażane reformy wydają się powoli przynosić zamierzone rezultaty. 
Nie da się jednak ukryć faktu, że poważne obawy budzi sytuacja wewnętrzna 
kraju. To problem istniejący w  Czarnogórze od dłuższego czasu, wręcz zako-
rzeniony i trudny do wyeliminowania. Podobnie zresztą jak: walka z korupcją, 
przestępczością zorganizowaną, łamanie praw człowieka, niezawisłość sądow-
nictwa, wolność mediów, niejednokrotnie wskazywane przez Komisję Europej-
ską w sprawozdaniach okresowych jako wymagające szczególnej uwagi zagad-
nienia, znajdujące bezpośrednie odniesienie do demokratyzacji kraju. 

Streszczenie

Problematyka małego państwa na drodze do Unii Europejskiej. 
Przykład Czarnogóry

Czarnogóra to stosunkowo młode, ale i aktywne państwo regionu Bałkanów Za-
chodnich, jakim dała się poznać od chwili uzyskania swej niezależności w 2006 roku. 
Prowadzona przez władze Podgoricy polityka zagraniczna od samego początku skupio-
na jest na zacieśnianiu więzi z NATO, Unią Europejską, jak i kształtowaniu pozytyw-
nych relacji w regionie. Na tle pozostałych państw Bałkanów Zachodnich, Czarnogóra 
wypada bardzo korzystnie jeśli pod uwagę wziąć postępy i stopień realizacji stawianych 
przez organizacje wytycznych na rzecz akcesji. Czarnogóra to kraj o wciąż nieodkrytych 
możliwościach. Przyciągająca zagranicznych turystów, jak i inwestorów, stara się dorów-

91  M. Ćorović, U Solunu održana konferencija EU Zapadni Balkan: Politika proširenja Unije naj-
uspješnija, „Pobjeda”, 08.05.2014.
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nać sąsiedniej Chorwacji. Wśród największych problemów z jakimi musi zmagać się 
państwo wymienia się przede wszystkim korupcję, przestępczość zorganizowaną, brak 
wolności mediów, czy brak poszanowania odmienności grup o innej orientacji seksual-
nej, dyskryminację Romów, osób niepełnosprawnych.

Słowa kluczowe: Czarnogóra, Bałkany Zachodnie, Unia Europejska, integracja, korup-
cja, przestępczość zorganizowana, wolność mediów.

Summary

The issues of a small country heading towards joining the European Union. 
Montenegro example

Montenegro is a relatively young but also very active country in the region of the 
western Balkans. 

It can be distinguished by these features since it regained its independence in 2006. 
Th e foreign politics run by the Podgorica authorities, from the very beginning, has been 
focused on strengthening the relations with NATO, European Union  and creating the 
positive relations inside the region. Montenegro can be perceived in more advantageous 
way as compared to the other western Balkan countries when one considers the progress 
and the level of implementation of the guidelines issued by the organization working for 
the accession procedure. Montenegro is the country of the undiscovered potential. As a 
very attractive country for both tourists and investors, it tries to match the neighboring 
Croatia. Among the main problems, Montenegro must face, the following: organized 
crime, lack of media freedom, lack of respect for otherness of diff erent sexual orienta-
tion groups, discrimination of Romani people and the disabled. 

Keywords: Montenegro, Western Balkans, European Union, integration, corruption, or-
ganized crime, freedom of media.
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Afganistan w polityce zagranicznej prezydenta 
USA Ronalda Reagana w latach 1981–1989

Rywalizacja pomiędzy USA a ZSRR w okresie „zimnej wojny” oraz inspiro-
wany przez nią wyścig zbrojeń spowodowały eskalację konfrontacji nie tylko na 
płaszczyźnie politycznej, ale i wojskowej. Pojawiało się nowe ognisko zapalne, 
do którego ZSRR oraz USA wysyłały uzbrojenie i doradców wojskowych. Był 
nim w latach 1979–1989 Afganistan. 

Dnia 17 lipca 1973 roku król Afganistanu Mohammed Zahir Shah1 został od-
sunięty od władzy przez swojego stryjecznego brata Mohammeda Dauda Chana 
i udał się na wygnanie do Rzymu. Afganistan stał się republiką. Daud objął urząd 
prezydenta. Poparli go ofi cerowie armii o poglądach lewicowych oraz działająca 
w  miastach partia Parczam, której przewodził Babrak Karmal. Przy ich pomo-
cy Daud zdusił rodzący się fundamentalistyczny ruch islamski. Nie udało mu się 
jednak wyeliminować liderów ruchu. W 1975 roku schronili się oni w Peszawa-
rze, a premier Pakistanu Zulfi kar Ali Bhutto2 wspierał ich w konfl ikcie z Daudem. 

1  Mohammed Zahir Shah urodził się 15 października 1914 roku w Kabulu, a królem Afganistanu 
został w 1933, gdy jego ojciec król Mohammad Nāder Shah został zamordowany. W 1964 roku 
Zahir Shah zapewnił sobie władzę dzięki konstytucji, która uczyniła z Afganistanu monarchię 
konstytucyjną. W 1973 roku Zahir Shah abdykował i udał się na emigrację do Włoch. W 2002 
roku po obaleniu Talibów przez siły zbrojne USA wrócił do Afganistanu i otrzymał tytuł Ojca 
Narodu. Zahir Shah zmarł w Kabulu 23 lipca 2007 roku. http://www.britannica.com/EBchec-
ked/topic/655388/Mohammad-Zahir-Shah, stan z dnia 07.06.2013.

2  Zulfi kar Ali Bhutto (urodzony 5 stycznia 1928 roku, blisko Lārkāna, Sindh, Indie [obecnie w Pa-
kistanie], zmarł 4 kwietnia 1979 roku, Rāwalpindi, Pakistan), pakistański mąż stanu, prezydent 
(1971–73), i premier (1973–77), popularny przywódca, który został obalony przez armię paki-
stańską i zamordowany. Http://www.britannica.com/EBchecked/topic/655388/Mohammad-Za-
hir-Shah, stan z dnia 07.06.2013.
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Liderami tymi byli: Gulbuddin Hekmatjar, Buhanuddin Rabbani i Ahmad Szah 
Masud, którzy w przyszłości mieli stać się przywódcami mudżahedinów. Warto 
jednak zaznaczyć, że choć afgański ruch oporu wydawał się dla obserwatorów ze-
wnętrznych jednolity, to w rzeczywistości był bardzo podzielony, zróżnicowany, 
a czasami wręcz rozdarty przez bratobójcze krwawe walki o wpływy polityczne3.

W latach 1953–1963 Daud był premierem i wiernie służył Monarchii. Jako 
szef rządu Daud współpracował z  ZSRR i  po ponownym objęciu przez niego 
władzy w 1973 roku nic pod tym względem się nie zmieniło. Afgańscy ofi ce-
rowie nadal wyjeżdżali na szkolenia do Związku Radzieckiego, a  Ludowo-
-Demokratyczna Partia Afganistanu miała silne wpływy wśród inteligencji. 
W 1977 roku na mocy nowej konstytucji partia ta stała się jedyną legalną siłą 
polityczną. Daud umacniał związki z Iranem i Pakistanem. Tym samym oddalał 
się od dawnych sojuszników. Dnia 27 kwietnia 1978 roku Daud został obalony 
w wyniku zamachu stanu. Zamachu dokonali ofi cerowie afgańscy przeszkoleni 
w ZSRR. Daud, jego rodzina i doradcy zginęli w walkach o pałac prezydencki 
w Kabulu. Władzę przejęła Rada Rewolucyjna Afganistanu. Prezydentem został 
– z  nadania ofi cerów – Nur Muhammad Taraki, lider partyjnej frakcji Chalq 
(Lud). Taraki przeprowadził czystkę, usuwając nie tylko zwolenników Dauda, 
ale i  członków konkurencyjnej frakcji partyjnej Parczam (Sztandar)4. Konku-
renci chalkistów wywodzili się z warstw średnich, frakcja Parczam opowiadała 
się za liberalizacją polityki rządu. Kierował nią Babrak Karmal, niegdyś druga 
osoba po Tarakim. Został on zesłany do Pragi, gdzie pełnił urząd ambasadora. 
Wkrótce pozostałych liderów Parczam skazano na banicję lub więzienie5.

Frakcja Chalq była radykalnym skrzydłem Ludowo-Demokratycznej Partii 
Afganistanu, opowiadającej się za stalinowskimi metodami przekształcania pań-
stwa. Podjęła kilka nieudanych decyzji, zmierzających do kolektywizacji afgańskie-
go rolnictwa i ograniczenia roli islamu w życiu społecznym. Były to powody otwar-
tej rebelii, która wybuchła wśród żarliwych afgańskich chłopów latem 1978 roku. 
Taraki poprosił o radziecką pomoc wojskową. W grudniu 1978 roku podpisał trak-
tat o przyjaźni z ZSRR. Sojusz pomiędzy Kremlem a Tarakim nakłonił wielu afgań-
skich muzułmanów do zasilenia szeregów ruchu oporu i proklamowania świętej 
wojny, czyli dżihadu. Afgańczycy obawiali się, że wykorzystując kabulski reżim 
niewierni Rosjanie odbiorą im prawo do własności ziemi i zamkną w kołchozach6. 

3 A. Rashid, op. cit., s. 37–38.
4  S. J. Zaloga, Berety z gwiazdami: radzieckie wojska powietrznodesantowe, przekład z j. angielskiego: 

Jarosław Skowroński, Ofi cyna Wydawnicza Rytm, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003, s. 176.
5  I. Chloupek, op. cit., s. 24.
6 S. J. Zaloga, op. cit., s. 176.
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W  marcu 1979 roku szyici wspierani przez Iran zdobyli miasto He-
rat i w ciągu trzech dni wymordowali ok. 20 tys. zwolenników frakcji Chalk 
i  reformy rolnej. Zginęło wtedy również trzydziestu radzieckich ekspertów, 
w tym także doradcy wojskowi. Eskalacja przemocy z obu stron zaniepoko-
iła Breżniewa, który zareagował instynktownie, zwiększając pomoc wojskową 
dla reżimu w Kabulu7.

Jesienią 1979 roku doszło do walki wewnątrz frakcji Chalk. Nowy premier 
Afganistanu Hafi zullah Amin8 dokonał zamachu stanu, w wyniku którego zgi-
nął prezydent Taraki. Nowy przywódca rozpoczął rządy od pacyfi kacji tere-
nów zajętych przez mudżahedinów, doprowadził do stracenia 12 tys. „prze-
ciwników rewolucji”. Efekt polityki zastraszania Amina okazał się odwrotny 
od oczekiwanego. Hafi zullah Amin zachowywał się również coraz bardziej ir-
racjonalnie. Z  jednej strony oczekiwał bliżej nieokreślonej pomocy od USA, 
z drugiej zabiegał o zwiększenie radzieckiej pomocy wojskowej. Amin rady-
kalnie zwalczał „kontrrewolucję”, a jednocześnie proponował przywódcy fun-
damentalistów islamskich9 z Peszawaru stanowisko premiera10. 

Dnia 10 grudnia 1979 roku (pomimo wątpliwości zgłaszanych przez wojsko-
wych) radzieckie siły interwencyjne zaczęły zajmować pozycje wyjściowe. Prze-
ciwko interwencji byli: główny radziecki doradca wojskowy w Kabulu w latach 
1978–1979 gen. por. Lew Goriełow, szef Sztabu Generalnego Armii Radzieckiej 
gen. armii Nikołaj Ogarkow, zastępca ministra obrony ZSRR i głównodowodzą-
cy sił lądowych generał armii Iwan Pawłowski, pierwszy zastępca szefa Sztabu 
Generalnego generał armii Walentin Wariennikow11. Otwarty sprzeciw wobec 
interwencji minister zgłosił spraw zagranicznych Andriej Gromyko. A mimo to 

17 I. Chloupek, op. cit., s. 23–24.
18  Hafi zullah Amin, urodzony 1 sierpnia 1929 roku w Paghmān, Afganistan, zmarł 27 grudnia 

1979 roku w Kabulu. Lewicowy polityk, który 14 września 1979 roku ogłosił się prezydentem 
Afganistanu w wyniku zamachu stanu, który usunął Nur Muhammada Tarakiego. Http://www.
britannica.com/EBchecked/topic/20639/Hafi zullah-Amin, stan z dnia 07.06.2013.

19  Tym tajemniczym przywódcą był Gulbuddin Hekmatiar. Amin jeszcze przed zamachem stanu, 
w wyniku którego zdobył władzę, próbował się z nim porozumieć przy pomocy CIA. Amin miał 
być prezydentem Afganistanu, zaś Hekmatiar miał zostać premierem. (M. Koloskov, Fighters for 
faith? No, hired killers!, Novosti Press Agency Pub. House, Moscow 1986, s. 16). Hekmatiar zgo-
dził się na takie porozumienie z Aminem w końcu roku 1979. Na mocy tej umowy miał powstać 
koalicyjny rząd. (M. Hassan Kakar, Afghanistan: the Soviet Invasion and the Afghan Response 
1979–1982, University Press of California, Berkeley 1997. s. 270).

10  I. Chloupek, op. cit., s. 24.
11  B. Potyrała, W. Szlufi k, Koniec mitu o niezwyciężonej Armii Radzieckiej: lata siedemdziesiąte-

-dziewięćdziesiąte, wstępem poprzedził Ryszard Majewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2001, s. 73–74.
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12 grudnia 1979 roku Leonid Breżniew powołał komisję Komitetu Centralnego 
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego12, która postanowiła „udzielić De-
mokratycznej Republice Afganistanu pomocy wojskowej poprzez skierowanie na 
jej terytorium ograniczonego kontyngentu radzieckich sił zbrojnych13.

Na podjęcie decyzji o interwencji w Afganistanie złożyło się kilka przyczyn. 
NATO14 rozpoczęło modernizację europejskiego teatru rakietowego. Władze woj-
skowe USA powołały do życia oddziały szybkiego reagowania. Pogorszyły się re-
lacje ZSRR z Chinami, które zaatakowały Wietnam. Stany Zjednoczone wyrazi-
ły niezadowolenie z powodu obecności wojsk radzieckich na Kubie, a sekretarz 
obrony USA Harold Brown udał się do Pekinu15. W  listopadzie i grudniu 1979 
roku prezydent Carter groził interwencją zbrojną w Iranie, nakazał powiększenie 
garnizonu na Diego Garcia16 i ogłosił doktrynę w strefi e Zatoki Perskiej jako strefy 
interesów USA. To wszystko zdaniem wielu niezależnych analityków mogło osta-
tecznie sprowokować Kreml do umocnienia swej pozycji w kierunku azjatyckim17.

Dnia 27 grudnia 1979 roku Specnaz (jednostki podporządkowane Głów-
nemu Zarządowi Wywiadu Sztabu Generalnego – GRU18 Gsz, czyli Gławnoje 
razwieduuprawlenije Giensztaba, znane jako Specnaz [Spiecjalnogo Naznacze-

12  KC KPZR – Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (Cientral-
nyj Komitiet Kommunistczieskoj Partii Sowietskogo Sojuza). Http://dic.academic.ru/dic.
nsf/sie/19661/%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%A-
C%D0%9D%D0%AB%D0%99, stan z dnia 01.11.2012).

13  S. J. Zaloga, op. cit., s. 178.
14  Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (OTP, ang. North Atlantic Treaty Organization, 

NATO http://www.wcnjk.wp.mil.pl/plik/fi le/AAP_6_2011_PL.pdf, stan z dnia 01.06.2013.
15  Sekretarz Departamentu Obrony USA w  administracji Prezydenta USA Jimm’ego Cartera 

Harold Brown w  styczniu 1980 roku udał się z  wizytą do Chin na dziewięć dni. W  Pekinie 
rozmawiał z chińskimi przywódcami m.in. o współpracy chińsko-amerykańskiej w przypad-
ku sowieckiej inwazji na Afganistan. Powodem współdziałania miało być zagrożenie interesów 
strategicznych Chin i USA. (Immanuel Chung-yueh Hsü, China without Mao: the search for 
a new order, Oxford University Press, New York 1990, s. 83). 

16  Diego Garcia [d. garsị ja], wyspa koralowa na Oceanie Indyjskim, największa w archipelagu Cza-
gos (o powierzchni 44 km2), wchodzi w  skład Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego; 
wielka baza wojskowa sił zbrojnych USA. Http://encyklopedia.pwn.pl/index.php?module=ha-
slo&id=3892580, stan z dnia 01.06.2013.

17  I. Chloupek, op. cit., s. 27.
18  GRU (z  języka rosyjskiego ГРУ, Главное Разведывательное Управление; [http://agentura.ru/do-

ssier/russia/gru, stan z dnia 21.10.2012]. Gławnoje Razwiedywatielnoje Uprawlenije (Główny Zarząd 
Wywiadowczy), w pełni ofi cjalne polskie tłumaczenie: Główny Zarząd Rozpoznawczy (względnie 
Wywiadowczy) Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich/ 
Federacji Rosyjskiej, Jednostka Wojskowa 44388. Ł. Stefaniak, Spór o autorytet, [w:] Zeszyty Naukowe 
WWSE, nr 51, red. Henryk Borko, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2012, s. 17.
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nija] – do zadań specjalnych) i  komandosi KGB19 (Komitet Gosudartwiennoj 
Biespasnosti – Komitet Bezpieczeństwa Państwowego) oraz żołnierze wojsk po-
wietrznodesantowych Armii Radzieckiej zdobyły pałac prezydencki Tadż-bek 
w Kabulu. Amin został zabity. Jednocześnie zostały zajęte przez komandosów 
KGB inne budynki rządowe. Trwała dyslokacja jednostek 40. Armii, która przej-
mowała kontrolę nad strategicznymi punktami w Afganistanie: miastami, osa-
dami, szosami, lotniskami i przełęczami20. 

Dnia 28 grudnia 1979 roku Babrak Karmal, nowy szef państwa i rządu prze-
rzucony przez KGB do Kabulu, wygłosił przemówienie radiowo-telewizyjne do 
narodu afgańskiego21. Zaczynając je od tradycyjnej islamskiej inwokacji22, która 
brzmi „W imię Boga miłosiernego, litościwego”23. Była to nieszczera próba pozy-
skania zaufania Afgańczyków, rozwścieczonych głupotą i okrucieństwem komu-
nistów. Próbując zalegalizować inwazję radziecką, zaprosił radzieckie wojska do 
Afganistanu i ogłosił, że sam przejmuje obowiązki premiera i prezydenta. Mowa 
ta był czysta farsą, a modlitwa w ustach kogoś takiego jak Karmal była obelgą dla 
prawowiernych muzułmanów. Kraj ogarnęła gorączka wojenna, zaczynał się dżi-
had przeciwko Sowietom i afgańskim komunistom24.

Operacja wojsk radzieckich była pierwszą akcją podjętą w celu rozszerzenia 
Imperium od momentu zajęcia Czechosłowacji w 1968 roku. Inwazja na Afga-
nistan zagrażała bogatej w ropę naft ową Zatoce Perskiej, mającej kluczowe zna-
czenie dla sytuacji międzynarodowej. W odpowiedzi na te wydarzenia Carter 
wprowadził embargo na dostawy zboża do ZSRR i  odmówił zgody na udział 
sportowców USA w  letnich igrzyskach olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. 
Prezydent wydał również odpowiednie polecenia, by za pośrednictwem CIA or-
ganizować pomoc dla partyzantów afgańskich25.

W 1981 roku urząd prezydenta USA objął Ronald Reagan. Był przekonany, 
że Afganistan powinien stać się radzieckim Wietnamem26. 

19  KGB – KGB ZSRR (z języka rosyjskiego Комитет государственной безопасности – Комитéт 
госудáрственной безопáсности при Совете Министров СССР [КГБ СССР], Komitiet gosu-
darstwiennoj biezopasnosti pri Sowietie Ministrow SSSR, Komitet Bezpieczeństwa Państwowego 
przy Radzie Ministrów ZSRR). Ł. Stefaniak, op. cit., s. 17–18.

20  W. Markowski, W. Miliaczenko, op. cit., s. 9–12.
21  S. J. Zaloga, op. cit., s. 184.
22  A. Rasanayagam, Afganistan: a modern history, I. B. Tauris, London 2005, s. 94.
23  http://www.planetaislam.com/koran_bielawski.html, stan z dnia 12.06.2013.
24  S. J. Zaloga, op. cit., s. 184.
25 M. M. Lowenthal, J. K. Mcdonald, H. K. Melton, op. cit., s. 155–156.
26  P. Schweizer, Wojna Reagna, przeł. z języka angielskiego Piotr Amsterdamski, Albatros Wydaw-

nictwo A. Kuryłowicz, Warszawa 2000, s. 280–283.
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Skuteczna realizacja zamierzeń prezydenta Reagana wymagała wyboru wła-
ściwego człowieka na stanowisko dyrektora CIA. W styczniu 1981 roku nowy pre-
zydent USA mianował na to stanowisko Williama J. Casey. Casey po studiach na 
Uniwersytecie Fordham dyplom z prawa uzyskał w 1937 roku na St. John’s Univer-
sity. W 1941 roku wstąpił do US Navy (Marynarka Wojenna USA). W 1944 roku 
został przeniesiony do OSS (Offi  ce of Strategic Service – Biuro Służb Strategicz-
nych) jako asystent szefa londyńskiej placówki biura. Organizacja ta była poprzed-
niczką CIA (Central Intelligence Agency – Centralna Agencja Wywiadowcza), 
która powstała w 1947 roku. W latach 1944–1945 został szefem tajnego wywiadu 
OSS w Europie. Zajmował się przerzutem agentów na tereny okupowane przez 
Niemców, głównie do Francji, a także do Niemiec. Po zakończeniu drugiej wojny 
światowej został prawnikiem i fi nansistą. W 1966 roku ubiegał się o nominację re-
publikańską do Kongresu z okręgu Long Island w Stanie Nowy Jork. Mianowany 
przez prezydenta Nixona przewodniczącym Komisji Ubezpieczeń i Giełdy (Secu-
rities and Exchange Commission), stanowisko to piastował w latach 1971–1973. 
Od 1974 roku do 1976 roku prezes Export-Imort Bank. W latach 1976–1977 był 
członkiem Prezydenckiego Komitetu Doradczego do spraw Wywiadu Zagra-
nicznego (Presidient’s Foreign Intelligence Advisory Board). Następnie został 
szefem kampanii prezydenckiej Ronalda Reagana. O wyborze Caseya na stano-
wisko dyrektora CIA zadecydowało jego doświadczenie, jakie zdobył w  czasie 
drugiej wojny światowej, gdy organizował pomoc dla ruchu oporu we Francji27. 

Pomoc dla afgańskich partyzantów miała kilka form. Pierwsza to dostawy 
broni, amunicji, leków, żywności, koni, osłów, mułów, a  nawet wypłaty żołdu. 
Druga forma to dostarczanie zdjęć satelitarnych i sprzętu łączności. Trzecia forma 
pomocy to szkolenie Afgańczyków. Czwarta – to werbunek i szkolenie ochotni-
ków z krajów islamskich. Piątą osobną kategorię pomocy stanowiły dostawy bro-
ni przeciwlotniczej. Żeby odparować radzieckie twierdzenia, iż ruch oporu jest 
sponsorowany przez USA, i aby zachować „możliwość wyparcia się”, Amerykanie 
i inne zaprzyjaźnione państwa dostarczały głównie broń, którą produkowali rów-
nież Rosjanie. CIA ściągało sprzęt wojskowy z różnych krajów, który w wypadku 
zdobycia przez Rosjan lub ich afgańskich sojuszników nie wskazywałby na to, że 
to CIA go dostarczyła. Rezultaty były różne. Pakistan, którego funkcja w dosta-
wach broni miała pozostać ściśle tajna, dostarczył 30 mln sztuk amunicji kara-
binowej z pieczątkami zawierającymi skrót POF. Oznacza on Pakistan Ordnance 
Factory (pakistańska fabryka sprzętu wojskowego); trzeba było zatem przeprowa-
dzić kosztowne przestemplowanie pocisków. Przykładowo Egipt przysłał zardze-

27  N. Polmar, T. B. Allen, Księga szpiegów, Encyklopedia, przekład z języka angielskiego H. Białkowska, 
R. Brzeski, K. Obłucki, A. Piber, T. Wójcik, Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2000, s. 107–115.
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wiałe karabiny i stertę wystrzelonych pocisków. Z tego powodu Amerykanie, aby 
zapewnić mudżahedinom dostawy dobrej broni i amunicji, zdecydowali się sko-
rzystać ze wsparcia Chin. Takie rozwiązanie miało następujące zalety: broń i amu-
nicja były tanie, dobrej jakości oraz produkowano je również w ZSRR28. 

CHRL (Chińska Republika Ludowa) po swym proklamowaniu w 1949 roku, 
została zaklasyfi kowana przez Amerykanów do kategorii „Y”. Oznaczało to, że 
przemysłowcy z USA nie mogli niemal wcale eksportować swych produktów do 
tego państwa, traktowanego na równi z ZSRR. W czasie wojny koreańskiej sytu-
acja pogorszyła się, gdyż żołnierze chińscy wystąpili zbrojnie przeciwko wojskom 
MacArthura. Chiny zostały wówczas zaklasyfi kowane przez Amerykański Depar-
tament Handlu do kategorii „Z”, co oznaczało całkowite embargo. Odwilż nade-
szła po słynnej podróży Richarda Nixona do Chin. Na znak dobrej woli CHRL 
ponownie zaklasyfi kowano do kategorii „Y”. Natomiast po wejściu wojsk radziec-
kich do Afganistanu Jimmy Carter zatwierdził nową kategorię tylko dla Chin. 
A zatem w 1980 roku zaliczone one zostały do „Country Group P”, traktowanej 
mniej surowo jeśli chodzi o eksport technologii29. W czerwcu 1981 roku Ronald 
Reagan złagodził jeszcze bardziej kontrolę nad handlem z Chinami, upoważniając 
sekretarza stanu USA Alexandera Haigh’a, aby ogłosił, że USA mogą sprzedawać 
broń Chinom w każdym wypadku na podstawie osobnej oceny ryzyka30. „Długi 
marsz” CHRL ku normalizacji stosunków ekonomicznych z państwami zachod-
nimi zakończył się w maju 1983 roku, kiedy to Ronald Reagan przyznał Chinom 
kategorię „V” – państw sojuszniczych i krajów zaprzyjaźnionych z USA31. 

Ponowne nawiązanie kontaktów handlowych między USA a Chinami uła-
twiło zaopatrywanie mudżahedinów w  broń chińskiej produkcji. Amerykanie 
kupowali w tajemnicy broń i amunicję od chińskiej fi rmy eksportowej Norinco, 
żeby zaopatrywać mudżahedinów. Chińczycy kopiowali również wiele rodzajów 
broni, których pojedyncze egzemplarze zdobywali w Afganistanie agenci brytyj-
scy lub amerykańscy32. Chiny dostarczyły karabiny maszynowe, pancerzownice, 
rakiety przeciwlotnicze33 oraz karabiny przeciwlotnicze 12,7 mm34.

28 M. M. Lowenthal, J. K. Mcdonald, H. K. Melton, op. cit., s. 163–165.
29  R. Faligot, R. Kauff er, Tajne służby Chin 1927–1987, przeł. z języka francuskiego Łucja Ader-

man, Wydawnictwo Bellona, Ofi cyna Wydawnicza „Gryf ”, Warszawa 1994, s. 437. 
30  D. V. Hickey, L. Kelan Lu; Th e Future of Sino-American Military Cooperation: Challenges and Opor-

tunities, [w:] Harmonious World and China’s New Foreign Policy, S. Guo, J.-M. F. Blanchard (red.), 
Lexington Books; Lanham, Stan USA Maryland; Boulder, Stan USA Colorado 2008, s. 226.

31  R. Faligot, R. Kauff er, op. cit., s. 437. 
32  T. Carew, op. cit., s. 160.
33  R. Faligot, R. Kauff er, op. cit., op. cit., s. 451. 
34  M. M. Lowenthal, J. K. Mcdonald, H. K. Melton, op. cit., s. 167.
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Pomoc dla partyzantów afgańskich zaczęła się od nieporozumienia. Agenci 
amerykańscy wzięli pierwszych przybyłych do Pakistanu instruktorów chińskich 
za przybywających z Hongkongu handlarzy narkotykami i kazali władzom lokal-
nym ich aresztować. Ale wkrótce CIA i Tewu zawarły sojusz. Szosa z Karakorum, 
siedemsetkilometrowy korytarz łączący Chiny z  Afganistanem, umożliwiała 
służbom chińskim przewożenie broni dla antyradzieckiego ruchu oporu. W 1981 
roku Rosjanie oskarżyli nawet Chińczyków o zdalne sterowanie zamachami w sa-
mym Kabulu. W Peszawarze i na całej granicy pakistańskiej rozmieszczono obo-
zy dla mudżahedinów. Pozostawały one pod nadzorem Tewu i CIA. Kilka tysięcy 
partyzantów afgańskich przeszło również szkolenie wojskowe Xinjiangu35. 

Pakistańczycy byli zachwyceni techniką, jaka dysponowały Stany Zjed-
noczone. Szczególnie wysoko cenili satelitarne zdjęcia po bombardowaniach 
i  fotografi e górskich szlaków. Każdemu zdjęciu dostarczanemu przez ofi ce-
rów CIA towarzyszyły komentarze dotyczące zalecanych sposobów podejścia, 
dyspozycji na temat ruchów wrogów, omówienie prawdopodobnej reakcji na 
atak. „Nic na ziemi nie mogło się ukryć przed wszystko widzącym satelitą” 
– jak później skomentował pakistański generał Muhammad Yousaf. Innym 
technicznym udogodnieniem był elektroniczny sprzęt CIA do przechwy-
tywania łączności. Dzięki nadajnikom CIA przywódcy partyzantów mogli 
podłączyć się do sieci radiowej armii radzieckiej i  weryfi kować informacje 
o radzieckich stratach. Ten sam sprzęt pozwolił Pakistańczykom ocenić wia-
rygodność twierdzeń rebeliantów dotyczących strat Rosjan i decydować, które 
oddziały nagrodzić lepszą bronią36. 

Pakistański wywiad rozdzielał pomoc fi nansową z  USA dla partyzantów 
w  Afganistanie. Kierownictwo pakistańskiego wywiadu tak dobrze oceniało 
fundamentalistyczne ugrupowania, że 75% zasobów dostarczało im celowo. Po-
łowa z tych 75% pomocy była przeznaczona dla najbardziej radykalnego ugru-
powania37, czyli Hezb-e-Islami (Islamska Partia). Jego przywódcą był Gulbud-
din Hekmatiar38. Pochlebnej opinii na temat fundamentalistów islamskich nie 
potwierdzają źródła brytyjskie. Znacznie lepsze wyszkolenie wojskowe od bo-
jowników Hezb-e-Islami posiadali mudżahedini z  oddziałów Ahmada Szaha 
Masuda. Żołnierze Masuda poruszali się w  szyku i  automatycznie zajmowali 

35  R. Faligot, R. Kauff er, op. cit., s. 451.
36  M. M. Lowenthal, J. K. Mcdonald, H. K. Melton, op. cit., s. 165.
37  S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. z j. angielskiego 

Hanna Jankowska, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2003, s. 431.
38  R. Jacquard, Osama bin Laden. Tajne akta terrorysty najbardziej poszukiwanego na świecie, przeł. 

z j. francuskiego: zespół, Karto Technika, Katowice 2001, s. 40–41.
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pozycję umożliwiającą obronę okrężną, gdy zatrzymywali się na postój. Ataki 
fundamentalistów były źle zorganizowane. Uważali, że planowanie i tak nie ma 
sensu, ponieważ wszystko jest wolą Allaha. Fundamentaliści nie potrafi li trzy-
mać dyscypliny ogniowej, strzelali, kiedy chcieli bez rozkazu i marnowali amu-
nicję. W ich wyszkolenie należało zainwestować bardzo dużo czasu i pieniędzy. 
Zamiast tych inwestycji USA mogły wspierać ugrupowanie Ahmeda Szaha Ma-
suda, który prezentował umiarkowane poglądy polityczne39.

Jednak zarówno CIA, jak i  US Army miały zastrzeżenia co do wysyłania 
przenośnych rakiet przeciwlotniczych FIM-92 Stinger. Opór wynikał z  kilku 
przyczyn. Po pierwsze, Sowieci mogli zdobyć Stingery. Dzięki temu mogliby 
opracować analogiczną broń oraz opracować metody obrony, obniżając sku-
teczność Stingerów. Po drugie, Amerykanie obawiali się, że Stingery mogą trafi ć 
w ręce terrorystów, którzy za cel wezmą sobie samoloty cywilne40.

W 1984 roku mudżahedini zostali zepchnięci do defensywy przez Armię 
Radziecką. W  wojnie partyzanckiej charakteryzującej się nagłymi, szybkimi 
starciami decydujące znaczenie miały radzieckie siły powietrzne. Zwłaszcza he-
likoptery bojowe41. Szczególnie Mi-24 Hind, zwany przez afgańskich mudża-
hedinów „diabelskim rydwanem” z powodu zabójczej siły ognia42. W wersji P 
był uzbrojony w  podwójnie sprzężone działko pokładowe Gsz-2-30K, kalibru 
30 mm, niekierowane pociski rakietowe kalibru 80 mm, pociski przeciwpancer-
ne w rurowych wyrzutniach-zasobnikach. Wersja W zamiast działka uzbrojona 
była w czterolufowy karabin maszynowy JaKB-12,7 mm. Jego szybkostrzelność 
wynosiła 4 500 wystrzałów na minutę. Masa salwy wynosiła 3,6 kg/s43.

Mudżahedini już od 1982 roku otrzymywali od CIA i Pakistanu radziec-
kie rakiety Strieła-2. Była to broń przestarzała i mało skuteczna – szczególnie 
w  zwalczaniu samolotów szturmowych. Przeciw takim samolotom odpalono 
ok. 118 rakiet Strieła-2, ale zestrzelono tylko 3 maszyny (współczynnik sku-
teczności ok. 2,5%). Broń ta wykazywała skuteczność w  przypadku zwalcza-
nia śmigłowców, gdyż były one powolne, latały nisko i były dobrze „widoczne” 
dla tej naprowadzanej na podczerwień rakiety. Do śmigłowców wystrzelono 
ok. 400 rakiet Strieła-2, zestrzeliwując 42 maszyny (współczynnik skuteczności 
10,5%)44.

39  T. Carew, op. cit., s. 36–140.
40  S. J. Zaloga, op. cit., s. 196.
41  M. M. Lowenthal, J. K. Mcdonald, H. K. Melton, op. cit., s. 162.
42  S. J. Zaloga, op. cit., s. 13.
43  W. Markowski, W. Miliaczenko, op. cit., s. 108–121.
44  S. J. Zaloga, op. cit., s. 196.
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Rakiety Strieła-2 zdobywano na czarnym rynku, także w krajach Układu War-
szawskiego, takich jak Bułgaria. Był jednak problem, który polegał na tym, że choć 
Sowieci dawali licencję na produkcję pocisków i wyrzutni państwom Układu War-
szawskiego, to zachowywali wyłączność na żyroskop, od którego zależało działanie 
całego sytemu. Bez niego pociski nadawały się na złom – nie można było ich odpa-
lić. Zatem choć można by bez trudu przekonać na przykład Czechów czy Węgrów 
do sprzedaży wyrzutni i pocisków za twardą walutę i bez zadawania zbędnych pytań, 
radziecka kontrola produkcji żyroskopów właściwie wykluczała tę opcję. Ameryka-
nie mieli jednak swoje sposoby. Przykładem może być następująca transakcja. Puł-
kownik Kadafi  wspomagał powstanie w Czadzie przeciw tamtejszemu wspierane-
mu przez Francję rządowi, a Libijczycy dokonywali zakupu partii SA-7 od Kintexu, 
bułgarskiego producenta broni, przez wiedeńskiego handlarza bronią. Wystarczyła 
lekka perswazja i austriacki pośrednik zgodził się na powiększenie zamówienia45.

W  1985 roku próbowano znaleźć rozwiązanie kompromisowe. CIA nabyło 
dla mudżahedinów 300 przenośnych systemów rakietowych Blowpipe produkcji 
brytyjskiej46. Armia brytyjska zamierzała przezbroić się w PPZR47 Javelin, więc nie 
trzeba się było martwić o niepożądany transfer technologii48. Najważniejsza różnica 
między Blowpipe a większością innych naramiennych pocisków przeciwlotniczych 
polega na możliwości sterowania przez operatora. Wyrzutnia ma celownik optyczny 
i jest kierowana radiowo, przy czym dokładne namierzanie odbywa się za pomocą 
dżojstika. Gdy pocisk jest w odpowiedniej odległości od celu, zapalnik zbliżeniowy 
odpala ładunek, który zniszczy wybrany obiekt. Tak przynajmniej wygląda teoria. 
Zaletą sytemu jest niewątpliwie fakt, że daje znacznie większe pole działania pod-
czas ataku na cel zbliżający się lub znajdujący się z boku, lecz i wad jest nie mniej. 
Przede wszystkim nauka sterowania pociskami była skomplikowana i wymagała 
tygodni pracy z symulatorem. Poza tym istniało realne niebezpieczeństwo zwią-
zane z koniecznością pozostawania na nieosłoniętym terenie podczas sterowania 
pociskiem. Jeśli zdarzy się spudłować, myśliwy może zmienić się w ofi arę, ponie-
waż może zostać wykryty przez przeciwnika. W dodatku sprzęt jest wielki i ciężki49 
oraz niewygodny w transporcie. Szczególnie jeśli ma się do dyspozycji tylko muły50. 

45  T. Carew, op. cit., s. 195–196.
46  S. J. Zaloga, op. cit., s. 196.
47   PPZR – przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (J. Sadowski, Broń przeciwlotnicza, Dom 

Wydawniczy Bellona, Warszawa 2002, s. 321).
48  J. Sadowski, Broń przeciwlotnicza, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2002, s. 147.
49  Dla porównania przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Strzała – 2M (9K32M) (SA7b, 

GRAIL Mod 1) waży 9,85 kg, PPZR Blowpipe waży 14,5 kg, natomiast PPZR Stinger FIM-92A 
waży 10,1 kg (J. Sadowski, op. cit., s. 133–145).

50  T. Carew, op. cit., s. 232–233.
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Rakiety Blowpipe sprawdzały się w rękach wyszkolonych żołnierzy brytyj-
skich, ale w  górach Afganistanu, obsługiwane przez porywczych mudżahedi-
nów, którzy przeszli tylko krótki trening, okazały się nieprzydatne. W walkach 
o Żawar partyzanci wystrzelili w sumie 13 pocisków, wszystkie niecelnie. Spraw-
dziły się przewidywania Pakistańczyków, którzy nie byli zwolennikami dostar-
czenia tej broni. Szef pakistańskiego wywiadu ISI51 – Inter Intelligence Service 
(stwierdził później, że „porządnie okopani mudżahedini ze Stingerami byliby 
nie do pokonania. Nie ma co do tego wątpliwości”52. 

Najbardziej gwałtowny oraz najzręczniejszy taktyk to demokrata ze stanu 
Texas, Charles Wilson. Urodzony w 1933 roku, absolwent United States Naval 
Academy w Annapolis, weteran wojny koreańskiej. Był znany jako twardy anty-
komunista. Udzielił wsparcia CIA w jej akcjach w Afganistanie53. Charles Wil-
son odbył trzy podróże do Pakistanu54. Podczas jednej z nich spotykał się z sze-
fem państwa – Ziaul Haga, i zażądał liczb, to znaczy liczby zabitych radzieckich 
żołnierzy, przez pamięć o  zabitych w  Wietnamie Amerykanach55. Wilson, tak 
jak wielu Amerykanów, wciąż nie mógł pogodzić się z klęską w wojnie wietnam-
skiej. W jego okręgu wyborczym odbyło się 167 pogrzebów zabitych weteranów 
z Wietnamu. Dlatego Wilson wciąż powtarzał: „Jesteśmy coś winni Rosjanom”. 
Po podróżach do Pakistanu na początku lat 80. doszedł do następujących wnio-
sków: wojnę w Afganistanie można wygrać i może się ona stać równie wynisz-
czająca dla Rosjan, jak wojna wietnamska dla Stanów Zjednoczonych56. 

Charles Wilson zasiadał w  komisji przyznającej dotacje fi nansowe w  Kon-
gresie i robił wszystko, by ominąć komisję wywiadu. Pakistańczycy dali znać, że 
potrzebują szwajcarskich Oerlikonów: Wilson zakupił je z  budżetu Pentagonu, 
wbrew oporom ekspertów, którzy twierdzili, że ten typ nie jest odpowiedni do pro-
wadzenia wojny partyzanckiej57. Źródła nie precyzują, o którą wersję podwójnie 
35 mm sprzężonej armaty przeciwlotniczej chodzi. Mogły to być wersje GDF-001 

51  ISI – Army’s Inter-services Intelligence Directorate, Dyrektoriat Miedzyformacjowego Wywia-
du Wojskowego, czyli potocznie tzw. pakistański wywiad wojskowy. (R. Faligot, R. Kauff er, Służ-
by Specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, przekład z języka francuskiego Maria 
Stefańska-Matuszyn, Katarzyna Skawina, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2006, s. 777).

52  S. J. Zaloga, op. cit., s. 197.
53  G. Crile, Charlie Wilson’s War: Th e Extraordinary Story of How the Wildest Man in Congress and 

a Rogue CIA Agent Changed the History of Our Times, Grove Press, New York 2003, s. 25–485.
54  M. M. Lowenthal, J. K. Mcdonald, H. K. Melton, op. cit., s. 164.
55  C. Durandin, CIA na wojnie, przekład z języka francuskiego Hanna Zbonikowska, Dom Wy-

dawniczy Bellona, Warszawa 2004, s. 88–89.
56  M. M. Lowenthal, J. K. Mcdonald, H. K. Melton, op. cit., s. 164.
57  C. Durandin, op. cit., s. 88.
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(produkowana od 1951 roku przez szwajcarską fi rmę Oerlikon) lub wersja 
GDF-002, która weszła do produkcji w 1980 roku w Szwajcarii. Cały zestaw waży 
2 400 kg, obsługiwany jest przez 3–6 żołnierzy. Nawet przy założeniu, że zestaw 
udało by się przetransportować, to w przypadku odwrotu, podczas działań party-
zanckich nie możliwa jest szybka, skuteczna, bezpieczna ewakuacja58.

Charles Wilson wygrał głosowanie w Kongresie o przyznanie 40 mln dolarów 
na operację w Afganistanie dzięki poparciu demokratów, którzy przeciwstawili się in-
terwencji Waszyngtonu w Nikaragui i nie chcieli być postrzegani jako proradzieccy59.

Kongresman Wilson był również zwolennikiem użycia Stingerów. W  1984 
roku domagał się ich od Caseya, jednak dyrektor CIA, zajęty sprawami w Nika-
ragui, odmówił. Wilson jednak nie zraził się tym i przekonał kongresmenów, żeby 
czterokrotnie zwiększyli budżet CIA w Afganistanie, do 120 mln dolarów60.

Upadek Żawaru poważnie zaniepokoił rząd Pakistanu i  administrację 
prezydenta Reagana, podobnie jak coraz częstsze rajdy radzieckiego lotnictwa 
na bazy partyzantów leżące już po pakistańskiej stronie reżimu kabulskiego. 
Wydawało się, że szala zwycięstwa przechyla się na stronę kabulskiego reżimu 
i Armii Radzieckiej. Pojawiło się przekonanie, że najlepszym sposobem pomo-
cy dla mudżahedinów będą dostawy Stingerów. Rząd Pakistanu początkowo 
zgłosił zdecydowany sprzeciw wobec dostaw tej broni, której sprzedaży Ame-
rykanie odmówili nawet armii pakistańskiej. Upadek Żawaru jednak zmienił 
nastawienie zarówno Amerykanów, jak i Pakistańczyków. Należy jednak za-
znaczyć, że już w październiku 1985 roku jeden z wyższych funkcjonariuszy 
wywiadu Departamentu Stanu, Morton Abramowitz, odwiedził Pakistan, aby 
przedyskutować przebieg wojny i przekonać Pakistańczyków, że dostarczenie 
Stingerów mudżahedinom jest konieczne, aby odnieśli zwycięstwo. Abramo-
witz starał się przełamać opór CIA, a wkrótce otrzymał polityczne wsparcie ze 
strony republikanina Jima Courtnera61.

Departament Obrony USA dowodził, że jeśli Rosjanie przechwycą rakiety, 
mogą wykorzystać tę technologię przeciwko NATO. Ludzie Caseya kontrargumen-
towali, twierdząc, że Rosjanie już zdobyli dane techniczne Stingerów wskutek prze-
cieku informacji. Clair George, zastępca dyrektora CIA do spraw operacji, wpływał 
na opinię w Senacie, zeznając, iż jest „absolutnie przekonany”, że pociski „mogą 
zmienić losy wojny”62. Wczesną wiosną 1986 roku pozytywną opinię na temat do-

58  J. Sadowski, op. cit., s. 286.
59  C. Durandin, op. cit., s. 88–89.
60  M. M. Lowenthal, J. K. Mcdonald, H. K. Melton, op. cit., s. 164.
61  S. J. Zaloga, op. cit., s. 197.
62  M. M. Lowenthal, J. K. Mcdonald, H. K. Melton, op. cit., s. 164.
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stawy Stingerów do Afganistanu wyraził Połączony Komitet Szefów Sztabów63. 
W kwietniu padł Żawar i prezydent Reagan polecił dostarczyć CIA 1 tys. wyrzut-
ni64 i nauczyć partyzantów ich obsługi. Na wykorzystanie ich trzeba było jednak 
poczekać, gdyż najpierw odpowiednie szkolenie musieli przejść ofi cerowie paki-
stańscy, którzy następnie w Rawalpindi przeszkolili pierwszą grupę partyzantów65.

Dnia 25 września 1986 roku afgańscy partyzanci dokonali pierwszego ata-
ku rakietowego z użyciem rakiet Stinger. Celem ataku były startujące radzieckie 
śmigłowce M-24 z lotniska w mieście Jalalabad w Afganistanie. W wyniku ata-
ku trzy śmigłowce zostały zestrzelone66 (według innych źródeł zestrzelono dwa 
śmigłowce)67. Atak został sfi lmowany przez amatorskiego operatora, nagranie 
zostało później pokazane prezydentowi Reaganowi68. 

W wyniku wystrzelenia 340 pocisków Stinger zniszczonych zostało 269 samo-
lotów i śmigłowców w Afganistanie. Łatwo obliczyć, że współczynnik skuteczności 
wyniósł 79,1%. W porównaniu do rakiet Strzała-2 czy Blowpipe jest to wynik zna-
komity. Sukces swój Stingery zawdzięczają łatwości obsługi oraz systemowi napro-
wadzania niewrażliwemu na zakłócenia cieplne, jak np. fl ary69. Znaczenie Stinge-
rów nie polegało na tym, że Armia Radziecka traciła więcej samolotów. Ostatecznie 
straty Sowietów nie wzrosły tak dramatycznie. Ważniejsze było to, że dzięki Stin-
gerom mudżahedini mogli po raz pierwszy skutecznie bronić się przed atakami ra-
dzieckiego lotnictwa. Obawiając się Stingerów, Rosjanie zmniejszyli liczbę operacji. 
Opracowali też nową taktykę, by lepiej chronić swe samoloty i śmigłowce, ale jej 
efektem było również obniżenie skuteczności radzieckiego lotnictwa szturmowego. 
Samoloty musiały atakować z większej wysokości, co zmniejszało celność ataków70.

Zachodni dziennikarze, którzy towarzyszyli mudżahedinom w 1987 roku 
od razu zauważyli tę różnicę. Raptownie zmniejszyła się liczba operacji śmi-
głowców; działania śmigłowców ograniczały się teraz często do misji nocnych 
albo do lotów nad terenami oddalonymi od pozycji partyzanckich. Nie dało się 
już przeprowadzać wielkich operacji powietrznodesantowych71. 

63  S. J. Zaloga, op. cit., s. 197.
64  M. M. Lowenthal, J. K. Mcdonald, H. K. Melton, op. cit., s. 166
65  S. J. Zaloga, op. cit., s. 197.
66  M. M. Lowenthal, J. K. Mcdonald, H. K. Melton, op. cit., s. 166–167.
67  S. J. Zaloga, op. cit., s. 197.
68  M. M. Lowenthal, J. K. Mcdonald, H. K. Melton, op. cit., s. 167.
69  J. Sadowski, op. cit., s. 49–50.
70  S. J. Zaloga, op. cit., s. 198–199.
71  Commander 500th MI Group, Subj: [deleted]/Guerrilla Use of Stinger Missiles and Th eir Eff ect 

on Soviet Tactics in AF, circa 1987, 3 pp. (s. 1–3). [http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/
NSAEBB46/document13.pdf].



PIOTR DANIEL MARKOWICZ

70

W 1986 roku prezydent Reagan zatwierdził propozycję, aby CIA zaopatrzyła 
afgański ruch oporu w pociski Stinger72. W tajnej opinii73 wywiadu US Army czyta-
my, w jaki sposób użycie tych pocisków wpłynęło na sowieckie operacje lotnicze74: 

Przed wprowadzeniem Stingerów radzieckie śmigłowce latały niezagrożone wszę-
dzie, gdzie tylko chciały. Mogły bezpiecznie wisieć w powietrzu i strzelać do wio-
sek. Teraz jednak podlatują tylko w pobliże wsi, na bardzo małej wysokości, i szyb-
ko wysadzają żołnierzy. Śmigłowce, które kiedyś latały sobie nisko nad dolinami, 
obecnie latają tak wysoko, że trudno je dostrzec gołym okiem. Życie w wioskach 
stało się trochę bezpieczniejsze, bo latające wysoko samoloty nie mogą już bom-
bardować tak precyzyjnie jak kiedyś. Znacząco zmniejszyło się pod względem ilo-
ściowym bezpośrednie wsparcie powietrzne radzieckich i rządowych operacji lą-
dowych; zmieniono też jego formy. Na przełomie 1986 i  1987 roku pojawiło się 
w radzieckiej taktyce i metodach wsparcia powietrznego więcej zmian niż w ciągu 
poprzednich siedmiu lat konfl iktu.

Raport nie został stworzony przez ISA (Intelligence Support Activity – 
w wolnym tłumaczeniu: działalność wsparcia wywiadowczego75). ISA odpowie-
dzialne było za wywiadowcze wsparcie operacji specjalnych, działania antyter-
rorystyczne. Ten raport został stworzony przez bardziej tradycyjny wojskowy 
wywiad osobowy [Army HUMINT76], był on prowadzony przez Dowództwo 
Wywiadu i Bezpieczeństwa Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 
Dowództwo Wywiadu i Bezpieczeństwa Sił Lądowych [U.S. Army’s Intelligence 
and Security Command (INSCOM)]. Wśród komponentów wywiadu osobowe-

72  http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB46/, stan z dnia 21.10.2012.
73  Raport zawiera tajne opinie wywiadu US Army, a pochodzi z marca 1987 roku. Dokument jest 

sygnowany Commander 500th MI Group, Subj: [deleted]/Guerrilla Use of Stinger Missiles and 
Th eir Eff ect on Soviet Tactics in AF, circa 1987, 3 pp. Oznacza to, że dokument został stwo-
rzony prawdopodobnie przez dowódcę 500. Grupy Wywiadu Wojskowego Armii USA; dalej 
czytamy, że tematem jest partyzantka, użycie pocisków Stinger i ich skuteczność wobec sowiec-
kiej taktyki w Afganistanie. Raport stworzono ok. roku 1987, ma on 3 strony. Informacja po 
skrócie (słowa o temacie w sygnaturze) została wykreślona, tak jak część informacji z raportu. 
Http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB46/, stan z dnia 21.10.2012.

74  Commander 500th MI Group, Subj: [deleted]/Guerrilla Use of Stinger Missiles and Th eir Eff ect 
on Soviet Tactics in AF, circa 1987, 3 pp. (s. 1–3). Http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/
NSAEBB46/document13.pdf.

75  I. Chloupek, Czynne wsparcie wywiadu (1), „Militarny Magazyn Specjalny Komandos”, 6 (116) 
2002, s. 25.

76  HUMINT – human intelligence, zbieranie informacji i danych wywiadowczych z wykorzysta-
niem źródeł osobowych (M. Herman, Potęga wywiadu, przeł. z języka angielskiego Józef Ko-
złowski, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2002, s. 435).
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go INSCOM była 500th Military Intelligence Group (500. Grupa Wojskowego 
Wywiadu), umieszczona w Camp Zama (obóz Zama) w Japonii. To właśnie 500. 
Grupa Wojskowego Wywiadu była twórcą raportu zawierającego zamieszony na 
poprzedniej stronie tekst77. 

Poglądy amerykańskiego wywiadu wojskowego potwierdzały również źró-
dła rosyjskie. Zdaniem generała majora Walerego Wostrotina78: 

Od chwili gdy buszmeni dostali te rakiety, zupełnie zmieniły się zasady planowania 
naszych operacji wojskowych. Samoloty latały na większych wysokościach, włącz-
nie ze śmigłowcami zostały zaopatrzone we fl ary świetlne jako element maskowania 
– choć zastosowanie ich było niewielkie. Przed wejściem Stingerów na uzbrojenie 
jednostki ochrony lotnisk stacjonowały w odległości trzech do czterech kilometrów 
od nich. Ze względu na ich zasięg strefę chronioną trzeba było zwiększyć do pięciu 
kilometrów, co oczywiście wymagało zwiększenia liczby etatów. Działanie tych ra-
kiet przysporzyło nam poważnych strat. Prawie we wszystkich znanych mi wypad-
kach im zawdzięczamy zestrzelenie śmigłowców.

Wczesną jesienią 1986 roku, tuż przed dostarczeniem Stingerów, wojna wy-
dawała się pogrążać w impasie. Wielu zachodnich analityków uważało, że zwy-
cięstwo w  tej wojnie jest poza zasięgiem mudżahedinów. Lecz po otrzymaniu 
Stingerów partyzanci odzyskali inicjatywę taktyczną i zmienili bieg wojny. Jak 
się wyraził jeden z ich dowódców: „Przez dziewięć lat smoki panowały w powie-
trzu. Ale teraz są już martwe”79.

Mudżahedinów rekrutowano głównie z  krajach arabskich, w  większości 
w Jordanii, a  szkoleni byli na terytorium Pakistanu. Łącznie przeszkolono ok. 
25 tys. ochotników80.

USA wydały na wojnę w Afganistanie łącznie ok. 5 mld dolarów. Jeśli uwzględ-
nić wsparcie krajów europejskich i państw arabskich, to suma ta wyniesie ok. 10 mld 
dolarów. Wydatki ZSRR na wojnę w Afganistanie to ok. 45 mld dolarów. Dla po-
równania należy przytoczyć dane, iż w między rokiem 1956 a 1973 pomoc USA dla 
Afganistanu wyniosła 533 mln dolarów, a pomoc ZSRR 1,25 mld dolarów81.

W  1989 roku jednostki sowieckie wycofały się z  Afganistanu. W  okresie 
radzieckiej interwencji w  Afganistanie w  latach 1979–1989 służyło 525,5 tys. 

77   http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB46/, stan z dnia 21.10.2012. 
78  C. Schoefi eld, Komandosi rosyjscy, przeł. z języka angielskiego Alicja Kędzierska, Ofi cyna Wy-

dawnicza Rytm, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1996, s. 97.
79  S. J. Zaloga, op. cit., s. 199. 
80  S. P. Huntington, op. cit., s. 430–431.
81  A. Rashid, op. cit., s. 38–44.
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           żołnierzy, zginęło lub zmarło z odniesionych ran 13 833 (w tym 1979 ofi -
cerów) żołnierzy radzieckich, rannych zostało 49 985 (w tym 7132 ofi cerów)82.

Ronald Reagan udzielił pomocy afgańskim partyzantom. Według Reagana 
należało wykorzystać każdą okazję na osłabienie „imperium zła” (w ten sposób 
określał ZSRR83). Taką sposobność stwarzała wojna w Afganistanie i Reagan za-
dał decydujący cios ZSRR, udzielając zgody na pomoc dla mudżahedinów. 

Radzieccy przywódcy dali się wciągnąć w wojnę, która nie dawała żadnych 
korzyści materialnych, a powodowała osłabienie państwa. 

Najwięcej na wojnie skorzystali Chińczycy, którzy nawiązali kontakty han-
dlowe z USA, jak również uzyskali transfer technologii z tego kraju oraz zarobili 
na dostawach broni dla mudżahedinów. Sprawdziła się stara wojenna prawda: 
na wojnie zyskuje tylko ten, kto dostarcza broń. 

Czy warto było pomagać afgańskim partyzantom w walce z Armią Radziec-
ką? Tak, jako przywódca USA, jak również uzyskali Ronald Reagan miał taki 
obowiązek. To Sowieci dokonali inwazji na Afganistan w chwili, gdy mogło dość 
do porozumienia Amina z Hekmatiarem. Czas bezkarnych radzieckich inwazji 
na niepodległe kraje się skończył. Należało powiedzieć stanowcze „nie” dla pró-
by podboju wolnego państwa. 

Streszczenie

Afganistan w polityce zagranicznej prezydenta USA Ronalda Reagana 
w latach 1981–1989  

Artykuł przedstawia problematykę przyczyn i metody polityki zagranicznej Ronal-
da Reagana wobec Afganistanu. Administracja prezydenta Ronalda Reagana przyzna-
ła miliony dolarów pomocy, w większości w formie broni i wojskowego szkolenia, dla 
sławnych partyzantów w Afganistanie, znanych jako mudżahedini. Ich wrogiem była ar-
mia radziecka, będąca instrumentem polityki zagranicznej ZSRR.

Słowa kluczowe: Afganistan, USA, ZSRR, Ronald Regan.

82  B. Potyrała, W. Szlufi k, Dowództwo ZSRR od rewolucji naukowo-technicznej do równowagi 
strategicznej: lata pięćdziesiąte–siedemdziesiąte, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie, Częstochowa 2000, s. 79.

83  M. du Vall, Neokonserwatyzm w Stanach Zjednoczonych: od Żywotnego Centrum do epoki Re-
agana, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Ofi cyna Wydawnicza AFM na zlec. Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011, s. 145–148.
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Summary

Afghanistan in the foreign policy of US president Ronald Reagan, 
within the years 1981–1989

Th e article presents issues related to motives, methods of Ronald Reagan’s foreign poli-
cy towards Afghanistan. Th e U.S. President Ronald Reagan administration granted millions 
of dollars of aid, largely in the form of weapons and military training, to famous guerrillas 
in Afghanistan, known as the mujahadeen. Th eir enemy was the Soviet Army, which was an 
instrument of foreign policy of the USSR. 

Keywords: Afganistan, USA, USSR, Ronald Regan.
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Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Osiągnięcia Fundacji Solidarności Polsko-
-Czesko-Słowackiej w zakresie szerzenia idei 
demokratyzacji i wolności słowa

Inicjatywa powołania Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej1 
zrodziła się ćwierć wieku temu, w 1990 roku, a do jej formalnej rejestracji doszło 
10 stycznia 1991 roku z  inicjatywy osób zaangażowanych w działania polskiej 
opozycji antykomunistycznej, związanej w dużej mierze ze środowiskiem wro-
cławskim i  organizacją pod nazwą Solidarność Polsko-Czechosłowacka, która 
funkcjonowała w  latach 80. XX wieku i  integrowała opozycjonistów z  Polski 
i Czechosłowacji. Wśród kluczowych założycieli Fundacji znaleźli się: Jarosław 
Broda, Zbigniew Janas, Mirosław Jasiński i Mieczysław „Dučin” Piotrowski, choć 
możliwość powołania Fundacji była stworzona niewątpliwie dzięki pracy i za-
angażowaniu wielu osób wchodzących w skład pierwszego międzynarodowego 
ruchu antykomunistycznego w krajach Europy Środkowej, jakim była SPCz. Kie-
rowanie Fundacją powierzono 23-letniemu warszawianinowi, Jarosławowi Szo-
stakowskiemu, który wyróżnił się w 1990 roku w pracy Ruchu Obywatelskiego 
Akcja Demokratyczna podczas organizacji kampanii wyborczej Tadeusza Ma-
zowieckiego na prezydenta RP2. Na temat SPCz, która stanęła u podstaw powo-

1  Organizacja pożytku publicznego, KRS nr 144784.
2 Rozmowa autora z J. Szostakowskim, 5 października 2014 roku. 

„Zeszyty Naukowe DWSPiT. 
Studia z Nauk Społecznych”, 
2015 (7), s. 75–94
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łania nie tylko Fundacji SPCzS, ale i Grupy Wyszehradzkiej3, oraz tła historycz-
nego polsko-czechosłowackich relacji, sięgającego po rok 1945, obszernie piszą 
Łukasz Kamiński, Petr Blažek i Grzegorz Majewski w książce pt. Ponad granica-
mi. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej4. Na ten temat powstały także 
liczne artykuły, opisujące aktywność członków SPCz do roku 19905. Skromna 
natomiast jest literatura omawiająca szeroką działalność późniejszej SPCzS po 
1990 roku i w tym zakresie temat wymaga z pewnością opracowań i analiz6, jed-
nakże dokumentacja pozostaje rozproszona w prasie i archiwach; wiele ważnych 
informacji można uzyskać podczas wywiadów z działaczami SPCzS7. 

Z początkiem lat 90. XX wieku, w nowych realiach demokratyzujących 
się krajów – Polski i  Czechosłowacji – Fundacja Solidarności Polsko-Cze-
sko-Słowackiej miała, zgodnie z  pierwotnym założeniem, fi nansować m.in. 
przedsięwzięcia SPCz, której nazwę i charakter zmieniono, powołując do ży-
cia stowarzyszenie pod nazwą Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka (1992). 
Szczególnym wyzwaniem okazało się zaprojektowanie nowych celów SPCzS, 
które uległy zmianie wraz przemianami społeczno-politycznymi, jakie zacho-
dziły w demokratyzujących się krajach Europy Środkowej. 

Działalność tej konkretnej fundacji warta jest omówienia i  przybliżenia, 
choćby ogólnego, ponieważ jej aktywność po roku 1990 dotyczy już nie tylko 
relacji z naszymi południowymi sąsiadami, jak to było w przypadku SPCz, i jak 
może sugerować nazwa tej organizacji pozarządowej, ale też proponuje progra-

3,3  Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Aleksandra Vondry podczas 
konferencji z okazji XXV-lecia SPCzS, [w:] M. Zalewski (red.), Szlak do wolności – XXV lat 
Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, Wrocław 2007, s. 15.

4,4  Ł. Kamiński, P. Blažek i G. Majewski, Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czecho-
słowackiej, Wrocław 2009. Zob. też P. Blažek, Dějiny Polsko–československé solidarity Vztahy 
československé a polské opozice v letech 1976–1989, Praha 2008. Rozprawa doktorska napisana 
pod kierunkiem prof. Jana Rychlika. 

4,5  M. Zalewski (red.),  op. cit.; P. Blažek, G. Majewski,  Granica Przyjaźni,  „Karta” nr 45/2005, 
s. 118–136; G. Majewski, Karkonosze – miejsce spotkań i akcji opozycji polsko-czechosłowackiej 
(1978–1988), „Rocznik Jeleniogórski”, Jelenia Góra 2004, s. 25–36; J. Walczak, Solidarność Pol-
sko-Czechosłowacka (SPCz). Współpraca opozycji antykomunistycznej z Polski i Czechosłowacji 
we latach 1978–1990, [w:] M. S. Wolański (red.), „Zeszyty Naukowe WSPiT. Studia z  Nauk 
Społecznych”, nr 3, Polkowice 2010, s. 119–133 i in.

5,6  Na przykład: M. Kaute, J. Okrzesik (red.), Obywatele dyplomaci. Solidarność Polsko-Czesko Sło-
wacka w Cieszynie i Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2009; J. Walczak, Inicjatywy społeczno-kultu-
ralne na pograniczu polsko-czeskim po 1989 roku a dziedzictwo Solidarności Polsko-Czechosło-
wackiej, M. S. Wolański (red.) „Zeszyty Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Społecznych”, nr 4, 
Polkowice 2011, s. 107–129.

6,7  W przypadku prac nad tym artykułem wykorzystano wywiady przeprowadzone przez autora 
z J. Szostakowskim oraz M. Dembiniokiem.
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my pomocowe dla organizacji oraz mediów z krajów byłego ZSRR, co więcej, 
koncentruje się na nich8. Przybliżenie specyfi ki wsparcia udzielnego przez Fun-
dację jest celem tegoż artykułu.

Kierunki działań Fundacji wyznacza statut, zgodnie z którym celem Funda-
cji jest działalność: naukowa, oświatowa, kulturalna, a także ta w zakresie kultu-
ry fi zycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, pomocy społecznej, 
„prowadzona na rzecz współpracy, porozumienia i solidarności narodów Polski, 
Czech, Słowacji oraz innych krajów”9. Fundacja od ponad dwóch dekad nie-
zmiennie realizuje swoje cele poprzez: gromadzenie środków pieniężnych oraz 
zasobów materialnych na rzecz wspierania różnych form działalności Solidar-
ności Polsko-Czesko-Słowackiej; współpracę ze środowiskami reprezentujący-
mi różne grupy społeczne, z osobami prawnymi i fi zycznymi, których działal-
ność wiąże się z Solidarnością Polsko-Czesko-Słowacką; podejmowanie różne-
go rodzaju inicjatyw zmierzających do popularyzowania wiedzy o Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej; organizowanie wykładów, seminariów, pokazów, 
odczytów zmierzających do pogłębienia wiedzy o celach Fundacji; inicjowanie 
i organizowanie akcji charytatywnych, mających na celu zebranie środków pie-
niężnych na rzecz Fundacji; wspomaganie osób prawnych i fi zycznych, których 
działalność jest zbieżna z celami Fundacji; wspomaganie i współpraca ze środo-
wiskami i organizacjami o celach podobnych do celów Fundacji, a działającymi 
w Polsce i za granicą10. Założenie dotyczące współpracy międzynarodowej, dziś 
dominujące w pracy Fundacji, wiąże się historycznie, jak podkreślają działacze 
SPCzS i założyciele Fundacji11, z posłaniem Pierwszego Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej, uchwalonym 8 września 1981 
roku przez I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W tym miejscu dla 
porządku warto przypomnieć jego treść: 

Delegaci zebrani w Gdańsku na I Zjeździe Delegatów Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego «Solidarność» przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Cze-
chosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich 
narodów Związku Radzieckiego – pozdrowienia i wyrazy poparcia. Jako pierwszy, 
niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspól-

18  Strona internetowa Fundacji SPCzS, http://www.spczs.engo.pl/index_pl.php?dzial=glowna, 
stan z dnia 13.05.04.

19  Statut Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.
10  Sprawozdanie z działalności Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej za rok 2013.
11  M. Jasiński, M. Piotrowski. Zob. M. Zalewski (red.),  op. cit., s. 22 oraz M. Ducin-Piotrowski, Tu-

rystyka stosowana Międzynarodówki Dysydentów – wspomnienie o Jacku Kuroniu, http://www.
ekonomiaspoleczna.pl/x/66787, stan z dnia 14.09.14.
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notę naszych losów. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w  waszych 
krajach, jesteśmy autentyczną, 10-milionową organizacją pracowników, powołaną 
w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszyst-
kich ludzi pracy. Popieramy tych z  was, którzy zdecydowali się wejść na trudną 
drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że już niedługo wasi i nasi przed-
stawiciele będą się mogli spotkać celem wymiany związkowych doświadczeń12.

Na tym dokumencie opierano także inicjatywę współpracy opozycjonistów 
z Polski i Czechosłowacji i do dziś jest on podstawą, jak to określił M. Jasiński, 
„etosu organizacji13 na Wschodzie”14.

W ciągu minionych dwóch dekad działalność Fundacji obejmowała różne-
go rodzaju aktywności. Począwszy od dofi nansowania lokalnych, transgranicz-
nych projektów, po duże programy pomocowe dla organizacji i mediów z kra-
jów byłego Związku Radzieckiego, na których Fundacja do dziś się koncentruje.

Realizacja programów i  projektów przez kolejne lata była możliwa przy 
wsparciu fi nansowym takich instytucji, jak: National Endowment for Democra-
cy – uważanej za partnera strategicznego, Fundacja im. Stefana Batorego, Polsko-
-Amerykańska Fundacja Wolności, Ambasady Brytyjskie w Warszawie, Erywa-
niu i Ałmaty, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Centrum OBWE w Ałmaty, 
Fundacja Kultury, Bank Żywności SOS, jak również i innych darczyńców15.

W momencie powstania organizacji w 1991 roku centralne biuro Fundacji 
mieściło się w Warszawie przy ul. Flory 9. Z kolei jej biura terenowe otwarto we 
Wrocławiu, Bielsku-Białej, Cieszynie i Kłodzku, analogicznie do lokalizacji od-
działów stowarzyszenia SPCzS, dzięki uzyskanym grantom. Ich zadaniem była 
działalność informacyjna i organizacyjna. Archiwum Solidarności Polsko-Cze-
sko-Słowackiej zlokalizowano we Wrocławiu – było ono dostępne dla zainte-
resowanych16. Wymienione oddziały regionalne Fundacji istniały stosunkowo 
krótko, do 30 kwietnia 1994 roku, o czym mówi Marian Dembiniok, działacz 
SPCzS: „W Cieszynie prowadziłem biuro Fundacji przez rok, co dawało ważne 
możliwości instytucjonalne i niewielkie pieniądze. Był faks, była siedziba, pie-
czątki. Później, czyli w 1994 roku, uznano, że demokracja w Polsce i w Czechach 

12  Do ludzi pracy Europy Wschodniej, „Dziennik Związkowy. Solidarność. Dziennik Zarządu Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego”, 10.09.1981, s. 2.

13 SPCzS.
14  Wystąpienie Dyrektora Instytutu Polskiego w Pradze Mirosłwa Jasińskiego podczas konferencji 

z okazji XXV-lecia SPCzS, [w:] M. Zalewski, op. cit., s. 26.
15  Na podst. rozmowy autora z J. Szostakowskim, 5 października 2014 roku. 
16  Sprawozdanie za lat 1991–1995, Fundacja SPCzS, Ossolineum, Czytelnia Dokumentów Życia 

Społecznego, Solidarność Polsko-Czeska 1–2, 14, 7768.
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okrzepła i cieszyńskie biuro zamknięto. Przeniesiono siły z południowej grani-
cy na Ukrainę, Białoruś i inne kraje byłego ZSRR. Biuro Fundacji w Cieszynie 
mieściło się w ówczesnym budynku PAX-u, potem zlokalizowane było w mu-
zeum”17. Po zamknięciu terenowego biura w Cieszynie w dalszym ciągu działał 
oddział SPCzS. Obecnie, głównie ze względów organizacyjnych i fi nansowych, 
Fundacja ma siedzibę jedynie w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5. Z kolei od-
działy SPCzS funkcjonują we Wrocławiu, Nowej Rudzie, Cieszynie, Jeleniej Gó-
rze i Raciborzu. Likwidacja oddziałów Fundacji w 1994 roku związana była z za-
kończeniem fi nansowana ich działalności ze środków National Endowment for 
Democracy18.

Działalność kulturalna
Od początku aktywności Fundacji wsparcie z jej budżetu uzyskiwały wy-

darzenia kulturalne o  charakterze międzynarodowym, pierwotnie skoncen-
trowane na południowej granicy, takie jak występy zespołów muzycznych 
(Oboroh19 w Lądku Zdroju, 1992), spektakle polskich teatrów w Pradze (np. 
występ Teatru Ósmego Dnia, 1992), ekspozycje muzealne (1992), Dni Kultu-
ry Czesko-Morawskiej w Lądku Zdroju organizowane przy współpracy samo-
rządów miejscowości: Jaromir, Rychnów, Desenik i Stronie Śląskie. Regular-
nie dotowane były najważniejsze wydarzenia kulturalne organizowane przez 
SPCzS: Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej odbywające się w miej-
scowościach Ziemi Kłodzkiej, Nachodzkiej i  Broumowskiej, organizowany 
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie Festiwal Teatralny „Na Granicy” (od 1990), 
od roku 2004 pod nazwą „Bez Granic” czy festiwal fi lmowy „Kino na Grani-
cy” (od 1999 roku). 

W kręgu zainteresowań Fundacji była również realizacja projektów wydaw-
niczych, czego przykładami są dofi nansowania druku czasopism: „Świat Li-
teracki”, w  którym uruchomiono działy poświęcone literaturze czeskiej i  sło-
wackiej; pisma „Scriptum”, poświęconego literaturze czeskiej i  innych krajów 
(dotowanie wydania dwóch numerów), a redagowanego przez studentów i ab-
solwentów Uniwersytetu w  Ołomuńcu, jak również wydawanego w  trzech ję-
zykach, polskim, czeskim i  niemieckim, od listopada 1989 roku miesięcznika 
„Ziemia Kłodzka – Od Kladského Pomezí – Glatzer Bergland”. To szczególne 
regionalne czasopismo transgraniczne wydawane jest w  Nowej Rudzie, poru-
sza problemy współpracy przygranicznej gmin polskich, niemieckich i czeskich. 

17  Rozmowa autora z M. Dembiniokiem, 4 maja 2013 roku.
18 Na podst. rozmowy autora z J. Szostakowskim, 5 października 2014 roku. 
19 Zob. http://www.oboroh.cz/, stan z dnia 14.07.14.
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Dokumentuje dorobek dawnych mieszkańców Kotliny Kłodzkiej: Czechów 
i Niemców. Pismo wspiera wszelkie inicjatywy kulturalne i działania na rzecz 
ochrony środowiska, jest ważnym głosem w dyskusji na temat problemów regio-
nu. Miesięcznik został wyróżniony nagrodą paryskiej „Kultury”. Fundacja wspar-
ła wydanie numeru kwartalnika „Kresy” (09.1994) z dużym blokiem artykułów 
o tematyce ukraińskiej oraz wydanie numeru miesięcznika „Literatura na Świecie” 
(nr 7/8 1994), poświęconego najnowszej literaturze rosyjskiej20. Z  inicjatywy 
SPCzS i wrocławskiego oddziału PWN, którego dyrektorem był członek Rady 
Fundacji Jarosław Broda, drukiem ukazała się książka Listy do Olgi autorstwa 
V. Havla21. Na liście wydawnictw dofi nansowanych umieszczono również folder 
poświęcony SPCzS, zaopatrzony w tłumaczenie na pięć języków22. Owocem ob-
chodów jubileuszowych XXV-lecia SPCzS były wydane w 2007 roku materiały 
pokonferencyjne w postaci książki pt. Szlak do wolności – XXV lat Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej. Dwa lata później (2009) na rynku wydawniczym uka-
zało się obszerne opracowanie pt. Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-
-Czechosłowackiej23. 

Warto także nadmienić, że w 1994 roku Fundacja dofi nansowała wydanie 
przez Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu książki Jana Vita 
pt. Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu w czasie rosyjskiego oblężenia. 
1914–1915. Pamiętnik ten jest cennym źródłem dotyczącym stosunków naro-
dowościowych w czasie pierwszej wojny światowej i w pierwszych latach po jej 
zakończeniu24.

We wrześniu 1992 roku z inicjatywy Fundacji odbył się konkurs młodych 
tłumaczy na przekład literacki (z  literatury czeskiej i  słowackiej na język pol-
ski oraz z literatury polskiej na języki czeski i słowacki). Do innych ciekawych 
przedsięwzięć warto zaliczyć Tydzień Kultury Ukraińskiej w  Lublinie (1993), 
Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych w Nowej Rudzie, Festi-
wal Świat Literacki w Warszawie (1994–1995), Międzynarodową Sesję Etnomu-
zykologiczną (1994). Dwie edycje międzynarodowego Festiwalu Świat Literac-
ki były współorganizowane przez Fundację SPCzS oraz Fundację na Rzecz Po-
pularyzacji Literatury Światowej. Prezentowały one współczesną poezję i prozę 

20  Zob. http://www.literaturanaswiecie.art.pl/archiwum.htm?ID5=378&ID=oferta, stan z  dnia 
14.07.14.

21  V. Havel, Listy do Olgi, Wrocław 1993.
22  Sprawozdanie za lat 1991–1995. Fundacja SPCzS,  op. cit. 
23  M. Zalewski (red.),  op. cit. 
24  J. Vit, Wspomnienia z  mojego pobytu w  Przemyślu podczas rosyjskiego oblężenia 1914–1915, 

Przemyśl 1995.
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Polski oraz innych krajów europejskich i pozaeuropejskich, takich jak: Słowacja, 
Ukraina, Węgry, Czechy, Rosja, Niemcy, Francja i Izrael. Z okazji festiwali zosta-
ło wydanych osiem książek25.

W dniach 29–30 września 2002 roku w Warszawie zaprezentowano wysta-
wę fotografi i Aleksandra Litina „W poszukiwaniu Kobiety”, współorganizowaną 
przez Fundację. Z kolei 11 grudnia, również w Warszawie, w siedzibie Fundacji 
im. Stefana Batorego otwarto inną wystawę – malarstwa lwowskiego. W jej przy-
gotowaniu pomogli Ukraińcy mieszkający w Polsce. 

Ważnym wydarzeniem dotowanym przez organizację były obchody 
XXV-lecia SPCzS, których zasadniczym wydarzeniem była konferencja zaty-
tułowana „Szlak do wolności – XXV Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej”, 
która odbyła się w  dniach 6–8 października 2006 roku w  Zakładzie Narodo-
wym im. Ossolińskich we Wrocławiu, a  którą poświęcono dorobkowi SPCzS. 
Udział w tym wydarzeniu wzięło blisko 100 osób, a głos zabrali działacze SPCzS. 
W tych dniach odbyły się również koncerty rocznicowe pod hasłem „Szlak do 
wolności”. Wystąpili artyści polscy, słowaccy i czescy (Maanam, Desmod, Buty). 
W Teatrze Polskim publiczność wysłuchała koncertów Vlasty Redla oraz Edyty 
Geppert z zespołem Kroke. Koncertowali także Jaromir Hutka i Radim Hladik. 
Pokazano wystawę „Szlak do wolności. XXV Solidności Polsko-Czesko-Słowac-
kiej”. Składała się ona z 30 plansz tekstowo-zdjęciowych. Z okazji tego jubileuszu 
rozpoczęto prace na wydaniem książki pt. Ponad granicami. Historia Solidno-
ści Polsko-Czechosłowackiej (1981–1990)26. W 2006 roku wydano również kartę 
pocztową (nakład 60 000 egz.) upamiętniającą jubileusz, powstał plakat i oko-
licznościowa odsłona strony internetowej Fundacji. 

W  ćwierćwiecze działalności SPCzS w  2006 roku Fundacja Solidarno-
ści Polsko-Czesko-Słowackiej otrzymała nagrodę Forum Ekonomicznego 
w Krynicy w kategorii Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschod-
niej 2005. Została wyróżniona za działania na rzecz porozumienia w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Podczas ceremonii wręczenia nagrody uzasadnienie 
decyzji jury konkursowego wygłosił prof. Jerzy Buzek. Nagrodę w  imieniu 
Fundacji odebrał wieloletni zasłużony działacz opozycyjny, członek SPCzS 
Zbigniew Janas27.

25  Sprawozdanie za lata 1991–1995. Fundacja SPCzS, op. cit, http://www.spczs.engo.pl/index_
pl.php?dzial=dzialalnosc&strona=kultura, stan z dnia 13.07.14.

26  Sprawozdanie z działalności Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej za rok 2006. Ar-
chiwum Fundacji SPCzS.

27  Ibidem. 
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Działalność naukowa
Równolegle z  organizacją wydarzeń społeczno-kulturalnych Fundacja 

podejmowała działania o charakterze naukowym. W ramach jej działalności gro-
madzono dokumentację (od roku 1981). W tym celu utworzono Archiwum Soli-
darności Polsko-Czesko-Słowackiej, którego zadaniem było profesjonalne opra-
cowywanie i udostępnianie materiałów piśmienniczych dotyczących SPCzS oraz 
życia politycznego i  społecznego Czech i  Słowacji. Do ważnych przedsięwzięć 
Fundacji z  tym związanych należy zaliczyć zakup zdjęć poświęconych SPCzS, 
ukazujących kontakty polskiej i czechosłowackiej opozycji. Archiwalia złożono 
we wrocławskiej siedzibie SPCzS. Dnia 13 kwietnia 1997 roku podczas między-
narodowej imprezy „Trzy Czeskie Dni we Wrocławiu” SPCzS przekazała ofi cjal-
nie swoje archiwa Bibliotece Narodowej Ossolineum we Wrocławiu. Zbiory te 
zostały zaprezentowane podczas wystawy zorganizowanej w  pomieszczeniach 
tej szczególnej książnicy. Pierwszym z  gości, który zwiedził wystawę był Karel 
Štindl, ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie28. W Ossolineum zdepono-
wane zostało również archiwum prywatne działacza SPCZS Zbigniewa Janasa.

Jako przykład wsparcia przedsięwzięć naukowych można wskazać także 
zorganizowane w maju 1992 roku seminarium fi lozofi czne pt. „Intencjonalność-
-Wartość-Sztuka. Husler-Ingarden-Patočka”. Odbyło się ono w Polskim Ośrod-
ku Kultury i Informacji w Pradze. Wśród prelegentów znaleźli się Polacy, Niem-
cy, Czesi i Japończycy. W tym samym roku (29–30 czerwca), w Pradze, odbyła 
się konferencja młodych historyków polskich, czeskich i słowackich. 

Ciekawym projektem były badania etnografi czne studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego na Zaolziu poświęcone inwentaryzacji kapliczek i krzyży przy-
drożnych (przy pomocy Fundacji SPCzS opracowano dokumentację środkowej 
i południowej części regionu). 

W roku 1992 odbyły się także konferencje poświęcone tematyce samorzą-
dowej, organizowane przez stronę polską oraz ukraińską, jak również sympo-
zjum na temat muzyki ludowej w Europie Środkowej i Wschodniej. W 1994 roku 
dotowano konferencje pt. „Instrumenty muzyczne w kulturze tradycyjnej Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej. Najstarsze formy muzyki instrumentalnej” oraz 
„Duchowość Narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Th anatos”, na któ-
rych wystąpili prelegenci m.in. z Białorusi, Ukrainy, Polski, Czech, Rosji. Ufun-
dowano stypendia dla historyków z  Instytutu Nauk Społecznych Akademii 
Nauk Ukrainy, zajmujących się w swojej pracy badawczej stosunkami społecz-
no-kulturalnymi w Galicji29.

28  http://www.spczs.engo.pl/index_pl.php?dzial=dzialalnosc&strona=nauka, stan z dnia 13.06.14.
29  Ibidem.
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Pracownicy Fundacji brali i biorą czynny udział w konferencjach, spotka-
niach, prelekcjach o  tematyce związanej ze sferami życia politycznego, kultu-
ralnego, społecznego naszych wschodnich i południowych sąsiadów. W latach 
1997–1999 Fundacja reprezentowana była podczas konferencji pt. „Polskie Spo-
tkania Europejskie”, organizowanej przez Polską Fundację im. Roberta Schu-
mana. Wydarzenie to było uznaną płaszczyzną spotkań polityków, dyplomatów 
i  ekspertów z przedstawicielami lokalnych środowisk społecznych, aktywnych 
na terenie całej Polski. W ramach „Polskiego Spotkania Europejskiego” zorgani-
zowano stoisko prezentujące aktualną działalność Fundacji, a jej przedstawicie-
le brali udział w zorganizowanych warsztatach i sesjach plenarnych. W wyniku 
kontaktów z Fundacją im. Roberta Schumana Fundacja SPCzS została odnoto-
wana w „Almanachu Polskich Pozarządowych Organizacji Proeuropejskich”30.

W  1999 roku przedstawiciel Fundacji uczestniczył trzykrotnie w  spotka-
niach w Fundacji Ośrodka „Karta” w celu nawiązania stosunków pomiędzy hi-
storykami przyjeżdżającymi na zaproszenie Fundacji SPCzS a  pracownikami 
„Karty”. Kontakty te miały na celu współpracę w zakresie wyjaśniania tzw. „bia-
łych plam” w historii sąsiadujących ze sobą narodów. W wyniku rozmów na-
stąpiło podjęcie współpracy z  dwoma ukraińskimi organizacjami: Lwowskim 
Demokratycznym Seminarium i Towarzystwem Ukraina-Polska31.

Sporo uwagi poświęcono też kwestii Gruzji. Dnia 17 września 2003 roku 
w siedzibie Fundacji odbyło się seminarium poświęcone możliwościom współ-
pracy z organizacjami pozarządowych z Polski i perspektywom funkcjonowania 
trzeciego sektora na Zakaukaziu. Kolejne seminarium pn. „Gruzja dzisiaj” zor-
ganizowano 19 grudnia 2003 roku i dotyczyło aktualnej sytuacji w tym kraju32. 

Z kolei w dniach 1–5 maja 2003 roku w Bratysławie odbyła się konferencja 
pt. „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Wczoraj, dziś, jutro” zorganizowana 
przez Instytut Polski oraz słowackie Ministerstwo Kultury. Warto też przypo-
mnieć konferencję naukową „Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja 
w 1968 roku” (4–5 września)33. 

Innym wydarzeniem była lwowska konferencja pt. „Za Wolność Naszą 
i Waszą! Za naszą Wspólną Przyszłość”, która odbyła się w dniach 25–27 paź-

30  Sprawozdania z  działalności Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej za rok 1997. 
Archiwum Fundacji. 

31  Sprawozdania z  działalności Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej za rok 1999. 
Archiwum Fundacji.

32  Sprawozdania z  działalności Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej za rok 2003. 
Archiwum Fundacji.

33  Sprawozdania z  działalności Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej za rok 2003. 
Archiwum Fundacji.
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dziernika 2009 roku, w 20. rocznicę wydarzeń roku 1989. Głównym jej organi-
zatorem było Tovarystvo Leva34. Fundacja była partnerem z Polski. W konferen-
cji uczestniczyło 223 działaczy społecznych i politycznych z Europy, Centralnej 
Azji, Zakaukazia i Ameryki35.

Działalność oświatowa
Na początku lat 90. program „Dziecięce spotkania” współfi nansowany przez 

Fundację pozwolił na organizację wymian międzynarodowych dzieci z Polski, 
Czech i Słowacji na obszarze terenów pogranicza. Obejmował wycieczki i spo-
tkania integracyjne. Jako przykłady można przywołać następujące inicjatywy: 
wizytę dzieci ze szkoły podstawowej ze Stronia Śląskiego w Ołomuńcu i Starym 
Meste; młodzież z Technikum Mechanicznego z Kłodzka zwiedziła Usti nad Or-
licą; uczniowie Liceum Społecznego z Nowego Sącza odwiedzili Hradec Králo-
vé; młodzież ze szkół żywieckich uczestniczyła w spotkaniu na Wielkiej Raczy, 
w spotkaniu w Osadnicy i w Rajdzie po Koszycach. Odbywały się też polsko-
-czeskie kolonie oraz spotkania proekologiczne, np. młodzież z Żywca odwie-
dziła młodzież z Sumperku, w celu poszukiwań i obróbki ciekawych minerałów 
z masywu Śnieżnika36.

Działalność w zakresie kultury fi zycznej i sportu
Pierwszą ważną imprezą sportową, w którą zaangażowała się Fundacja, był 

Międzynarodowy Narciarski Rajd Polsko-Słowacki w lutym 1993 roku w Rajczy. 
Udział wzięło w nim ponad 1000 osób. Jednym z ważniejszych punktów pro-
gramu imprezy był Sejmik, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz pań-
stwowych i  samorządowych terenów przygranicznych, ze strony polskiej: wo-
jewoda bielski M. Styczeń i przewodniczący Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Gmin Polsko-Słowackich A. Iwanek; ze strony słowackiej prednosta Czadcy 
V. Homola i doradca ministra kultury Republiki Słowacji dr M. Servatka. Podczas 
spotkania omawiano przede wszystkim projekt umowy o współpracy w dziedzi-
nie ochrony środowiska. Inne przedsięwzięcie sportowe kojarzone z Fundacją 
to Międzynarodowy Wyścig Kolarski Młodzików Nowa Ruda-Nachod (1993). 
Z czasem rozwinął się też związany z dniami Kultury Chrześcijańskiej Między-
narodowy Wyścig Kolarski Młodzików. Impreza gromadzi na starcie zawodni-
ków z Polski i naszych południowych oraz wschodnich sąsiadów. Wyścig ten, 

34 K. Czawga, 20 lat wspólnych osiągnięć i porażek, „Kurier Galicyjski”, 2–16.11.2009.
35  Sprawozdania z  działalności Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej za rok 2009. 

Archiwum Fundacji.
36  Archiwum Fundacji SPCzS w Warszawie. 
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poza walorami sportowymi, dzięki programom zwiedzania miejscowości i  at-
mosferze, w jakiej jest rozgrywany, owocuje wzajemnym poznaniem i nawiąza-
niem przyjacielskich kontaktów pomiędzy rywalami z różnych krajów37.

Działalność charytatywna
W  latach 1995–97 Fundacja, wspólnie z  niezależnymi związkami zawo-

dowymi z  Białorusi, organizowała letnie obozy dla dzieci z  ubogich i  patolo-
gicznych rodzin z tego kraju. Również dzięki staraniom Fundacji dzieci były 
przyjmowane przez Caritas Ziemi Płockiej, który zapewniał im dwutygodnio-
wy pobyt nad Zalewem Zegrzyńskim. Strona białoruska pokrywała koszty po-
dróży i  opiekunów. Fundacja zorganizowała dzieciom wycieczkę do Warsza-
wy38. W lipcu 1998 roku przygotowano jednodniowy pobyt w Warszawie grupy 
40 dzieci z Litwy i z Kazachstanu wraz z opiekunami39. 

W 2002 roku Fundacja przy wsparciu Fundacji Bank Żywność SOS pod-
jęła się pomocy żywnościowej dla społeczności uchodźców czeczeńskich za-
mieszkałych w Komorowie pod Warszawą. We współpracy z tą samą fundacją 
oraz Fundacją im. Stefana Batorego udało się zorganizować także pomoc dla 
Domu Samotnej Matki i Dziecka w Warszawie40. W 2003 roku na zaproszenie 
Fundacji z Lidy na Białorusi do Polski przyjechała 34-osobowa grupa dzieci 
i młodzieży, która gościła na ziemi kłodzkiej. Przedsięwzięcie miało charak-
ter edukacyjno-wypoczynkowy. Warto dodać, że wakacyjne wizyty dzieci zza 
wschodniej granicy Polski na ziemi kłodzkiej organizowane są do dziś przez 
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Jego członkami są dzia-
łacze Stowarzyszenia SPCzS (m.in. Julian Golak, będący także członkiem Rady 
Fundacji SPCzS).

Turystyka, krajoznawstwo i ekologia
W 2003 roku Fundacja we współpracy z gminą Lądek Zdrój podjęła się ozna-

kowania szlaku turystycznego Solidarności Polsko-Czechosłowackiej w  Górach 
Złotych, połączonego z ekspozycją na temat współpracy opozycji demokratycznej 
z  Czech i  Słowacji. Na potrzeby przedsięwzięcia zakupiono sprzęt komputerowy 

37  http://www.spczs.engo.pl/index_pl.php?dzial=dzialalnosc&strona=sport, stan z dnia 14.07.14.
38  Sprawozdanie z działalności Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej za rok 1997. Ar-

chiwum Fundacji.
39  http://www.spczs.engo.pl/index_pl.php?dzial=dzialalnosc&strona=charytatywna, stan z  dnia 

11.07.14.
40  Sprawozdanie z działalności Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej za rok 2002. Ar-

chiwum Fundacji.
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oraz meble41. Z kolei w Nowym Gierałtowie (16 września 2006 roku) oraz w schro-
nisku na Stecówce (10 października 2006 roku), w schronisku w Dolinie Chocho-
łowskiej (18 listopada 2006 roku) odsłonięte zostały tablice pamiątkowe poświęcone 
nielegalnym spotkaniom opozycjonistów na pograniczu. Pierwszą z nich poświęcił 
bp Ignacy Dec. Podczas odsłonięcia tablicy w schronisku w Dolinie Chochołowskiej 
dystrybuowano komiks prezentujący wyjątki z życia kurierów. Doszło wówczas do 
pierwszego od 1989 roku spotkania wszystkich organizatorów i kurierów z Polski 
i Czechosłowacji. Szlak Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej jest aktualnie czę-
ściowo udostępniony dla turystów. Prace nad wytyczaniem kolejnych jego etapów 
trwają. 

W 1998 roku dzięki dotacji uzyskanej w ramach konkursu „Pszczoły do ula 
– Internet dla organizacji pozarządowych” Fundacja uzyskała dostęp do Inter-
netu. W związku z tym opracowano komputerową bazę danych, zawierającą in-
formacje o istotnych, prodemokratycznych organizacjach z krajów b. Związku 
Radzieckiego. Została również opracowana strona WWW poświęcona Solidar-
ności Polsko-Czesko-Słowackiej, Fundacji oraz realizowanym przez nie pro-
jektom: free.ngo.pl/spczs/42. Rozwój strony internetowej kontynuowany był 
w 2003 roku, kiedy to dzięki grantowi Fundacji im. Stefana Batorego możliwe 
było stworzenie serwisu internetowego na temat historii i bieżącej działalności 
SPCzS. Obecnie serwis spczs.engo.pl jest administrowany woluntarystycznie43.

Pierwszym i najdłużej realizowanym międzynarodowym programem Funda-
cji był cykl szkoleń pn. „Technika wolnego słowa”. Pomysł zorganizowania pro-
jektu „skierowanego na Wschód” wyszedł od Z. Janasa. Zrodził się po tym, kiedy 
w 1990 roku przekazano maszyny drukarskie SPCzS dla ukraińskiej opozycji44. Po 
raz pierwszy projekt odbył się w okresie od 1 lipca do 30 września 1992 roku, skła-
dał się z dwóch tur dwutygodniowych szkoleń w zakresie składu komputerowego 
i technik poligrafi cznych. Był realizowany przy wsparciu technicznym i meryto-
rycznym Fundacji Ośrodka „Karta”. Wzięły w nich udział 43 osoby z 26 demokra-
tycznych organizacji z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Rosji. Uczest-
nicy mieli możliwość odwiedzenia redakcji warszawskich mediów. Biorące udział 
w  szkoleniach organizacje zostały wyposażone w  sprzęt do samodzielnej pracy 
z  zakresu składu tekstu, tzn. komputer kompatybilny z  IBM PC oraz drukarkę 
laserową. W skład rady projektu weszli Bogumiła Berdyczowska, reprezentująca 

41  Sprawozdanie z  działalności Fundacji Solidaności Polsko-Czesko-Słowackiej za rok 2004. 
Archiwum Fundacji.

42 Sprawozdanie z działalności Fundacji Solidaności Polsko-Czesko-Słowackiej za rok 1998.
43 Sprawozdania z dzielności Fundacji Solidaności Polsko-Czesko-Słowackiej za rok 2003.
44 Rozmowa autora z J. Szostakowskim, 5 października 2014 roku. 
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biuro ds. mniejszości narodowych Ministerstwa Kultury i Sztuki; Bogdan Boru-
siewicz, przewodniczący klubu parlamentarnego NSZZ „Solidarność”; Aleksan-
der Dąbrowski z Centrum Komputerowego Archiwum Wschodniego, Zbigniew 
Gluza („Karta”), Zbigniew Janas (poseł), Jarosław Szostakowski (prezes Fundacji), 
Magdalena Nowakowska (posłanka), Paweł Zalewski (wiceprzewodniczący koali-
cji konserwatywnej), Zbigniew Niewiarowski (Fundacja SPCzS). W kolejnych la-
tach także wiele innych osób życia publicznego.

W następnej edycji szkoleń „Technika wolnego słowa” w 1993 roku udział 
wzięło już 60 osób z 30 organizacji z Białorusi, Ukrainy, Liwy, Łotwy, Estonii, 
Kazachstanu i Rosji. Z roku na rok oferta Fundacji rozrastała się, a każdy z re-
alizowanych programów zasługuje dziś na osobne obszerne opracowanie. Jed-
nak ze względu na ograniczenia objętościowe publikacji autor krótko omówi 
poszczególne projekty realizowane począwszy od 1992 roku do chwili obecnej45:
a)  Program „Technika wolnego słowa” realizowany był począwszy od 1992 

roku aż do roku 2013. Prowadzony był także pod nazwą „Niezależna media 
– skład komputerowy” (w latach 2010, 2011). Obejmował szkolenia z zakresu 
technik składu dla potrzeb niezależnych wydawnictw. Program kursów do-
stosowany był do poziomu wiedzy komputerowej uczestników. Założeniem 
było, aby kursanci wyjeżdżali z Polski z wiedzą i umiejętnościami, które po-
zwolą im na obsługę programu komputerowego przeznaczonego do składu 
tekstu. Bardziej zaawansowani uczestnicy szkoleni byli według własnych po-
trzeb. Wybrane organizacje wspierane były poprzez darowizny sprzętu kom-
puterowego. Ważnym celem stało się nawiązanie współpracy między polski-
mi organizacjami pozarządowymi a organizacjami, które są reprezentowane 
przez uczestników programu, pochodzących m.in. z: Białorusi, Ukrainy, Ro-
sji, Mołdawii, Azerbejdżanu, Gruzji, Armenii. Długookresowym celem pro-
jektu było wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i wsparcie demokra-
tycznych i wolnorynkowych przemian w byłym Związku Radzieckim46.

b)  Program „Niezależne media” realizowany był w latach 1996–2009. Były to 
dwu–trzytygodniowe staże dla dziennikarzy (prasa, radio, telewizja) i redak-
torów wydawnictw. Stażyści spotykali się z przedstawicielami świata polityki, 
nauki i kultury oraz działaczami organizacji pozarządowych. Program obej-
mował wykłady m.in. nt. etyki mediów, odpowiedzialności dziennikarza za 
słowo, dziennikarstwa śledczego. Szczególnie ważnym elementem stało się 
nawiązanie kontaktów z polskimi dziennikarzami podczas wizyt studyjnych 

45  Na podstawie materiałów Fundacji Solidności Polsko-Czesko-Słowackiej. Archiwum SPCzS 
w Cieszynie.

46 J. Szostakowski,  op. cit., s. 144–145.
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w warszawskich redakcjach. Zawarte kontakty wielokrotnie stanowiły pod-
stawę do dalszej współpracy, wymiany informacji, publikacji. W ramach pro-
gramu w polskiej prasie zamieszczane były materiały dziennikarzy – uczest-
ników programu na tematy związane z aktualnymi wydarzeniami w ich pań-
stwach, jak i opinie dotyczące wydarzeń światowych47. 

c)  Program „Bez korupcji. Społeczna kontrola władz lokalnych” realizo-
wany od 2004 do 2007 roku. Miał na celu przybliżenie polskich doświad-
czeń przeciwdziałania korupcji krajom byłego ZSRR. Pierwsze dwie edycje 
zostały skierowane do Mołdawii, druga do Armenii. W  ramach programu 
wizyty studyjne odbyli dziennikarze, działacze organizacji pozarządowych 
i przedstawiciele władz lokalnych. Podczas pobytu w Polsce zapoznali się oni 
z  prawnymi i  instytucjonalnymi mechanizmami kontroli poczynań władz 
lokalnych, rolą mediów w procesie kontroli decyzji samorządowych, mecha-
nizmami kontroli władz w praktyce, inicjatywami lokalnymi oraz organiza-
cjami pozarządowymi w procesie kontroli władz i wspierania obywateli. Nie 
zabrakło konferencji i  warsztatów na temat polskich doświadczeń. Dodat-
kowo studenci z Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny oraz Mołdawii odbyli 
krótkie wizyty studyjne, poświęcone problematyce walki z korupcją48.

d)  Projekt „Wsparcie niezależnych wydawnictw Azji Centralnej” realizo-
wany był od 2002 do 2011 roku. Szkolenia obejmowały przekazanie wiedzy 
w zakresie technik poligrafi cznych dla organizacji z krajów Azji Centralnej. 
W szkoleniach w Warszawie brali udział reprezentanci organizacji z Kazach-
stanu, Kirgizji, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu. Kolejne organi-
zacje zostały wyposażone w sprzęt komputerowy49.

e)  Program „Study tours to Poland” realizowany był w  latach 2004–2013. 
W ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Funda-
cji Edukacja dla Demokracji Fundacja SPCzS zorganizowała pobyty studyj-
ne dla studentów z Ukrainy, Białorusi, Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja). 
Podczas wizyty w Polsce studenci mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi 
aspektami życia naszego kraju50.

f)  Projekt „Rozbudowa sieci kontaktów transgranicznych Rosja-Polska” re-
alizowany był w  latach 2004–2005 i  miał na celu promocję współpracy po-
między organizacjami pozarządowymi z Rosji i Polski oraz rozwój transferu 

47  J. Szostakowski, Programy wschodnie Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, [w:] M. Zalewski 
(red.), op. cit., s. 145.

48  Ibidem, s. 145.
49 Materiały Fundacji SPCzS.
50 Materiały udostępnione przez Fundację SPCzS.
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polskich doświadczeń, umiejętności i programów do Rosji w ramach modelu 
„East–East”. W ramach projektu zorganizowano cztery dwutygodniowe pobyty 
studyjne dla 30 działaczy organizacji pozarządowych z Rosji. Podczas pobytu 
w Polsce mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi funkcjono-
wania organizacji pozarządowych, takimi jak: prawne uwarunkowania organi-
zacji pozarządowych w Polsce, instytucje i organizacje wspierające działalność 
organizacji pozarządowych, zdobywanie funduszy na działalność, współpraca 
z  instytucjami państwowymi i samorządowymi, wolontariusze w organizacji. 
Zagadnienia omawiane były zarówno w formie wykładów, jak i spotkań w or-
ganizacjach i  instytucjach. Program został dostosowany do jego uczestników 
tak, aby spotkania zaowocowały współpracą w przyszłości51.

g)  Projekt „Partnerstwo lokalne. Prezentacja doświadczeń” realizowany był 
w  latach w  2002–2003. W  2003 roku wspólnie z  kaliningradzką Fundacją 
„Dom” przeprowadzono projekt, którego celem była prezentacja polskich do-

51  Ibidem.

Fot. 1. Uczestnicy programu „Niezależne Media” podczas wizyty studyjnej 
w redakcji tygodnika „Newsweek”

Źródło: Archiwum Fundacji SPCzS.
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świadczeń ze współdziałania władz, mediów i organizacji pozarządowych. Zor-
ganizowano pięć staży, w których udział wzięło 21 uczestników reprezentują-
cych władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz media lokalne z czterech 
regionów Obwodu Kaliningradzkiego (czernichowski, bałtyjski, bagrationow-
ski i kaliningradzki). W Kaliningradzie odbyło się seminarium podsumowujące 
realizację projektu. Udział w nim wzięli uczestnicy programu, przedstawiciele 
władz i lokalnych mediów52.

h)  Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej na Ziemi Kłodzkiej, Na-
chodskiej i Brumovskiej od 1990 roku odbywają się corocznie. Biorą w nich 
udział gminy z  obu stron granicy. Organizatorami imprez są: Solidarność 
Polsko-Czesko-Słowacka, Klub Inteligencji Katolickiej w Nowej Rudzie, Sto-

52  J. Szostakowski,  op. cit., s. 145.

Fot. 2. Uczestnicy programu „Wsparcie niezależnych wydawnictw w Centralnej Azji” 
podczas wizyty w Państwowej Komisji Wyborczej

Źródło: Archiwum Fundacji SPCzS.
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warzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, władze miast i gmin ob-
jętych tą imprezą oraz organizacje pozarządowe. Polsko-Czeskie Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej są okazją do zbliżenia narodów, poznania kultur, wy-
miany doświadczeń władz samorządowych po obu stronach granicy, nawią-
zania i utrwalenia współpracy przygranicznej sąsiadujących gmin polskich 
i czeskich. Obecnie jest to największa impreza społeczno-kulturalna na po-
graniczu polsko-czeskim, która wywiera również duży wpływ na działal-
ność władz państwowych. Dotyczy to przede wszystkim międzynarodowych 
umów, jak umowy o współpracy transgranicznej i umowy o małym ruchu 
granicznym53.

i)  Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” realizowany od 1990 roku. 
Fundacja uczestniczyła w organizowanym od 1990 roku w Cieszynie Między-
narodowym Festiwalu Teatralnym „Na granicy”. Festiwal prezentuje to, co naj-
lepsze i najbardziej charakterystyczne w zakresie sztuki scenicznej Polski, Czech 
i  Słowacji, zarówno w  zakresie teatru tradycyjnego, jak i  eksperymentalne-
go. Ideą porządkującą jest granica rozpatrywana w  aspekcie kulturowym, es-
tetycznym i etnicznym. Spektaklom towarzyszyły konferencje naukowe, opisu-
jące kondycje teatrów w poszczególnych państwach po zmianach ustrojowych. 
W jury festiwalowym zasiadały uznane autorytety, przyznając główną nagrodę 
„Złamany szlaban”, zwykle tym teatrom i spektaklom, które zwrócone były ku 
tradycji i wartościowym uniwersalnym, a przy tym doskonałością wyrazu arty-
stycznego przełamywały wszelkie granice – te geografi czne i kulturowe54.

Należy zaznaczyć, że dwa ostatnie przedsięwzięcia w ostatnich latach „usa-
modzielniły się” i  nie korzystają ze wsparcia Fundacji SPCzS w  takiej formie, 
w jakiej miało to miejsce. Ich organizatorzy w Nowej Rudzie i w Cieszynie po-
zyskują środki fi nansowe we własnym zakresie. Pośród innych projektów Fun-
dacji można wymienić „Zastosowanie polskich doświadczeń w szkoleniu dzien-
nikarzy dla potrzeb Armenii – Niezależne media”, realizowany od 2006 roku 
we współpracy z Caucasus Media Institue55; „Niezależne media. Rola mediów 
w walce z korupcją” (od 2007 roku); „Wspieranie partnerstw” (od 2007 roku) 
czy „Wsparcie niezależnych wydawnictw w Eurazji” (od 2012 roku).

Dziś Fundacja jest jedną z  najdłużej funkcjonujących po 1990 roku pol-
skich organizacji pozarządowych, które prowadzone są przez ten sam zespół. To 
ważna zaleta, co podkreślają grantodawcy (np. NED). Zapotrzebowanie na pro-
gramy oferowane przez Fundację SPCzS pozostaje niezmiennie duże. Zwykle 

53  Materiały udostępnione przez Fundację SPCzS.
54  Ibidem.
55  Sprawozdania z działalności Fundacji Solidaności Polsko-Czesko-Słowackiej za rok 2006, s. 2.
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zgłasza się więcej chętnych, niż oferuje się miejsc szkoleniowych. Zmniejsze-
nie liczby proponowanych programów, jak zaznacza J. Szostakowski, wiąże się 
z jego szeroką działalnością publiczną i licznymi obowiązkami. Najwięcej pro-
gramów Fundacja oferowała w latach 2002–2003, ich liczba zaczęła się zmniej-
szać począwszy od 2006 roku, kiedy Szostakowski został stołecznym radnym. 
Należy jednak podkreślić, że Fundacja funkcjonuje nieustannie od blisko 25 lat. 
Aktualnie zatrudnia koordynatorów projektów, księgowych, pracownika admi-
nistracyjnego. Nie brakuje też chętnych do podjęcia wolontariatu. Zwykle re-
alizowane są dwa–trzy granty rocznie. Obecnie, śledząc losy kursantów sprzed 
lat, można powiedzieć, że odnoszą sukcesy w swoich krajach, np. w Mongolii 
zostali członkami parlamentu, zaś na Ukrainie tworzą czołówkę dziennikarską 
tego kraju. Najwięcej uczestników szkoleń pochodziło z Białorusi, Ukrainy, Ro-
sji i Kazachstanu. Do dziś przeszkolono blisko dwa tysiące osób56.

Prezes Fundacji J. Szostakowski mówi, że często jest pytany, dlaczego or-
ganizacja, która w  nazwie nawiązuje do Czech i  Słowacji prowadzi programy 
w krajach postsowieckich. Na to pytanie odpowiada zwykle w ten sam sposób: 
„realizujemy w nowych warunkach te ideały, które przyświecały założycielom 
Solidarności Polsko-Czechosłowackiej w 1981 roku: demokracja, wolność sło-
wa, prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie. Dziś, kiedy w Polsce, Repu-
blice Czeskiej i na Słowacji te sprawy są ugruntowane, możemy pokazać nasze 
doświadczenie krajom, w których ciągle o  te sprawy trzeba walczyć”57. Jest to 
inicjatywa cenna, w którą chętnie angażują się dziennikarze, eksperci, naukowcy 
i politycy, studenci, nauczyciele i tłumacze58. Choć Fundacja nie należy do naj-
większych w Polsce, jej inicjatywy były dostrzegane na arenie międzynarodowej 
i doceniane, np. przez Organizację Narodów Zjednoczonych w ramach kampa-
nii „Milenijne Cele Rozwoju: czas pomóc innym!”, realizowanej wraz z polskim 
MSZ. Programy „Niezależne Media”, „Technika wolnego słowa” czy „Bez korup-
cji. Społeczna kontrola władz lokalnych” prezentowane były w ramach kampanii 
obok ofert takich polskich fundacji, jak Caritas Polska, Polska Akcja Humani-
tarna, Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy Centrum Analiz Społeczno-Eko-
nomicznych59. 

56  Rozmowa autora z J. Szostakowskim, 5 października 2014 roku.
57  J. Szostakowski,  op. cit., s. 147.
58  J. Szostakowski wymienia m.in. takie postaci, jak: Wojciech Maziarski, Grzegorz Miecugow, Bro-

nisław Wildstein, Bogumiła Berdychowska, Andrzej Friszke, Jan Kofman, Piotr Madajczyk, Bog-
dan Borusiewicz, Bronisław Komorowski, Paweł Kowal, Zbigniew Romaszewski i wielu innych.

59  Zob. Milenijne cele Rozwoju: czas pomóc innym!, materiał informacyjny, http://www.un.org.pl/
rozwoj/, stan z dnia 28.09.14.
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Streszczenie

Osiągnięcia Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej w zakresie 
szerzenia idei demokratyzacji i wolności słowa

Artykuł prezentuje inicjatywy Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej na 
przestrzeni prawie ćwierćwiecza jej działalności. Wiążą się one przede wszystkim z re-
alizacją programów propagujących demokratyzację życia społecznego, wolność słowa, 
przekazujących wiedzę na temat rzetelnego dziennikarstwa, podstaw składu i  druku 
wydawnictw. Odbiorcami tych treści są przedstawiciele organizacji pozarządowych 
z krajów byłego ZSRR. Tego rodzaju działalność pozostaje wierna idei Solidarności Pol-
sko-Czechosłowackiej, działającej przed rokiem 1990, a  zrzeszającej opozycjonistów 
z Polski i Czechosłowacji, wymieniających podziemne wydawnictwa na górskich szla-
kach i dyskutujących o życiu w demokratycznych państwach.

Słowa kluczowe: Fundacja, SPCzS, Solidaność Polsko-Czesko-Słowacka, Polska, Cze-
chy, Słowacja, współpraca, kraje byłego ZSRR, demokratyzacja, wolność słowa.

Summary 

Achievement Foundation Solidarity Polish-Czech-Slovak in terms of spreading 
the idea of democratization and freedom of expression on the threshold 

Th e article presents the Foundation Solidarity Polish-Czech-Slovak over 
a  quarter of its activity. It is associated primarily with the implementation of 
programs to promote the democratization of social life, freedom of expression, 
the transfer of knowledge about reliable journalism, basic composition and print 
publications. Th e recipients of these contents are representatives of NGOs from 
the countries of the former Soviet Union. Th is kind of activity remains true to 
the idea of the Polish-Czechoslovak Solidarity acting before 1990, and associa-
ting of the opposition of Polish and Czechoslovak underground exchanging pu-
blications on mountain trails and discussing life in democratic countries.

Keywords: Foundation, SPCzS, Solidarity Polish-Czech-Slovak, Polish, Czech, Slovakia, co-
operation, countries of the former Soviet Union, democratization, freedom of speech.
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Ocena międzynarodowej konkurencyjności 
polskiej gospodarki według wybranych rankingów 
konkurencyjności

Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu można zauważyć wyraźne rozgraniczenie między 

konkurencją, która jest procesem charakterystycznym dla gospodarki rynkowej, 
a konkurencyjnością, stanowiącą pewną właściwość przypisywaną poszczegól-
nym podmiotom. Konkurencyjność odgrywa bardzo ważną rolę w procesie two-
rzenia strategii przedsiębiorstw. Jest przedmiotem analizy zarówno wewnętrz-
nej, jak i zewnętrznej, która ma na celu określenie, czy dane przedsiębiorstwo 
ma szansę na skuteczne wejście na dany rynek. Pojęcie konkurencyjności może 
się odnosić zarówno do konkretnych podmiotów gospodarczych, jak i  całych 
sektorów, gałęzi, regionów, narodów/państw/całej gospodarki określonego kra-
ju, a  także organizacji ponadnarodowych1. Konkurencyjność przedsiębiorstw 
nie wzbudza wielu kontrowersji wśród badaczy. Problemy z defi nicją pojawiają 
się natomiast podczas oceny konkurencyjności bytów terytorialnych, jak pań-
stwo czy region. Wynika to zarówno z różnych cech i celów przedsiębiorstw oraz 
państw, jak i z odmiennej natury ich konkurowania2.

1  D.  Brzęczek-Nester, Społeczna odpowiedzialność biznesu a  konkurencyjność przedsiębiorstw, 
[w:] M. S. Wolański (red.), „Zeszyty Naukowe DWSPiT w Polkowicach. Studia z Nauk Społecz-
nych”, nr 5/2012, s. 61.

2  Szerzej zob. M. J. Radło, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat defi nicji, 
czynników i miar, [w:] W. Bieńkowski i in., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności 
gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, Prace i Materiały nr 284, Instytut 
Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 75–100.

„Zeszyty Naukowe DWSPiT. 
Studia z Nauk Społecznych”, 
2015 (7), s. 97–130
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Celem opracowania jest przedstawienie głównych współczesnych ujęć mię-
dzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej oraz ocena konkuren-
cyjności gospodarki Polski na tle innych krajów świata na podstawie wybranych 
rankingów konkurencyjności.

Tak postawiony cel determinuje zakres problemowy rozdziału, który skła-
da się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej wyjaśniono podstawowe po-
jęcia związane z  międzynarodową konkurencyjnością gospodarki narodowej, 
międzynarodową pozycją konkurencyjną oraz międzynarodową zdolnością 
konkurencyjną, w  drugiej – zaprezentowano pozycję konkurencyjną i  zdol-
ność konkurencyjną polskiej gospodarki na tle innych krajów świata. W części 
tej przedstawiono miejsce, jakie Polska zajmuje w poszczególnych rankingach 
sporządzanych przez międzynarodowe instytucje gospodarcze, które klasyfi kują 
państwa pod względem konkurencyjności. Do analizy wybrano: Globalny Ra-
port Konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego (Th e Global Compe-
titiveness Report World Economic Forum), Rocznik Konkurencyjności Światowej 
szwajcarskiego Instytutu Rozwoju Zarządzania w Lozannie (Th e World Compe-
titiveness Yearbook Institute for Management Development, IMD), Raport Do-
ing Business Banku Światowego, pokazujący łatwość prowadzenia biznesu w ba-
danych krajach na świecie, a także Indeks Wolności Gospodarczej amerykańskich 
organizacji Th e Heritage Foundation oraz Th e Wall Street Journal (Th e Index of 
Economic Freedom, IEF).

W  artykule wykorzystano literaturę przedmiotu oraz dane pochodzące 
z opracowań zamieszczonych na stronach internetowych organizacji międzyna-
rodowych, takich jak: Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), Międzynarodowy 
Instytut Rozwoju Zarządzania (IMD) w Lozannie, Bank Światowy czy Instytut 
Badawczy Th e Heritage Foundation oraz Th e Wall Street Journal.

Pojęcie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej
W naukach ekonomicznych wyodrębnia się co najmniej cztery nurty badań 

nad konkurencyjnością. Są nimi: nurt powiązany z teoriami wzrostu gospodar-
czego czy dobrobytu, z teoriami handlu międzynarodowego, zniekształceń oraz 
konkurencji (w tym także mikroekonomii)3.

W przypadku pierwszym – nurt badań nad konkurencyjnością podczepio-
ny pod teorie wzrostu gospodarczego (wzrostowy nurt badań nad konkurencyj-
nością) – przedmiotem analizy jest kraj, co jednocześnie oznacza, iż konkuren-
cyjność jest w tym ujęciu kategorią makroekonomiczną szacowaną za pomocą 

3  Szerzej zob. A. Wziątek-Kubiak, Konkurencyjność polskiego przemysłu, Polska Akademia Nauk, 
Instytut Nauk Ekonomicznych, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003, s. 13–23.
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mierników wzrostu gospodarczego, sytuacji płatniczej oraz struktury gospodar-
ki. Przykładem takiego ujęcia konkurencyjności są prace International Institute 
for Management Development (IMD) oraz World Economic Forum4.

Drugi nurt badań nad konkurencyjnością związany jest z  teoriami handlu 
międzynarodowego. W tym przypadku ocenę konkurencyjności sprowadza się do 
wyników handlu międzynarodowego (handlowy nurt badań nad konkurencyjno-
ścią). W nurcie tym przyjmuje się założenie, iż konkurencyjność przejawia się wy-
łącznie na rynkach zagranicznych, gdyż tylko na nich jest oceniana5. W handlo-
wym nurcie badań nad konkurencyjnością wprowadza się następujące pojęcia6:
a)  międzynarodowa zdolność konkurencyjna (konkurencyjność typu czynnikowe-

go) – zdolność gospodarki danego kraju do osiągnięcia możliwie największych 
korzyści z uczestnictwa w międzynarodowym podziale pracy;

b)  międzynarodowa pozycja konkurencyjna (konkurencyjność typu wynikowego) 
– pojęcie węższe od zdolności konkurencyjnej; wiążące się bezpośrednio z mię-
dzynarodowymi obrotami towarów i  czynników wytwórczych; pozycja kon-
kurencyjna oceniana jest na podstawie zmiennych handlowych (udział handlu 
kraju w handlu światowym, jego struktura towarowa, terms of trade), zmien-
nych makroekonomicznych (kurs walutowy, bilans obrotów bieżących, bilans 
handlowy, zasoby dewizowe) oraz wyników wymiany czynników wytwórczych; 
w zależności od wyboru kryterium oceny odmienne są także ocena i kierunki 
zmian pozycji konkurencyjnej;

c)  pozycja rynkowa – względne wyniki osiągane w  rywalizacji ekonomicznej 
przez kraj czy przedsiębiorstwo; szacowana jest na podstawie dwóch mierni-
ków: udziału w sprzedaży oraz bilansu obrotów bieżących (tzw. pozycja netto).

Trzeci nurt badań nad konkurencyjnością to badania wyprowadzające tę ka-
tegorię z  teorii zniekształceń. Jest to analiza cenowo-kosztowa (DRC) pozwala-
jąca na określenie poziomu i  struktury pozycji konkurencyjnej7. We wskaźniku 
tym porównywana jest wartość dodana obliczana w cenach krajowych z wartością 
dodaną obliczaną w cenach światowych w układzie ciągnionym. DRC pokazuje 
w  istocie wpływ zniekształceń cenowych (odbieganie cen krajowych od świato-
wych) na wysokość wartości dodanej produkcji krajowej, nie zaś na poziom kon-

4  Ibidem, s. 14–15.
5  Szerzej (m.in. o mankamentach handlowego nurtu badań nad konkurencyjnością) zob. A. Wzią-

tek-Kubiak, Konkurencyjność polskiego przemysłu, op. cit., s. 17–19.
6  Ibidem, s. 16–17.
7  M. Lubiński, T. Michalski, J. Misala, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i spo-

sób mierzenia, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, raporty „Studia nad Konkurencyjno-
ścią”, nr 38/1995, Warszawa 1995, s. 62.
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kurencyjności. Jednakże, w tym ujęciu konkurencyjność utożsamiana jest właśnie 
ze zniekształceniami8. W koncepcji tej ocena konkurencyjności przeprowadzana 
jest na podstawie wielkości i znaku wskaźnika cen zasobów krajowych (DRC)9.

W czwartym nurcie badań nad konkurencyjnością kategorię tę wyprowa-
dza się z procesów konkurencji między podmiotami procesów gospodarczych. 
W ramach tego nurtu wyodrębnia się dwa podnurty odzwierciedlające ewolucję 
ujęcia konkurencji10:

  podnurt statyczny, gdzie konkurencja jest kategorią statyczną – konku-
rencja równowagi,

  podnurt dynamiczny, gdzie konkurencja występuje jako proces wywołu-
jący nierównowagę rynkową.

W podnurcie statycznym konkurencja jest analizowana w ramach systemu 
równowagi, w którym dostosowania mają charakter skończony. Konkurencyj-
ność jest tutaj kategorią mikroekonomiczną i jest wyznaczona przez konkuren-
cję między krajowymi i zagranicznymi fi rmami na danym rynku oraz przez ja-
kość mikroekonomicznego środowiska.

W podnurcie dynamicznym konkurencja wyprowadzana jest z rywalizacji 
między fi rmami o rynek i zasoby produkcyjne, a zatem z procesu dynamiczne-
go, zawierającego elementy destrukcyjne i twórcze. W dynamicznie ujmowanej 
konkurencji kluczowe znaczenie odgrywa przedsiębiorczość, która tworzy nową 
nierównowagę na rynku, a  także umiejętność wykorzystania tej nierównowa-
gi do pozyskiwania nowych rynków i pokonania rywali. Takie ujęcie nie zosta-
ło jednak zweryfi kowane w  procesach realnych, ponieważ punktem ciężkości 
tych badań jest proces konkurencji, a nie konkurencyjności. Nie zaproponowa-
no także, jak dotąd, sposobów badania zmian dynamicznie pojmowanej konku-
rencyjności kształtującej się pod wpływem konkurencji11.

M. J. Radło „gospodarkę konkurencyjną międzynarodowo” defi niuje jako taką, 
„która w warunkach wolnego handlu i swobodnego przepływu czynników wytwór-
czych (w  tym w szczególności kapitału) jest w  stanie relatywnie szybko wzrastać 
i rozwijać się w długim okresie. W tym ujęciu analiza konkurencyjności gospodar-
ki obejmować będzie zarówno ocenę konkurencyjności wynikowej (pozycję kon-
kurencyjną), jak i  konkurencyjności czynnikowej (zdolność konkurencyjną)”12.

18  Z  podejściem takim nie zgadza się A.  Wziątek-Kubiak. (Szerzej zob. A.  Wziątek-Kubiak, 
op. cit., s. 20).

19  A. Wziątek-Kubiak, op. cit., s. 19–20.
10  Ibidem, s. 21.
11  Ibidem, s. 21–23.
12 M. J. Radło, op. cit., s. 78.
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W dalszej części artykułu w pracy badaniu zostaną poddane cztery mode-
le czynników konkurencyjności proponowane w literaturze: model czynników 
konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego, model czynników kon-
kurencyjności Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania w Lozannie, 
model łatwości prowadzenia działalności gospodarczej Banku Światowego sto-
sowany w  raporcie Doing Business oraz model wolności gospodarczej amery-
kańskiej Th e Heritage Foundation oraz Th e Wall Street Journal (Th e Index of 
Economic Freedom, IEF). Metodologie stosowane przez te instytucje są tak skon-
struowane, by możliwa była ocena poziomu konkurencyjności danej gospodarki 
przy pomocy jednego syntetycznego wskaźnika obliczanego na podstawie kilku-
set szczegółowych czynników/zmiennych13.

Globalny Raport Konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego 
(The Global Competitiveness Report World Economic Forum) oraz globalny 
wskaźnik konkurencyjności (The Global Competetiveness Index, GCI)

Pierwszym analizowanym rankingiem jest ranking prezentowany w Global-
nym Raporcie Konkurencyjności (Th e Global Competitiveness Report, GCR) przez 
Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum, WEF) ze Szwajcarii, 
które od 1979 roku publikuje roczne raporty o globalnej konkurencyjności o stop-
niowo rosnącej złożoności i  zakresie geografi cznym. Najnowszy raport z  2013 
roku obejmuje 148 krajów i 114 czynników tworzących od kilkunastu lat globalny 
wskaźnik konkurencyjności (Th e Global Competitiveness Index, GCI).

Th e Global Competitiveness Report WEF defi niuje konkurencyjność jako 
zbiór instytucji, polityk i  czynników, które określają poziom wydajności/pro-
duktywności kraju. Z  kolei ten poziom wydajności determinuje poziom za-
możności i dochodów obywateli, jaki może zostać osiągnięty przez gospodar-
kę. Poziom produktywności determinuje także stopę zwrotu z inwestycji. Stopy 
zwrotu to zasadniczy czynnik wyznaczający wysokość stóp wzrostu gospodar-
czego. Dlatego też bardziej konkurencyjna gospodarka będzie charakteryzować 
się szybszym wzrostem w średnim i długim okresie. Pojęcie konkurencyjności 
zawiera zatem statyczne i dynamiczne komponenty. Produktywność kraju wy-
znacza jego zdolność do utrzymywania wysokiego poziomu dochodu, a  także 
jest jednym z głównych determinantów zysków z inwestycji, które są kluczowym 
czynnikiem wyjaśniającym wzrostowy potencjał gospodarki14. Takie podejście 
podkreśla rolę osiągniętego poziomu wzrostu i  rozwoju gospodarczego jako 

13 Ibidem, s. 80.
14  Th e Global Competitiveness Report 2013–2014. Full Data Edition, K. Schwab (red.), World Eco-

nomic Forum, Genewa 2013, s. 4.
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determinanty źródeł konkurencyjności. Dzięki temu podejście to łączy również 
w sobie elementy defi nicji konkurencyjności czynnikowej i wynikowej. Ujęcie 
takie nie rozwija jednak problemu czynników konkurencyjności, mówiąc o go-
spodarce narodowej jako całości15.

W raporcie WEF wyróżnia się 12 fi larów konkurencyjności: instytucje, infra-
struktura, otoczenie makroekonomiczne, zdrowie i  edukacja na poziomie pod-
stawowym, szkolnictwo wyższe i szkolenia, efektywność rynku dóbr, efektywność 
rynku pracy, rozwój rynku fi nansowego, gotowość technologiczna, wielkość ryn-
ku, wyrafi nowanie (sophistication) środowiska biznesowego oraz innowacje.

Filary te zebrane są w trzy grupy czynników: wymagania podstawowe (basic 
requirements) – fi lary 1–4, czynniki zwiększające efektywność (effi  ciency enhancers) 
– fi lary 5–10 oraz czynniki innowacyjne i wyrafi nowania (innovation and sophisti-
cation factors) – fi lary 11–12. Te trzy grupy czynników mają odmienne wagi przy 
kalkulacji indeksu GCI dla krajów znajdujących się w różnych stadiach rozwoju.

Wymagania podstawowe mają kluczowe znaczenie dla gospodarek, których 
rozwój oparty jest przede wszystkim na tradycyjnych czynnikach wytwórczych. 
Zalicza się do nich kraje znajdujące się w pierwszym (PKB per capita poniżej 
2000 USD) lub pomiędzy pierwszym a drugim (PKB per capita w przedziale od 
2000 do 2999 USD) stadium rozwoju. Waga wymagań podstawowych wynosi 
wówczas odpowiednio 60% lub 40–60%.

Czynniki zwiększające efektywność są istotne dla tych gospodarek, których 
rozwój opiera się przede wszystkim na efektywności. Czynniki te odnoszą się 
do krajów znajdujących się na drugim (PKB per capita od 3000 do 8999 USD) 
lub pomiędzy drugim a trzecim (PKB per capita w przedziale od 9000 do 17 000 
USD) stadium rozwoju gospodarczego. Waga czynników efektywnościowych 
wynosi wówczas 50%.

Czynniki innowacyjne i  zwiększające zaawansowanie technologiczne są 
szczególnie ważne dla krajów, których rozwój napędzany jest przez innowacje. 
Są to kraje znajdujące się na najwyższym (trzecim) stadium rozwoju gospodar-
czego (PKB per capita tych krajów przekracza wartość 17 000 USD). Waga czyn-
ników innowacyjnych wynosi wówczas 30%.

Polska usytuowana została pomiędzy drugim a  trzecim stadium rozwoju 
gospodarczego (z PKB per capita za 2012 rok wynoszącym 12 538 USD16) wraz 
z  takimi krajami, jak Argentyna, Brazylia, Chile, Chorwacja, Estonia, Węgry, 
Łotwa, Litwa, Rosja, Słowacja, Turcja (łącznie 22 kraje)17.

15  M. J. Radło, op. cit., s. 77.
16  Th e Global Competitiveness Report 2013–2014…, op. cit., s. 316.
17  Ibidem, s. 11.
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Tab. 1. Polska i Szwajcaria – miejsce i wartość GCI w latach 2013–2014 
oraz jego składowe

Filary konkurencyjności GCI
Polska Szwajcaria

Miejsce Wynik Miejsce Wynik
0. GCI 42 4,46 1 5,67
I. Wymagania podstawowe 59 4,72 3 6,15
1. Instytucje 62 4,01 7 5,63
2. Infrastruktura 74 3,96 6 6,20
3. Otoczenie makroekonomiczne 65 4,88 11 6,29

4. Zdrowie i edukacja na poziomie 
podstawowym 42 6,03 12 6,48

II. Czynniki zwiększające efektywność 32 4,60 5 5,44
5. Szkolnictwo wyższe i szkolenia 37 4,88 4 5,88
6. Efektywność rynku dóbr 57 4,34 6 5,26
7. Efektywność rynku pracy 80 4,20 2 5,76
8. Rozwój rynku fi nansowego 38 4,54 11 5,23
9. Gotowość technologiczna 43 4,47 9 5,93

10. Wielkość rynku 20 5,14 40 4,56

III. Czynniki innowacyjne 
i wyrafi nowania 65 3,65 1 5,72

11. Wyrafi nowanie (sophistication) 
środowiska biznesowego 65 4,06 2 5,75

12. Innowacje 65 3,24 2 5,70
Szwajcaria – kraj o pierwszej pozycji w rankingu wśród wszystkich państw, o najwyższym wskaźniku GCI.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Th e Global Competitiveness Report 2013–2014. 
Full Data Edition, K. Schwab (red.), World Economic Forum, Genewa 2013, s. 16–22.

Przedstawione powyżej fi lary konkurencyjności, powstałe na podstawie 114 róż-
nych parametrów (o czym mówi ostatni ze wspomnianych raportów), służą do opra-
cowania przez WEF pewnej syntetycznej oceny konkurencyjności, O CZYM ŚWIAD-
CZY  globalny wskaźnik konkurencyjności (Th e Global Competitiveness Index, GCI). 
Według rankingu przedstawionego przez WEF w Th e Global Competitiveness Report 
2013–2014 Polska została sklasyfi kowana na 42. miejscu spośród 148 krajów (spa-
dek z 41. lokaty rok wcześniej) z oceną 4,46 (w skali od 1 do 7), za m.in. Portoryko 
(30. miejsce), Islandią (31.), Estonią (32.), Omanem (33.), Chile (34.), Hiszpanią (35.), 
Tajlandią (37.), Azerbejdżanem (39.) czy Maltą (41.), a przed Turcją (44.), Czechami 
(46.), Litwą (48.), Włochami (49.), Portugalią (51.), Łotwą (52.), Bułgarią (57.), Cy-
prem (58.), Indiami (60.), Słowenią (62.), Rosją (64.) czy Słowacją (78.)18.

18  Th e Global Competitiveness Report 2013–2014…, op. cit., s. 15.
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Czołowe dziesięć miejsc zajęły: Szwajcaria (z wynikiem 5,67), Singapur, Fin-
landia, Niemcy, USA, Szwecja, Hongkong, Holandia, Japonia, Wielka Brytania19.

Na poziomie fi larów konkurencyjności najniższe noty cząstkowe (poniżej 
GCI średnio dla Polski) w GCR 2013–2014, składające się na syntetyczną ocenę 
konkurencyjności polskiej gospodarki dotyczą: innowacji (3,24), infrastruktu-
ry (3,96), instytucji (4,01), wyrafi nowania środowiska biznesowego (4,06), efek-
tywności rynku pracy (4,20) oraz efektywności rynku dóbr (4,34). Notę wyższą 
od średniej dla Polski (tj. powyżej 4,46) uzyskały: zdrowie i edukacja na pozio-
mie podstawowym (6,03), wielkość rynku (5,14), otoczenie makroekonomiczne 
oraz szkolnictwo wyższe i szkolenia (po 4,88), rozwój rynku fi nansowego (4,54) 
oraz gotowość technologiczna (4,47).

Rys. 1. Dwunastofi larowy profi l konkurencyjności gospodarki Polski na tle 
Szwajcarii według Th e Global Competitiveness Index (GCI 2013–2014) 

World Economic Forum

Szwajcaria – kraj o pierwszej pozycji w rankingu wśród wszystkich państw, o najwyższym wskaź-
niku GCI.
Numeracja fi larów wskaźnika GCI jak w tabeli 1.
Numer 0 oznacza średnią, czyli wartość GCI dla kraju.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Th e Global Competitiveness Report 2013–2014. 
Full Data Edition, K. Schwab (red.), World Economic Forum, Genewa 2013, s. 16–22.

19  Ibidem.
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Przewagi konkurencyjne (czyli pozycja rankingowa w  ramach składo-
wych poszczególnych subindeksów wyższa niż średni ogólny wynik dla Polski, 
tj. miejsca od 1. do 41.) jakie Polska odnotowała w poszczególnych czynnikach 
konkurencyjności wskaźnika GCI to: koszty ponoszone przez fi rmy w związku 
z ochroną przed terroryzmem, koszty ponoszone przez fi rmy w związku z ochro-
ną przed przestępstwami i przemocą, siła ochrony inwestorów, liczba telefonów 
komórkowych na 100 osób, zdolność kredytowa kraju, wpływ malarii na prowa-
dzenie działalności gospodarczej przez pracodawcę, liczba przypadków malarii 
na 100 tys. osób, wpływ HIV/AIDS na prowadzenie działalności gospodarczej 
przez pracodawcę, procent populacji osób dorosłych w wieku 15–49 lat, wśród 
których występuje HIV, śmiertelność niemowląt (liczba zgonów dzieci w wieku 
0–12 miesięcy na 1  tys. urodzeń żywych), spodziewana długość życia w chwi-
li urodzenia, wskaźnik scholaryzacji na poziomie wyższym, dostępność wyspe-
cjalizowanych usług badawczych i  szkoleniowych, intensywność konkurencji 
na rynkach lokalnych, stopień dominacji rynkowej, bariery handlowe (cła), ela-
styczność ustalania płac, skuteczność regulacji i nadzoru giełdy papierów war-
tościowych, stopień ochrony prawnej kredytobiorców i kredytodawców, odsetek 
osób korzystających z Internetu, liczba subskrypcji stacjonarnego szerokopasmo-
wego internetu na 100 mieszkańców, międzynarodowe łącza internetowe (kb/s) 
dla każdego użytkownika internetu, subskrypcje mobilnego szerokopasmowego 
internetu na 100 mieszkańców, wielkość rynku krajowego, wielkość rynku zagra-
nicznego (wartość eksportu towarów i usług), produkt krajowy brutto wyceniany 
według parytetu siły nabywczej w miliardach dolarów międzynarodowych, liczba 
(liczebność) lokalnych dostawców, liczba wniosków złożonych na mocy Traktatu 
o współpracy patentowej (liczba zgłoszeń patentowych PCT) na milion mieszkań-
ców (tj. jedynie 28 przewag konkurencyjnych na 114 zmiennych)20.

Z kolei największe trudności/problemy/bolączki w zakresie konkurencyjno-
ści (czyli pozycja rankingowa w ramach składowych poszczególnych subindeksów 
gorsza/niższa niż miejsce 100., tj. miejsca od 100. do 148.) jakie Polska odnoto-
wała w poszczególnych czynnikach konkurencyjności wskaźnika GCI to: zaufanie 
społeczeństwa do polityków (standardy etyczne polityków), ciężar regulacji rzą-
dowych (uciążliwość dla przedsiębiorstw przestrzegania rządowych wymogów ad-
ministracyjnych, np. pozwoleń, przepisów), sprawozdawczość, efektywność ram 
prawnych dla przedsiębiorstw prywatnych w  rozstrzyganiu sporów, efektywność 
ram prawnych dla prywatnych przedsiębiorstw w  zakwestionowaniu czynności 
i/lub regulacji rządowych w  ramach systemu prawnego, przejrzystość polityki 

20 Th e Global Competitiveness Report 2013–2014…, op. cit., s. 316–317.
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rządu (na ile łatwo przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje na temat zmian w po-
lityce rządu i przepisach mających wpływ na ich działalność), jakość dróg, jakość 
infrastruktury transportu lotniczego, dług publiczny jako procent PKB, wpływ 
opodatkowania na zachęty do inwestowania (w jakim stopniu ulgi podatkowe 
stanowią motywację do inwestowania), czas (liczba dni) potrzebny do rozpo-
częcia działalności gospodarczej, praktyki zatrudniania i zwalniania pracowni-
ków (restrykcyjność przepisów dotyczących zatrudniania i zwalniania pracow-
ników), wpływ opodatkowania jako zachęty do podejmowania pracy (w jakim 
stopniu ulgi podatkowe stanowią motywację do pracy), zdolność kraju do za-
trzymania w kraju utalentowanych/uzdolnionych obywateli, zdolność kraju do 
przyciągania utalentowanych ludzi z zagranicy, dostępność kapitału podwyższo-
nego ryzyka (venture capital), dostępność najnowszych technologii, absorpcja 
technologii z poziomu fi rmy (w jakim stopniu przedsiębiorstwa przyjmują nowe 
technologie), stan rozwoju klastrów, kontrola dystrybucji międzynarodowej 
przez fi rmy krajowe, wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój, zamówienia 
publiczne na produkty zaawansowane technologicznie21.

Rys. 2. Profi l międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Polski pod względem 
wyników wskaźnika Th e Global Competitiveness Index (GCI) i jego składowych 

na przestrzeni lat od 2008–2009 do 2013–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Th e Global Competitiveness Report 2013–2014. 
Full Data Edition, K. Schwab (red.), World Economic Forum, Genewa 2013, s. 16–22, Th e Global Com-
petitiveness Report 2012–2013. Full Data Edition, K. Schwab (red.), World Economic Forum, Genewa 

21 Ibidem, s. 316–317.
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2012, s. 13–20, Th e Global Competitiveness Report 2011–2012. Full Data Edition, K. Schwab (red.), 
World Economic Forum, Genewa 2011, s.  15–22, Th e Global Competitiveness Report 2010–2011. 
Full Data Edition, K. Schwab (red.), World Economic Forum, Genewa 2010, s. 15–22, Th e Global 
Competitiveness Report 2009–2010. Full Data Edition, K. Schwab (red.), World Economic Forum, 
Genewa 2009, s. 13–20, Th e Global Competitiveness Report 2008–2009. Full Data Edition, K. Schwab 
(red.), World Economic Forum, Genewa 2008, s. 10–18.

W Globalnym Raporcie Konkurencyjności (Th e Global Competitiveness Re-
port, GCR) 2013–2014 wśród najważniejszych czynników utrudniających pro-
wadzenie biznesu wymieniono (na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 
przedsiębiorców): prawo podatkowe (22,3%), restrykcyjne prawo pracy (16,5%), 
nieefektywną rządową biurokrację (administracja publiczna) (13,2%), stawki 
podatkowe (11,3%) oraz dostęp do fi nansowania (10,5%)22.

Na przestrzeni lat od 2008–2009 do 2013–2014 pod względem osiągniętych 
wyników poszczególnych składowych wskaźnika GCI największą konkurencyj-
nością wyróżnia się grupa czynników określonych jako wymagania podstawowe 
z wartością 4,72 w najnowszym opublikowanym raporcie World Economic Fo-
rum – Th e Global Competitiveness Report 2013–2014. Bardzo podobnie kształ-
tuje się sytuacja w przypadku czynników zwiększających efektywność – także 
w całym badanym okresie 2008–2014 wyniki w tej grupie czynników konkuren-
cyjności były wyższe od wskaźnika dla kraju ogółem. Najgorzej przedstawia się 
konkurencyjność Polski pod kątem grupy czynników innowacyjności i wyrafi -
nowania – to najniższy w całym analizowanym okresie wynik, poniżej średniej 
ogólnej dla kraju, z tendencją spadkową, pogarszającą się od 2011 roku (wartość 
wskaźnika na poziomie 3,64–3,66). Dla tej podgrupy czynników konkurencyj-
ności widać wyraźną różnicę na niekorzyść w osiąganym każdego roku wyni-
ku. Najwyższy wskaźnik w tym subindeksie (3,84) osiągnięto w rankingu z GCR 
2009–2010. Ogólna wartość wskaźnika GCI dla Polski jest dosyć stabilna w ba-
danym okresie i kształtuje się pomiędzy 4,28 a 4,51, a od 2011 roku osiąga stałą 
wartość na poziomie 4,46 (w skali od 1 do 7).

Na przestrzeni lat od 2008–2009 do 2013–2014 pod względem osiągniętej 
pozycji w rankingu poszczególnych składowych wskaźnika GCI najlepiej prezen-
tuje się grupa czynników zwiększających efektywność – każdego roku w bada-
nym okresie osiągnięto wyższe lokaty niż dla wskaźnika GCI ogółem dla Polski. 
Duży skok na liście rankingowej odnotowała także grupa czynników określo-
nych jako wymagania podstawowe – z pozycji 70.–71. w latach 2008–2010, po-
przez miejsce 56. w latach 2010–2012, po miejsce 59. w raporcie z lat 2013–2014 

22 Ibidem, s. 316.
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(jednakże należy pamiętać, że jest to lokata poniżej ogólnej średniej pozycji dla 
konkurencyjności polskiej gospodarki narodowej). Najgorzej sytuacja kształtuje 
się w przypadku grupy czynników innowacyjności i wyrafi nowania – po począt-
kowej poprawie (skok z miejsca 61. w GCR 2008–2009 na pozycję 46. w GCR 
2009–2010), w kolejnych analizowanych latach następowały systematyczne spad-
ki pozycji polskiej konkurencyjności gospodarki w tym subindeksie – na miejsce 
50. w GCR 2010–2011 aż pod 65. lokatę w wydaniu GCR 2013–2014.

Rys. 3. Profi l międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Polski pod względem 
osiągniętej lokaty według wskaźnika Th e Global Competitiveness Index 
(GCI) i jego składowych na przestrzeni lat od 2008–2009 do 2013–2014

Źródło: jak na rys. 2.

Wskaźnik konkurencyjności Międzynarodowego Instytutu Rozwoju 
Zarządzania w Lozannie zawarty w Roczniku Konkurencyjności Światowej 
(The World Competitiveness Yearbook International Institute for Management 
Development, IMD)

Wskaźnik konkurencyjności szwajcarskiego Instytutu Rozwoju Zarządzania 
(IMD) z siedzibą w Lozannie obliczany i publikowany jest w Th e World Competi-
tiveness Yearbook – wiodącym rocznym raporcie ukazującym się raz do roku, od 
1989 roku. Do 1995 roku raport był opracowywany wspólnie przez IMD i WEF. 
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Od 1996 roku obie organizacje wydają własne raporty: IMD – Th e World Competi-
tiveness Yearbook, natomiast WEF – Th e Global Competitiveness Report23.

Th e World Competitiveness Yearbook 2011 defi niuje (tzw. defi nicja akade-
micka) konkurencyjność krajów jako: „obszar wiedzy ekonomicznej, który 
analizuje fakty i politykę, kształtujące zdolność kraju do tworzenia i zachowa-
nia otoczenia sprzyjającego tworzeniu większej wartości przez przedsiębiorstwa 
i większego dobrobytu mieszkańców”24.

Do 2000 roku zarówno WEF, jak i IMD stosowały podobny zestaw czyn-
ników konkurencyjności. IMD początkowo stosował podział badanych cech 
na osiem płaszczyzn konkurencyjności. Obecnie IMD stosuje prosty podział 
na cztery główne grupy czynników określających konkurencyjność25, z  któ-
rych każda zawiera pięć podgrup (łącznie 20 podgrup, co daje 338 wskaźników 
w 2014 roku)26. Czynniki na podstawie których IMD ustala ranking konkuren-
cyjności poszczególnych krajów, są następujące27:
1. Wyniki ekonomiczne (economic performance):

  gospodarka narodowa (ocena sytuacji makroekonomicznej gospodarki 
– 25 kryteriów);

  handel międzynarodowy (udział w handlu światowym, bilans płatniczy, 
handlowy, eksport, import – 26 kryteriów);

  inwestycje zagraniczne (w tym podział na: inwestycje, czyli m.in. stru-
mienie i zasoby bezpośrednich inwestycji zagranicznych – 16 kryteriów 
oraz fi nanse, czyli inwestycje pośrednie – 2 kryteria);

23  I. Szamrej-Baran, Konkurencyjność gospodarki Polski na tle wybranych gospodarek Unii Europej-
skiej, [w:] Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku, Studia 
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 25, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 131.

24  I. Szamrej-Baran, Konkurencyjność gospodarki Polski na tle…, op. cit., s. 128 oraz www.imd.org/
research/centers/wcc/upload/Fundamentals.pdf, stan z dnia 29.06.2011.

25  Częściowo są one podobne do tych, którymi posługuje się WEF, jednak liczba przyjętych przez 
nią kryteriów oceny wpływających na poszczególne czynniki jest znacznie większa. Ocenę po-
szczególnych czynników IMD ustala na podstawie aż 338 kryteriów (czynników), czyli o 160 
więcej niż World Economic Forum.

26  I. Szamrej-Baran, op. cit., s. 131–132.
27  IMD World Competitiveness Yearbook 2014, s. 286–287 oraz s. 292–293 oraz s. 338–339 oraz 

s.  378–379 oraz s.  420–421 oraz http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/All_crite-
ria_list.pdf, stan z dnia 04.07.2014, oraz https://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/
Index.htm, stan z dnia 04.07.2014, oraz Cz. Pilarska, Międzynarodowa konkurencyjność gospo-
darki polskiej na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Euro-
pejskiej, [w:] Z. Dach (red.), Polska wobec procesów globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne, 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2010, s. 114–115.
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  zatrudnienie (liczba pracujących, tempo wzrostu zatrudnienia, zatrudnie-
nie w poszczególnych sektorach, wskaźnik bezrobocia, bezrobocie wśród 
młodzieży – 8 kryteriów);

  ceny (średnia roczna stopa infl acji, indeks kosztów utrzymania w najwięk-
szych miastach, koszt wynajęcia mieszkań oraz powierzchni biurowych, 
ceny paliwa, ceny żywności – 6 kryteriów).

2. Sprawność/efektywność rządu (government effi  ciency):
  fi nanse publiczne (defi cyt budżetowy, dług publiczny, zarządzanie fi nan-

sami publicznymi, wydatki rządowe – 12 kryteriów);
  polityka fi skalna (podatki od osób fi zycznych i prawnych, VAT, ubezpie-

czenia społeczne, rzeczywiste obciążenia podatkowe – 13 kryteriów);
  podstawy/struktury instytucjonalne (w tym ocena polityki banku central-

nego – 7 kryteriów, oraz efektywność państwa, czyli m.in. ocena polityki 
rządu, poziomu biurokracji, przejrzystości polityki rządu oraz stopnia ko-
rupcji – 6 kryteriów);

  regulacje dotyczące prowadzenia działalności biznesowej (w tym: jawność, 
czyli ocena efektywności administracji celnej, umowy sektora publiczne-
go, umowy międzynarodowe, dostęp do rynków kapitałowych, bodźce in-
westycyjne – 7 kryteriów, konkurencja i  regulacje, czyli m.in. subsydia, 
regulacje prawne w zakresie konkurencji, warunki do inwestowania, regu-
lacje prawne w zakresie produktów i usług, liczba dni niezbędnych do roz-
poczęcia działalności gospodarczej – 9 kryteriów, a także regulacje rynku 
pracy, czyli m.in. ocena elastyczności rynku pracy, poziom płacy mini-
malnej, regulacje dotyczące zatrudniania imigrantów – 4 kryteria);

  konstrukcja społeczna (m.in. sprawiedliwość, dyskryminacja, ocena po-
litycznej stabilności i  ryzyka, odsetek kobiet w parlamencie, nierówność 
płciowa – 12 kryteriów).

3. Sprawność/efektywność biznesu (business effi  ciency):
  wydajność i sprawność/produktywność (realny wzrost wydajności, wydaj-

ność w rolnictwie, przemyśle i usługach, rozwój małych i średnich przed-
siębiorstw – 11 kryteriów);

  rynek pracy (w  tym: koszty, tj. m.in. poziom wynagrodzeń, jednost-
kowe koszty pracy, wynagrodzenia kadry zarządzającej – 5 kryteriów, 
relacje, tj. liczba godzin pracy, relacje w miejscu zatrudnienia, moty-
wacja pracowników – 6 kryteriów, dostępność wykwalifi kowanej siły 
roboczej, tj. zasoby siły roboczej, udział kobiet w rynku pracy, wyko-
rzystanie doświadczenia międzynarodowej kadry zarządzającej, umie-
jętność wykorzystania zdolności osób utalentowanych oraz doświad-
czonych – 13 kryteriów);
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  fi nanse (w tym: sprawność sektora bankowego – 8 kryteriów, ocena spo-
sobu działania rynku kapitałowego – 8 kryteriów, oraz zarządzanie fi nan-
sami – 4 kryteria);

  zarządzanie w  praktyce (ocena kadry kierowniczej i  metod zarządzania 
pod kątem ich innowacyjności, marketing, etyka, satysfakcja konsumenta, 
CSR – 9 kryteriów);

  postawy (zachowania) i wartości (kultura narodowa, potrzeba ekonomicz-
nych i socjalnych reform, wartości społeczne – 7 kryteriów).

4. Infrastruktura (infrastructure).
  infrastruktura podstawowa (powierzchnia, urbanizacja, ocena zasobów 

siły roboczej, ocena jakości infrastruktury transportowej, energetycznej 
– 25 kryteriów);

  infrastruktura w  zakresie technologii (ocena zdolności technologicznej, 
inwestycje w  dziedzinie telekomunikacji, wykorzystanie komputerów, 
internetu – 23 kryteria);

  infrastruktura naukowa (ocena z punktu widzenia rozwoju sfery B+R, stop-
nie i tytuły naukowe, artykuły naukowe, liczba patentów – 23 kryteria);

  zdrowie i  środowisko naturalne (wydatki na opiekę medyczną, spodzie-
wana długość życia, śmiertelność dzieci, HDI, emisja CO2, zużycie wody, 
zużycie prądu, zanieczyszczenie środowiska – 26 kryteriów);

  edukacja (wydatki na edukację, ocena systemu edukacji, jakości kadry 
– 17 kryteriów).

IMD na podstawie tych czynników konkurencyjności (w liczbie od 330 do 
340 w zależności od roku) opracowuje ranking konkurencyjności gospodarek 
poszczególnych krajów świata, podając wyliczone wartości wskaźnika konku-
rencyjności. Ogólny wskaźnik konkurencyjności IMD prezentowany w  ogól-
nym rankingu może mieć wartość punktową od 0 do 100, przy czym 100 jest 
wynikiem najlepszym, oznaczającym, że gospodarka narodowa danego kraju 
charakteryzuje się w  danym roku najwyższą konkurencyjnością wśród bada-
nych w danym okresie państw (w zależności od roku – od 46 krajów w począt-
kowych raportach w latach 1997–1998, przez 51 krajów w latach 2003–2005, po 
53–60 krajów w latach 2006–2014). Na podstawie zdobytych punktów tworzo-
na jest lista rankingowa – im wyższy wskaźnik konkurencyjności, tym lepsza 
(wyższa) pozycja na liście rankingowej. W ostatnich pięciu latach (2010–2014) 
w pierwszej piątce krajów najbardziej konkurencyjnych, czyli o najwyższej war-
tości ogólnego wskaźnika konkurencyjności obliczonego przez IMD, znajdowa-
ły się w kolejności: USA, Szwajcaria, Hongkong, Singapur oraz Szwecja28.

28  Overall Ranking and Competitiveness Factors, [w:] IMD World Competitiveness Yearbook 2014, s. 20–21.
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Rys. 4. Miejsce Polski w rankingu konkurencyjności opracowanym przez IMD 
w Th e World Competitiveness Yearbook z uwzględnieniem poszczególnych grup 

czynników konkurencyjności w latach 2006–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: https://www.worldcompetitiveness.com/On-
Line/App/Index.htm, stan z dnia 10.07.2014.

W  badanym okresie, w  latach 2006–201429, Polska najwyższą pozycję 
w ogólnym rankingu konkurencyjności IMD osiągnęła w 2010 roku – miejsce 
32. na 58 badanych krajów, co było znaczną poprawą lokaty na liście rankin-
gowej w stosunku do lat wcześniejszych – o 12 pozycji (z miejsca 44. w latach 
2008–2009) czy aż o 20 pozycji (z miejsca 52. w 2007 roku). W latach 2011–2012 
odnotowano spadek pozycji polskiej gospodarki w ogólnym rankingu konku-
rencyjności IMD o  dwa miejsca, a  następnie w  2013 roku ponowną poprawę 
ogólnej konkurencyjności – skok na miejsce 33. (na 60. badanych krajów) z war-
tością ogólnego wskaźnika konkurencyjności 65,4430. W aktualnym Th e World 
Competitiveness Yearbook 2014 konkurencyjność polskiej gospodarki ponownie 
uległa obniżeniu – odnotowano spadek na pozycję 36. (także na 60 badanych 

29  Opracowanie własne na podstawie danych z: https://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/
App/Index.htm, stan z dnia 10.07.2014.

30  Na 100 – wartość maksymalna, źródło: IMD World Competitiveness Online 1995–2014, https://
www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index.htm, stan z dnia 10.07.2014.
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krajów) oraz obniżenie wartości ogólnego wskaźnika konkurencyjności do 
poziomu 61,7731. Pod względem grupy czynników konkurencyjności „wyni-
ki ekonomiczne” w całym badanym okresie (za wyjątkiem 2013 roku) lokata 
polskiej gospodarki była wyższa niż dla wyniku ogólnego. Najlepszą pozycję 
w rankingu Polska odnotowała w przypadku tej podgrupy czynników konku-
rencyjności również w 2010 roku (24. miejsce), a najgorsze pozycje w latach 
2006–2007 (odpowiednio: 46. i  41. miejsce). Pod względem grupy czynni-
ków konkurencyjności „sprawność/efektywność rządu” najlepszymi okazały 
się lata: 2013 (najwyższa lokata w badanym okresie – 27. pozycja na 60 bada-
nych krajów) oraz 2014 (30. miejsce, czyli także powyżej średniej ogólnej dla 
Polski). To bardzo duża poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki na-
rodowej w tym obszarze, objawiająca się dużym skokiem na liście rankingo-
wej w stosunku do lat początkowych badanego okresu (2006–2008), kiedy to 
Polskę notowano na pozycjach od 49. po 52. Grupa czynników konkurencyj-
ności „sprawność/efektywność biznesu”, czyli dotyczących prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, wypada relatywnie słabo w całym badanym okresie, tj. 
poniżej ogólnego wyniku dla całej polskiej gospodarki. W latach 2006–2009 
pozycja Polski pod względem tej grupy czynników konkurencyjności kształ-
towała się od 52. do 50. miejsca, z poprawą od 2010 roku, kiedy to osiągnięto 
38. pozycję. 

Najwyższa lokata w  tej kategorii przypadła w  Polsce na 2013 rok – 35. 
miejsce. Przez cały analizowany okres (tj. w latach 2006–2014) najwyższe po-
zycje notowała składowa wskaźnika konkurencyjności dotycząca infrastruk-
tury – od miejsc 39.–40. w latach 2006, 2007 i 2009, przez najlepszą pozycję 
(34. miejsce) w 2011 roku, po 36. lokatę od 2012 roku.

Raport Doing Business Banku  Światowego
Publikowany co roku od 11 lat przez Bank Światowy raport Doing Bu-

siness pokazuje łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w badanych 
krajach na świecie. Raport Doing Business rzuca światło na to, jak łatwo 
bądź trudno jest lokalnemu przedsiębiorcy otworzyć i uruchomić małe bądź 
średnie przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisa-
mi prawa.

W raporcie tym Bank Światowy publikuje wskaźnik łatwości prowadzenia 
interesów (Th e Ease of Doing Business Index). Wskaźnik ten bazuje na badaniach 
praw i regulacji przeprowadzonych i zweryfi kowanych przez ponad 5 tys. przed-

31 Ibidem.
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stawicieli władz państwowych, prawników, konsultantów, księgowych i  innych 
profesjonalistów, którzy na co dzień mają do czynienia z regulacjami prawnymi 
dotyczącymi biznesu.

Wskaźnik łatwości prowadzenia interesów (Th e Ease of Doing Business 
Index) ma na celu zmierzenie regulacji bezpośrednio wpływających na przed-
siębiorstwa bez badania innych warunków, jak bliskość znaczących rynków, 
jakość infrastruktury, infl acja czy przestępczość. Wyższa pozycja w  rankin-
gu wskazuje lepsze, zazwyczaj prostsze, przepisy regulujące sprawy związa-
ne z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz silniejszą ochronę własności przez 
prawo. Pozycja danego kraju w rankingu opiera się na średniej z dziesięciu 
kategorii32: 
11.  Zakładanie fi rmy – procedury, czas oraz wymagany minimalny wkład po-

czątkowy.
12.  Uzyskiwanie pozwoleń na budowę – procedury, czas oraz koszt inspekcji 

oraz uzyskiwania pozwolenia.
13.  Wskaźnik energii elektrycznej – czas i koszt uzyskania przyłącza elektrycz-

nego dla nowo wybudowanego przedsiębiorstwa.
14.  Rejestrowanie własności (księgi wieczyste) – procedury, czas oraz koszt re-

jestrowania nieruchomości.
15.  Otrzymywanie kredytu – siła regulacji kredytów oraz ilość informacji na te-

mat kredytowania.
16.  Ochrona inwestorów – zakres jawności oraz zakres odpowiedzialności za-

rządu przed współudziałowcami.
17.  Płacenie podatków – liczba płaconych podatków, godziny spędzone rocznie 

nad przygotowaniem zeznań podatkowych oraz część dochodu brutto, jaką 
stanowi płacony podatek.

18.  Handel zagraniczny – liczba dokumentów, podpisów i czasu wymaganego, 
aby przedsiębiorca mógł importować lub eksportować.

19.  Zawieranie/egzekwowanie umów (dochodzenie należności) – procedury, 
czas i koszt zawierania i egzekwowania umów dłużnych.

10.  Likwidacja przedsiębiorstwa (upadłość) – czas i koszt związany z zakończe-
niem działalności oraz stopa odzysku.

Dodatkową zmienną opracowywaną, analizowaną i  publikowaną w raporcie 
Doing Business jest „zatrudnianie pracowników”, czyli czynnik odnoszący się do 
elastycznych regulacji zatrudnienia (i je popierający).

32  http://www.doingbusiness.org/methodology, stan z dnia 11.07.2014.
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W raporcie Doing Business opracowanym na 2014 rok33 Polska uzyskała 45. 
miejsce (na 189 badanych gospodarek narodowych), zatem o trzy pozycje wyż-
szą lokatę34 niż rok wcześniej35. Pod względem wartości wskaźnika łatwości pro-
wadzenia biznesu (Ease of Doing Business Index) polska gospodarka również od-
notowała wzrost wskaźnika o 0,91 punktu – z wartości 71,05 w Doing Business 
2013 do 71,96 w Doing Business 2014, przy czym im wyższa wartość wskaźnika 
(im bliżej 100), tym jest to lepszy wynik, tym łatwiejsze procedury prowadzenia 
działalności gospodarczej w  danym kraju, tym relatywnie większa konkuren-
cyjność danej gospodarki. Zatem, w raporcie Doing Business 2014 Polska zna-
lazła się na gorszej pozycji niż m.in. Litwa (która zajęła 17. miejsce, z wartością 
wskaźnika na poziomie 75,79), Tajlandia (odpowiednio: 18. i 75,90), Mauritius 
(20. i 74,42), Estonia (22. i 75,24), Zjednoczone Emiraty Arabskie (23. i 74,61), 
Łotwa (24. i 75,77) czy Ruanda (32. i 71,09). Lepszą pozycję polska gospodar-
ka odnotowała natomiast w stosunku do m.in. Słowacji (49. lokata w rankingu, 
z wartością wskaźnika na poziomie 69,48), Hiszpanii (odpowiednio: 52. i 71,39), 
Luksemburga (60. i 66,61), Włoch (65. i 67,38) czy Czech (75. i 66,46). W pierw-
szej piątce rankingu w raporcie Doing Business 2014 Banku Światowego znalazły 
się w kolejności: Singapur (z wartością wskaźnika na poziomie 92,21), Hong-
kong (89,13), Nowa Zelandia (88,65), USA (83,99) oraz Dania (85,16)36.

W Doing Business 2014 w stosunku do wcześniejszego raportu pozycja Pol-
ski37 w rankingu poprawiła się najbardziej w aspektach: uzyskiwanie pozwoleń 

33  Doing Business 2014 obejmuje dane za okres od czerwca 2012 roku do czerwca 2013 roku. Szer-
zej zob. Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, 
Comparing Business Regulations for Domestic Firms in 189 Economies, 11th edition, Th e World 
Bank and the International Finance Corporation, A World Bank Group Corporate Flagship.

34  W 2013 roku Polska zajęła 48. pozycję na 185. badanych krajów. Według poprzedniej meto-
dologii było to 55. miejsce w zestawieniu Doing Business 2013. Polska była wówczas krajem, 
który zreformował się najbardziej na świecie (źródło: Doing Business 2013. Smarter Regulations 
for Small and Medium-Size Enterprises, Comparing Business Regulations for Domestic Firms 
in 185 Economies, 10th edition, Th e World Bank and the International Finance Corporation, 
A World Bank Group Corporate Flagship, tabele 1.1 oraz 1.2, s. 3–4).

35  Wcześniejsze niż Doing Business 2014 rankingi zostały skorygowane i  także opierają się na 
dziesięciu tematach/kategoriach zawierających dane dopasowane do metodologii zastosowanej 
w Doing Business 2014.

36  Opracowanie własne na podstawie danych z: http://www.doingbusiness.org/rankings, stan 
z  dnia 08.07.2014, oraz http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies, stan z  dnia 
08.07.2014.

37  Opracowanie własne na podstawie danych z: http://www.doingbusiness.org/Custom-Query/
poland#hReprtpreview, stan z  dnia 08.07.2014, oraz http://www.doingbusiness.org/Custom-
-Query/poland#Result, stan z  dnia 08.07.2014, oraz http://www.doingbusiness.org/Custom-
-Query/poland, stan z dnia 08.07.2014.
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na budowę (skok na liście rankingowej o 16 pozycji, ze 104. na 88. miejsce)38, 
rejestrowanie własności (Księgi Wieczyste) – skok z 63. na 54. pozycję na liście 
rankingowej39 oraz zakładanie fi rmy (poprawa lokaty w rankingu ze 124. na 116. 
miejsce)40. Nieznaczna (o  jedną pozycję w  rankingu) poprawa wystąpiła pod 
względem procedur związanych z  prowadzeniem handlu zagranicznego oraz 
procedur związanych z uzyskaniem przyłącza elektrycznego dla nowo wybudo-
wanego przedsiębiorstwa. Bez zmian kształtowała się pozycja polskiej gospodar-
ki pod kątem procedur związanych z otrzymywaniem kredytów oraz likwidacją 
(upadłością) przedsiębiorstwa. Pogorszeniu (utrudnieniu) uległy natomiast kwe-
stie/procedury odnoszące się do: ochrony inwestorów, zawierania/egzekwowania 
umów (tj. dochodzenia należności) oraz płacenia podatków (przy tej ostatniej 
kategorii zanotowano spadek w rankingu aż o 9 pozycji). Dokładne pozycje, któ-
re zajmowała Polska w raportach Doing Business 2014 oraz Doing Business 2013 
przedstawia tabela nr 2.

Ze względu na wartość wskaźnika łatwości prowadzenia biznesu najlepszą 
pozycję polska gospodarka uzyskuje w  aspekcie procedur otrzymywania kre-
dytów (93,75 od 2010 roku do chwili obecnej, wzrost z poziomu 75,0 w latach 
2005–2006), zakładania fi rmy (85,86 w 2014 roku, powyżej 81,0 od 2010 roku, 
wzrost z  poziomu 62,53 w  2004 roku), handlu zagranicznego (79,87 w  2014 
roku, w miarę stabilna wartość wskaźnika, wzrost z poziomu 79,1 w 2006 roku) 
czy rejestrowania własności (78,90 w  2014 roku, wzrost wartości wskaźnika 
z  poziomu 57,81 w  2005 roku). Najgorsze wyniki polska gospodarka uzysku-
je w aspekcie procedur: likwidacji (upadłości) przedsiębiorstwa (58,04 w 2014 
roku, w 2004 roku wskaźnik ten miał wartość 33,29, a zatem wzrósł o ponad 25 
punktów), uzyskania przyłącza elektrycznego dla nowo wybudowanego przed-
siębiorstwa (59,24 w  2014 roku, wskaźnik wzrósł o  2 punkty w  stosunku do 
2010 roku, kiedy to wynosił 57,94), ochrony inwestorów (60,00 od 2007 roku do 

38  Na co złożyło się: wyeliminowanie jednej procedury (z 19 procedur w 2013 roku do 18 procedur 
w 2014 roku, w 2006 roku były 24 procedury), skrócenie czasu załatwienia pozwolenia (ze 164 
dni w 2013 roku do 161 dni w 2013 roku, w 2006 roku było to 300 dni), znaczne obniżenie kosz-
tów (z 37% dochodu per capita w 2013 roku do 10,6% dochodu per capita w 2014 roku, w 2006 
roku było to 71,0% dochodu per capita).

39  Na co złożyło się przede wszystkim: skrócenie czasu rejestracji działalności (z 54 dni w 2013 
roku do 35 dni w 2014 roku, w 2005 roku było to 204 dni) oraz obniżenie kosztów (od 2011 roku 
jest to 0,4% dochodu per capita, w 2005 roku było to 1,6% dochodu per capita).

40  Na co złożyło się: wyeliminowanie dwóch procedur (z  6 procedur w  latach 2010–2013 do 
4 procedur w 2014 roku, w latach 2004–2009 było 10 procedur), skrócenie czasu załatwienia 
pozwolenia (z 32 dni w latach 2010–2013 do 30 dni w 2014 roku, w latach 2004–2009 było to 
31 dni) oraz obniżenie kosztów (z 21,2% dochodu per capita w 2004 roku do 14,3% dochodu 
per capita w 2014 roku).
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chwili obecnej) czy zawierania/egzekwowania umów (63,42 w 2014 roku, wzrost 
wskaźnika z poziomu 50,05 w latach 2004–2005). W kategorii „płacenie podat-
ków” także nastąpiła poprawa w polskiej gospodarce – odnotowano wzrost war-
tości wskaźnika z poziomu 50,07 w latach 2006–2007 do poziomu 70,36 w 2013 
roku, a  w  ostatnim roku analizy pogorszenie wskaźnika do poziomu 69,30). 
Uzyskiwanie pozwoleń na budowę charakteryzowało się stałą i  systematyczną 
poprawą wartości wskaźnika – z poziomu 50,20 w 2006 roku do 71,19 w 2014 
roku41. Dokładne wartości poszczególnych składowych wskaźnika łatwości pro-
wadzenia biznesu, które osiągnęła polska gospodarka w raportach Doing Busi-
ness 2014 oraz Doing Business 2013 przedstawia tabela nr 2.

Tab. 2. Pozycja Polski oraz wartości poszczególnych składowych wskaźnika łatwości 
prowadzenia biznesu, które osiągnęła polska gospodarka w raportach Doing Business 

2014 oraz Doing Business 2013

Kategoria zmiennych
Doing Business Doing Business

2014 2013 2014 2013
Pozycja Wartość wskaźnika

          Ogólny wskaźnik 45 48 71,96 71,05

1. Zakładanie fi rmy 116 124 85,86 81,82

2. Uzyskiwanie pozwoleń na budowę 88 104 71,19 69,21

3. Wskaźnik energii elektrycznej 137 138 59,24 57,98

4. Rejestrowanie własności (Księgi Wieczyste) 54 63 78,90 76,76

5. Otrzymywanie kredytu 3 3 93,75 93,75

6. Ochrona inwestorów 52 51 60,00 60,00

7. Płacenie podatków 113 104 69,30 70,36

8. Handel zagraniczny 49 50 79,87 79,44

9. Zawieranie/egzekwowanie umów (dochodze-
nie należności) 55 54 63,42 63,42

10. Likwidacja przedsiębiorstwa (upadłość) 37 37 58,04 57,72

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.doingbusiness.org/data/exploreecono-
mies/poland, stan z dnia 11.07.2014.

41  Opracowanie własne na podstawie danych z: http://www.doingbusiness.org/data/distance%20
to%20frontier, stan z  dnia 09.07.2014, oraz Full Distance to Frontier Dataset 2004–2014 (plik 
Excel), http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Miscel-
laneous/DB14-Distance-to-Frontier-dataset.xlsx, stan z dnia 09.07.2014.
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Tabela nr 3 prezentuje obszary/kategorie, w których wprowadzono refor-
my/zmiany podkreślane i wymieniane przez Bank Światowy jako ułatwienia do 
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w dotychczasowych raportach 
Doing Business w okresie od czerwca 2006 roku do czerwca 2013 roku.

Tab. 3. Obszary w których wprowadzono reformy ułatwiające prowadzenie działalności 
gospodarczej w Polsce według raportów Doing Business Banku Światowego

Doing Business 2014

1. Zakładanie fi rmy
Wyeliminowanie konieczności rejestracji nowej fi rmy 
w  Państwowej Inspekcji Pracy i  Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej

2. Uzyskiwanie pozwoleń 
na budowę

Zlikwidowanie wymogu dostarczenia do urzędu opisu 
geotechnicznego

Doing Business 2013

1. Rejestrowanie własności 
(Księgi Wieczyste)

Wprowadzenie nowego systemu zarządzania sprawami 
rozpatrywanymi dla rejestrów ksiąg wieczystych i rejestrów 
oraz kontynuowanie digitalizacji zapisów w rejestrach

2. Płacenie podatków

Promowanie korzystania z  elektronicznego systemu 
zgłoszenia i płatności, choć również płacenie podatków 
stało się bardziej kosztowne poprzez zwiększenie skład-
ki na ubezpieczenie społeczne

3.
Zawieranie/ 

/egzekwowanie umów 
(dochodzenie należności)

Dokonanie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego i po-
wołanie większej liczby sędziów do sądów handlowych

4. Likwidacja przedsiębiorstwa 
(upadłość)

Aktualizacja wytycznych dotyczących informacji i doku-
mentów, które muszą być dołączone do wniosku o ogło-
szenie upadłości, a  także udzielanie zabezpieczonym 
wierzycielom prawa do przejęcia wierzytelności obciążo-
nych fi nansowymi zastawami w przypadku likwidacji

Doing Business 2012

1. Handel zagraniczny Wdrożenie elektronicznego systemu przygotowania 
i złożenia dokumentów celnych

2. Likwidacja przedsiębiorstwa 
(upadłość)

Zmiana prawa upadłościowego i  naprawczego w  celu 
uproszczenia procedur sądowych i zwiększenia upraw-
nień dla zabezpieczonych wierzycieli

Doing Business 2011

1. Zatrudnianie pracowników* Skrócenie maksymalnego czasu trwania umów na czas 
określony 

2. Rejestrowanie własności 
(Księgi Wieczyste)

Ułatwienie rejestracji działalności gospodarczej poprzez 
komputeryzację systemu ksiąg wieczystych
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Doing Business 2010

1. Zakładanie fi rmy

Zmniejszenie wymaganej kwoty minimalnego kapita-
łu z 50 tys. zł do 5 tys. zł, a także konsolidowanie przez 
KRS wniosków o  rejestrację, podatki, ubezpieczenie 
społeczne i statystyki

2. Otrzymywanie kredytu

Poprawienie systemu informacji kredytowej poprzez 
gromadzenie i  rozpowszechnianie informacji na temat 
fi rm, a także poprawienie dostępu do kredytów poprzez 
nowelizację Ustawy z  dnia 6 grudnia 1996 roku o  za-
stawie rejestrowym i  rejestrze zastawów, która nadała 
wszystkim osobom prawnym, w tym podmiotom zagra-
nicznym, zdolność zastawnika

3. Płacenie podatków
Złagodzenie obciążeń podatkowych dla biznesu poprzez 
obniżenie stawek na ubezpieczenie społeczne, a  także 
uproszczenie ustawy o VAT

4. Likwidacja przedsiębiorstwa 
(upadłość)

Złagodzenie prawa upadłościowego wprowadzające 
możliwość otwarcia procedury reorganizacji (wczesnej 
upadłości), która odnosi się do spółek będących w trud-
nej sytuacji fi nansowej, a nie do postępowania upadło-
ściowego

Doing Business 2009

1. Likwidacja przedsiębiorstwa 
(upadłość)

Wprowadzenie Ustawy o  licencji syndyka zaostrzyło 
wymagania zawodowe dla administratorów; licencja 
syndyka wymaga obecnie zdania egzaminu z  zakresu 
prawa, ekonomii i fi nansów oraz zarządzania, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem specyfi ki postępowania upa-
dłościowego i naprawczego; reforma ogranicza również 
wynagrodzenie syndyków do 3% wartości masy upadło-
ści (obniżenie z wcześniejszych 5%)

Doing Business 2008

1. Rejestrowanie własności 
(Księgi Wieczyste)

Dokonanie zmiany systemu opłat ze zmiennej stopy na 
ustalony harmonogram opłat

2.
Zawieranie/ egzekwowanie 

umów 
(dochodzenie należności)

Ułatwienie egzekwowania umów poprzez wprowa-
dzenie bardziej rygorystycznych regulaminów postę-
powania

* – zmienna dodatkowa w raportach Doing Business

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.doingbusiness.org/reforms/overview/eco-
nomy/poland, stan z dnia 09.07.2014.
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 Indeks wolności gospodarczej amerykańskich organizacji The Heritage 
Foundation oraz The Wall Street Journal (The Index of Economic Freedom, IEF]

Indeks Wolności Gospodarczej (Th e Index of Economic Freedom, IEF) spo-
rządzany jest corocznie od 1995 roku przez amerykańskie organizacje Th e He-
ritage Foundation oraz Th e Wall Street Journal. Indeks ten defi niuje wolność 
ekonomiczną jako brak wymuszania i ograniczania działalności produkcyjnej, 
konsumpcji towarów oraz usług poza poziom niezbędny dla jej ochrony i pod-
trzymania. Raport ten zawiera opis i ocenę ograniczeń, restrykcyjnych przepi-
sów oraz zakresu stosowania przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki 
w różnych państwach świata42.

Przy obliczaniu tego wskaźnika uwzględnia się 10 poniższych czynników 
(wolności gospodarczych) pogrupowanych w 4 główne kategorie43:
III. Rządy prawa/praworządność (rule of law).

11.  Prawa własności (property rights).
12.  Poziom korupcji/wolność od korupcji (freedom from corruption).

III. Wielkość sektora publicznego (government size).
13.  Fiskalizm/wolność fi skalna (fi scal freedom).
14.  Wydatki publiczne/wolność od rządu (government spending).

III. Efektywność regulacyjna/skuteczność przepisów (regulatory effi  ciency).
15.  Warunki dla biznesu/wolność biznesu (business freedom).
16.  Rynek pracy/swoboda pracy (labor freedom).
17.  Polityka monetarna/wolność monetarna (monetary freedom).

IV. Otwartość rynku (market openness).
18.  Handel/wolność handlu (trade freedom).
19.  Inwestycje/wolność inwestycji (investment freedom).
10.  Finanse/wolność fi nansowa (fi nancial freedom).

Niższy wynik punktowy danego kraju oznacza większy zakres interwencji pań-
stwa w  gospodarkę i  mniejszą wolność gospodarczą. W  ten sposób powstaje 
ranking państw od największej liczby punktów (maksymalnie 100) do najmniej-
szej (minimalnie 0), czyli od państw o  największej wolności gospodarczej do 

42  2005 Index of Economic Freedom, Th e Heritage Foundation and Th e Wall Street Journal, s. 58. 
Szerzej zob. T. Miller, A. B. Kim, Defi ning Economic Freedom, [w:] T. Miller, A. B. Kim, K. R. 
Holmes, J. M. Roberts, B. Riley, R. Olson, 2014 Index of Economic Freedom, Th e Heritage Foun-
dation and Th e Wall Street Journal, Chapter 5, s. 79–86.

43  2014 Index of Economic Freedom, ibidem, s. 81. Dokładny opis poszczególnych składowych in-
deksu IEF oraz metodologia obliczania wskaźnika znajduje się w: 2014 Index of Economic Fre-
edom, ibidem, s. 81–84 oraz s. 471–483.
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państw, w przypadku których można mówić o swego rodzaju „ucisku w gospo-
darce”. Zależnie od wyniku punktowego, państwa podzielone są na 5 kategorii44:

  100–80 – wolny (free),
  79,9–70 – w zasadzie wolny (mostly free),
  69,9–60 – umiarkowanie wolny (moderately free),
  59,9–50 – w zasadzie bez wolności (mostly unfree),
  49,9–0 – bez wolności (repressed).

Th e Index of Economic Freedom (IEF) ma bardzo duże znaczenie jako raport 
oceniający stopień swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozio-
mu ingerencji czynników instytucjonalnych w działalność sektora prywatnego. 
W mniejszym stopniu natomiast analizuje makroekonomiczną sytuację gospo-
darczą poszczególnych krajów oraz ich międzynarodową konkurencyjność.

W dwudziestej edycji raportu – 2014 Index of Economic Freedom – global-
ny indeks wolności gospodarczej wyniósł 60,3, co stanowi najwyższy wskaźnik 
w historii indeksu. Jest wyższy o 0,7 punktu w stosunku do poprzedniej edycji 
raportu i  2,7 punktu wyższy w  porównaniu z  1995 rokiem (kiedy to wyniósł 
57,6). W najnowszej edycji raportu, 2014 Index of Economic Freedom, w rankin-
gu wolności gospodarczej uwzględniono 186 krajów (sklasyfi kowano 178), co 
stanowi 99% ludności całego świata45.

W  raporcie 2014 Index of Economic Freedom na pierwszych miejscach, 
w grupie krajów wolnych gospodarczo (wskaźnik w przedziale od 80 do 100) 
znalazło się sześć gospodarek, w  następującej kolejności: Hongkong (indeks 
wolności gospodarczej był równy 90,1), Singapur (89,4), Australia (82,0), Szwaj-
caria (81,6), Nowa Zelandia (81,2) oraz Kanada (80,2). W grupie krajów w za-
sadzie wolnych (indeks w przedziale 79,9–70) znalazło się 28 krajów, m.in.: Es-
tonia (11. pozycja w rankingu, z indeksem wolności gospodarczej wynoszącym 
75,9), Bahrajn (odpowiednio: 13. miejsce i 75,1), Litwa (21. i 73,0), Gruzja (22. 
i  72,6), Czechy (26. i  72,2), Botswana (27. i  72,0) oraz Kolumbia (34. i  70,7). 
Oznacza to, że wszystkie te kraje są na wyższych pozycjach w  rankingu wol-
ności gospodarczej niż Polska. Polska w raporcie 2014 Index of Economic Fre-
edom uplasowała się na 50. pozycji wśród wszystkich badanych krajów świata 
(23. pozycja wśród krajów europejskich) z wartością wskaźnika 67,0, co zakwa-
lifi kowało Polskę do grupy 56-ciu krajów umiarkowanie wolnych gospodarczo 
(wskaźnik w przedziale 69,9–60). Do tej samej grupy krajów, na pozycjach niż-
szych niż Polska (czyli o mniejszej wolności gospodarczej), zaliczają się m.in.: 

44  http://www.heritage.org/index/ranking, stan z dnia 10.07.2014.
45  2014 Index of Economic Freedom, op. cit., s. 1.
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Słowacja (pozycja 57. i  wartość wskaźnika IEF na poziomie 66,4), Portugalia 
(odpowiednio: 69. i 63,5), Francja (70. i 63,5), Słowenia (74. i 62,7) oraz Wło-
chy (86. i 60,9). Kolejna grupa krajów, tj. kraje w zasadzie bez wolności (indeks 
w  przedziale 59,9–50) obejmuje grupę 61 państw, m.in.: Grecję (119. pozycja 
w rankingu i wartość wskaźnika IEF wynosząca 55,7), Indie (odpowiednio: 120. 
i 55,7), Chiny (137. i 52,5) oraz Rosję (140. i 51,9). Ostatnia grupa krajów to kra-
je bez wolności (wskaźnik IEF w przedziale 49,0–0), czyli 27 państw, do których 
zalicza się m.in.: Boliwia (158. pozycja w  rankingu, z  indeksem golności Go-
spodarczej wynoszącym 48,4), Ekwador (odpowiednio: 159. i 48,0), Wenezuela 
(175. i 36,3), Kuba (177. i 28,7) oraz Korea Północna (178. i 1,0)46.

Na przestrzeni dwudziestu lat (1995–2014), kiedy obliczany i publikowany 
był Th e Index of Economic Freedom, Polska poprawiła swoją wolność gospodar-
czą o ponad 16 punktów, co pod względem poprawy wartości wskaźnika IEF 
plasuje Polskę na 15. miejscu wśród wszystkich krajów świata. We analizowa-
nym okresie wartość indeksu wolności gospodarczej dla Polski charakteryzo-
wała się systematycznym wzrostem w kolejnych latach – z wartości 50,7 w 1995 
roku do poziomu 67,0 w 2014 roku (z wyjątkiem 1997 roku, lat 2003–2004 oraz 
2006–2007, kiedy to nastąpiło obniżenie wskaźnika, czyli pogorszenie wolności 
gospodarczej w Polsce w stosunku do roku poprzedniego)47.

Rys. 5. Wartości indeksu wolności gospodarczej (IEF) dla Polski w latach 1995–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: 2014 Index of Economic Freedom, Appendix 
Index of Economic Freedom Scores 1995–2014, T. Miller, A. B. Kim, K. R. Holmes, J. M. Roberts, 
B. Riley, R. Olson, Th e Heritage Foundation and Th e Wall Street Journal, s. 468.

46  Opracowanie własne na podstawie danych z: http://www.heritage.org/index/ranking, stan 
z dnia 10.07.2014.

47  Opracowanie własne na podstawie danych z: 2014 Index of Economic Freedom, Appendix Index 
of Economic Freedom Scores 1995–2014, op. cit., s. 468.
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Dokładne dane dotyczące kształtowania się wartości poszczególnych skła-
dowych (wolności gospodarczych) wskaźnika IEF dla polskiej gospodarki na 
przestrzeni lat 1995–2014 prezentuje tabela nr 4. Istotne zmiany pogarszające/
/zmniejszające wolność gospodarczą Polski wystąpiły w  przypadku zmiennej 
,,poziom korupcji”. Po początkowym wzroście wolności gospodarczej w  tym 
zakresie (w  latach 1995–1997 od wartości 50,0 do 70,0), od 1998 roku widać 
wyraźne załamanie, pogorszenie indeksu, pogłębiające się z roku na rok aż do 
2007 roku, do najniższego poziomu wynoszącego 34,0. W kolejnym roku na-
stąpiła poprawa wskaźnika wolności od korupcji – coroczny systematyczny 
wzrost wskaźnika z 37,0 w 2008 roku do 54,8 w 2014 roku. Systematyczna po-
prawa wskaźnika w  całym analizowanym okresie miała miejsce w  przypadku 
wolności fi skalnej – rokroczny wzrost wartości indeksu od 51,0 w  1995 roku 
do 76,1 w 2014 roku. Największą dynamiką zmian charakteryzują się wydatki 
publiczne – od poziomu wskaźnika 9,6 w 1995 roku, przez 32,6 w 1996 roku, 
49,6 w 2002 roku, 30,3 w 2005 roku po wartość wskaźnika 43,2 w 2014 roku. Ta 
składowa wskaźnika IEF od lat (w latach: 1995–2000, 2004–2005, 2009–2014) 
osiąga w polskiej gospodarce zdecydowanie najgorszy (najniższy) wynik, cha-
rakteryzuje się zatem najmniejszą wolnością gospodarczą (w pozostałych latach: 
2001–2003 oraz 2006–2010 ostatnie [najsłabsze] miejsce zajmowała wolność od 
korupcji)48.

Według raportu 2014 Index of Economic Freedom, Polska została zaliczo-
na do krajów umiarkowanie wolnych – polska gospodarka osiągnęła wartość 
wskaźnika 67,0, co uplasowało nasz kraj na 50. pozycji w świecie (ze 186. ba-
danych krajów) oraz na 23. miejscu w Europie (z 43. analizowanych państw 
europejskich). Jest to wynik o  1 punkt wyższy/lepszy w  stosunku do 2013 
Index of Economic Freedom, skok na liście rankingowej o  siedem pozycji na 
świecie i trzy pozycje w Europie – odpowiednio z 57. i 26. miejsca49. Jest to naj-
lepszy wynik w historii rankingu IEF dla Polski. Znacząca poprawa nastąpiła 
głównie w  przypadku dwóch składowych: 1) warunki dla biznesu (wolność 
biznesu), czyli w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej dzięki de-
regulacji zawodów (skok na liście rankingowej z 94. pozycji w 2013 Index of 
Economic Freedom na 75. miejsce w 2014 Index of Economic Freedom, popra-
wa wskaźnika o ponad 6 punktów, aktualnie wartość tej zmiennej wskaźnika 
IEF wynosi 70,1) oraz 2) inwestycje (wolność inwestycji), gdzie uproszczono 

48  Opracowanie własne na podstawie danych z: http://www.heritage.org/index/explore.aspx?no-
mobile&view=by-region-country-year, stan z dnia 10.07.2014.

49  Warto jednak zauważyć, że awans ten wynika głównie z  działań podjętych w  Ministerstwie 
Sprawiedliwości i Ministerstwie Infrastruktury.
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procedury związane z wydawaniem pozwoleń na budowę (skok z 56. lokaty 
w 2013 Index of Economic Freedom na 46. miejsce w 2014 Index of Economic 
Freedom, poprawa wskaźnika o  5 punktów, aktualnie wartość tej zmiennej 
wskaźnika IEF wynosi 70,0). Najwyżej oceniana (najwyższa wartość składowej 
wskaźnika IEF) jest wolność w handlu międzynarodowym – według 2014 In-
dex of Economic Freedom Polska zajmuje w przypadku tej zmiennej 11. pozycję 
na świecie, z wartością wskaźnika 87,8. Następnie plasuje się wolność fi nan-
sowa – 19. lokata wśród wszystkich badanych gospodarek na świecie (wartość 
wskaźnika 70,0). W raporcie 2014 Index of Economic Freedom podkreślono, iż 
sektor fi nansowy w Polsce stale się rozwija, kredyty są dostępne na warunkach 
rynkowych, inwestorzy zagraniczni mogą uzyskać dostęp do krajowych ryn-
ków fi nansowych, ograniczenia w przepływach kapitałowych zostały usunięte, 
a rynki kapitałowe stają się coraz bardziej wyrafi nowane. W obszarach praw 
własności oraz poziomu korupcji Polska zajmuje 41. lokaty z wartością wskaź-
ników dla tych składowych odpowiednio: 60,0 oraz 54,8. Najgorsze pozycje 
polska gospodarka zajmuje w  kategorii „wielkość sektora publicznego”. Pod 
względem wydatków publicznych (w tym długu publicznego) w raporcie 2014 
Index of Economic Freedom Polska zajęła 145. miejsce na 186 badanych państw 
(nasz kraj zanotował spadek o pięć pozycji w stosunku do 2013 Index of Econo-
mic Freedom) z wartością wskaźnika 43,2, co jest wynikiem zdecydowanie niż-
szym od średniej światowej (62,2) dla tego czynnika wolności gospodarczej. 
Niewiele lepiej jest pod względem wolności fi skalnej (poziomu fi skalizmu) – 
114. miejsce w  świecie dla polskiej gospodarki, z wartością subindeksu 76,1 
w raporcie 2014 Index of Economic Freedom, co również jest gorszym wyni-
kiem od średniej światowej w tym aspekcie. Kolejny rok z rzędu widać wyraź-
ny spadek w ocenie efektywności rynku pracy i swobody pracy. W tej kategorii 
według raportu 2014 Index of Economic Freedom Polska zajęła 97. pozycję (co 
oznacza spadek o 16 miejsc, w 2013 Index of Economic Freedom była to 81. lo-
kata), a pod względem wartości nastąpiło obniżenie wskaźnika o 2,5 punktu, 
do 60,4 w raporcie 2014 Index of Economic Freedom. Ponadto, w raporcie tym 
podkreślono, że polskie przepisy prawa pracy są bardziej rygorystyczne niż 
w innych krajach regionu50.

Podsumowanie
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju to zdolność do spro-

stania konkurencji międzynarodowej i utrzymania wysokiego tempa krajowego 

50  Opracowanie własne na podstawie danych z: 2014 Index of Economic Freedom, Poland, op. cit., 
s. 357–358.
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popytu bez pogarszania bilansu obrotów bieżących, natomiast na rynku mię-
dzynarodowym wyraża się akceptacją wyrobów danego kraju i powiększaniem 
jego udziałów w rynkach eksportowych.

Defi niując międzynarodową konkurencyjność gospodarki narodowej, nale-
ży zwrócić uwagę na rozróżnienie dwóch pojęć: międzynarodowej pozycji kon-
kurencyjnej oraz międzynarodowej zdolności konkurencyjnej. Obydwa pojęcia 
dotyczą tego samego przedmiotu badań, jednakże kładzie się w nich nacisk na 
różne jego aspekty.

Międzynarodowa konkurencyjność czynnikowa (tj. zdolność konkurencyj-
na) to długofalowa zdolność do sprostania konkurencji międzynarodowej. Moż-
na ją traktować jako dynamiczną właściwość krajowego układu gospodarczego, 
prezentującą jego zdolność do aktywnego dostosowania się do zmieniających się 
warunków gospodarczych i technologicznych w długim okresie51. Pojęcie zdol-
ności konkurencyjnej jest terminem szerszym od pozycji konkurencyjnej. Obej-
muje nie tylko wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez dany kraj (wchłaniając 
tym samym pozycję konkurencyjną), ale przede wszystkim koncentruje się na 
potencjale rozwojowym gospodarki danego państwa. Potencjał ten kształtowa-
ny jest przez zestaw różnorodnych czynników, które implikują poprawę konku-
rencyjności w przyszłym okresie52.

Z  kolei międzynarodowa konkurencyjność wynikowa (tj. pozycja konku-
rencyjna) to udział gospodarki danego kraju w  wymianie międzynarodowej 
dóbr, usług i czynników wytwórczych, czyli osiągnięty przez dane państwo po-
ziom rozwoju gospodarczego, uchwycony w konkretnym momencie53. Analiza 
efektów gospodarczych uzyskiwanych przez dany kraj ma więc w tym przypad-
ku charakter statyczny.

W artykule przeanalizowano łącznie cztery wskaźniki/rankingi, w tym dwa 
najważniejsze i  najpopularniejsze wskaźniki syntetyczne służące do pomia-
ru konkurencyjności gospodarczej kraju: globalny wskaźnik konkurencyjno-
ści GCI Światowego Forum Ekonomicznego oraz wskaźnik konkurencyjności 
Instytutu Rozwoju Zarządzania (IMD) zawarty w  Roczniku Konkurencyjności 
Światowej. W  pracy dokonano również analizy dwóch wskaźników pomocni-

51  D.  Hübner, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a  strategia rozwoju, „Ekonomista”,
nr 3/1994, s. 336.

52  W. Bieńkowski, Oddziaływanie rządu USA na rozwój zdolności konkurencyjnej gospodarki ame-
rykańskiej w latach 1981–1988, Monografi e i Opracowania, SGH, Warszawa 1993, s. 19.

53  A.  Wziątek-Kubiak, op. cit., s.  17; M. Lubiński, T. Michalski, J.  Misala, op. cit., s.  9–10 oraz 
M. Olczyk, Konkurencyjność. Teoria i  praktyka. Na przykładzie polskiego eksportu artykułów 
przemysłowych na unijny rynek w latach 1995–2006, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu Sp. z o.o., 
Warszawa 2008, s. 12 i s. 17.
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czych w  ocenie międzynarodowej konkurencyjności gospodarek – wskaźnika 
łatwości prowadzenia interesów oraz indeksu wolności gospodarczej.

Pierwszym analizowanym rankingiem jest ranking obrazujący globalny 
wskaźnik konkurencyjności GCI (Th e Global Competitiveness Index, obejmujący 
obecnie 114 czynników ujętych w  12 fi larów konkurencyjności), prezentowa-
ny w Globalnym Raporcie Konkurencyjności (Th e Global Competitiveness Report, 
GCR) przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum, WEF). 
W najnowszym raporcie GCR 2013–2014 z 2013 roku Polska zajęła 42. lokatę 
wśród 148. krajów, z wartością wskaźnika GCI 4,46 (w skali od 1 do 7).

Drugim analizowanym rankingiem jest ranking obrazujący wskaźnik kon-
kurencyjności Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania (Internatio-
nal Institute for Management Development, IMD) w Lozannie zawarty w Rocz-
niku Konkurencyjności Światowej (Th e World Competitiveness Yearbook). IMD 
stosuje podział na cztery główne grupy czynników określających konkurencyj-
ność, z których każda zawiera pięć podgrup (łącznie 20 podgrup, co daje 338 
wskaźników w 2014 roku). W aktualnym Th e World Competitiveness Yearbook 
2014 konkurencyjność polskiej gospodarki uległa obniżeniu – spadek na pozy-
cję 36. (na 60. badanych krajów, z 33. lokaty w 2013 roku) oraz obniżenie war-
tości ogólnego wskaźnika konkurencyjności do poziomu 61,77 (z 65,44 w 2013 
roku, maksymalnie do osiągnięcia: 100).

Trzecim analizowanym rankingiem jest publikowany przez Bank Światowy 
raport Doing Business, pokazujący łatwość prowadzenia działalności gospodar-
czej w  badanych krajach na świecie. W  raporcie tym Bank Światowy publikuje 
wskaźnik łatwości prowadzenia interesów (Th e Ease of Doing Business Index). Po-
zycja danego kraju w rankingu określana jest na podstawie średniej z 10 katego-
rii. W raporcie Doing Business 2014 Polska zajęła 45. miejsce (na 189. badanych 
gospodarek narodowych), zatem o trzy pozycje wyższą lokatę niż rok wcześniej. 
Pod względem wartości wskaźnika Ease of Doing Business Index polska gospodar-
ka również odnotowała wzrost – z wartości 71,05 w Doing Business 2013 do 71,96 
w Doing Business 2014 (maksymalnie do osiągnięcia: 100).

Czwartym analizowanym rankingiem jest indeks wolności gospodarczej 
amerykańskich organizacji Th e Heritage Foundation oraz Th e Wall Street Jour-
nal (Th e Index of Economic Freedom, IEF). Indeks ten przedstawia wolność eko-
nomiczną poszczególnych badanych gospodarek świata. Przy obliczaniu tego 
wskaźnika uwzględnia się 10 czynników (wolności gospodarczych) pogrupo-
wanych w cztery główne kategorie. Polska w raporcie 2014 Index of Economic 
Freedom uplasowała się na 50. pozycji wśród 186. badanych krajów świata (23. 
pozycja wśród 43. krajów europejskich) z wartością wskaźnika 67,0, co zakwa-
lifi kowało Polskę do grupy 56-ciu krajów umiarkowanie wolnych gospodarczo.
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Pośród najważniejszych czynników utrudniających prowadzenie biznesu 
w  Polsce w  raportach tych najczęściej wymieniano: stawki podatkowe, prawo 
podatkowe, restrykcyjne prawo pracy czy nieefektywną rządową (administra-
cja publiczna) biurokrację. Natomiast wśród reform ułatwiających prowadzenie 
działalności gospodarczej w Polsce według analizowanych raportów najczęściej 
pojawiały się zmiany regulacji prawnych w obszarze: zakładania fi rmy i prowa-
dzenia działalności gospodarczej (głównie poprzez wyeliminowanie konieczno-
ści rejestracji nowej fi rmy w Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej czy deregulację zawodów) oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę 
(głównie poprzez zlikwidowanie wymogu dostarczenia do urzędu opisu geo-
technicznego). W raportach tych podkreślano również fakt, iż sektor fi nansowy 
w Polsce się rozwija, a rynki kapitałowe stają się coraz bardziej wyrafi nowane.

W gronie innych wskaźników, które są pomocniczymi narzędziami do usta-
lenia międzynarodowej konkurencyjności gospodarek narodowych, wyróżnić 
można również wskaźnik rozwoju społecznego (Th e Human Development In-
dex) oraz inne miary konkurencyjności. Warto w tym miejscu wspomnieć także 
o opracowanym w 2013 roku przez zespół niezależnych ekspertów, pod redakcją 
profesora Jerzego Hausnera, z inspiracji Prezydenta Polski, raporcie Konkuren-
cyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?54. W raporcie tym 
dokonano analizy pozycji konkurencyjnej oraz potencjału konkurencyjnego 
polskiej gospodarki, przedstawiono wyzwania rozwojowe, kluczowe rekomen-
dacje oraz przykładowe wybrane rozwiązania. Ze względu na niewielką obję-
tość niniejszego artykułu nie sposób jednak przytoczyć wszystkich rankingów 
konkurencyjności, dlatego też ograniczono się do czterech najpopularniejszych.

Streszczenie

Ocena międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki według 
wybranych rankingów konkurencyjności

Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia międzynarodowej konkurencyjności 
gospodarki narodowej oraz ocena międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospo-

54  Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, J. Hausner (red.), Krajo-
wa Izba Gospodarcza, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013, http://
kongresig.pl/wp-content/uploads/Raport_Konkurencyjna_Polska_Jak_awansowac_w_swiato-
wej_lidze_gospodarczej.pdf, stan z dnia 10.07.2014.
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darki na tle innych krajów świata na podstawie wybranych rankingów konkurencyjności. 
W pierwszej części tekstu wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z międzynarodową 
konkurencyjnością gospodarki, pozycją konkurencyjną oraz zdolnością konkurencyjną. 
W drugiej części pracy zaprezentowano miejsce Polski w czterech rankingach konku-
rencyjności: Globalnym Raporcie Konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego, 
Roczniku Konkurencyjności Światowej Instytutu Rozwoju Zarządzania, Raporcie Doing 
Business Banku Światowego, a także Indeksie Wolności Gospodarczej Th e Heritage Foun-
dation i Th e Wall Street Journal.

Słowa kluczowe: polska gospodarka, międzynarodowa konkurencyjność, ranking kon-
kurencyjności, wskaźnik konkurencyjności.

Summary

Rating the international competitiveness of Polish economy by selected 
competitiveness rankings

Th e objective of this paper is to present the concept of international competitive-
ness of the national economy and to assess the international competitiveness of Polish 
economy in comparison with other countries on the basis of selected competitiveness 
rankings: Th e Global Competitiveness Report of Th e World Economic Forum, Th e World 
Competitiveness Yearbook of Th e Institute for Management Development, Th e Doing Bu-
siness Report of Th e World Bank, and Th e Index of Economic Freedom of Th e Heritage 
Foundation and Th e Wall Street Journal.

Keywords: Polish economy, international competitiveness, ranking of competitiveness, 
competitiveness index.
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Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Wybór „make or buy”  na przykładzie zarządzania 
geologicznymi projektami poszukiwawczymi

Powszechnie obowiązujące defi nicje projektu uwzględniają fakt, że w trak-
cie jego realizacji mogą brać udział komórki organizacyjne samej organizacji, 
jak i podmioty zewnętrzne. I tak na przykład poprzez projekt określa się dzia-
łania niepowtarzalne (Strategor), złożone, kompleksowe, wielopodmiotowe, 
w których planowaniu, kierowaniu i realizacji bierze udział wiele działów dane-
go przedsiębiorstwa, czy nawet wiele przedsiębiorstw (Hammer)1.

Mianem projektu można też określić przedsięwzięcie realizowane w ramach 
określonej organizacji, które jest przedsięwzięciem nowym, nietypowym, odmien-
nym od działań rutynowych, takim, z jakim dana organizacja nie miała nigdy wcze-
śniej do czynienia. Stwierdzenie, że projekt jest realizowany w ramach organizacji 
nie oznacza, że nie mogą w nim uczestniczyć osoby spoza niej lub inne organizacje2. 

Projekty poszukiwań geologicznych (inaczej: eksploracyjne) wpisują się z pew-
nością w opisane powyżej defi nicje, ponieważ są złożone, wieloetapowe i do swojej 
realizacji wymagają zaangażowania także podmiotów spoza przedsiębiorstwa. 

Złożoność projektów eksploracyjnych wynika z  faktu, że do ich realizacji 
wykorzystywane są różnego rodzaju zasoby tak, aby osiągnąć cel w  najlepszy 
sposób. Celem geologicznych prac poszukiwawczych jest pozyskanie możliwie 
kompleksowej informacji geologicznej, która pozwoli na3:

1 Na podstawie: M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami, PWE, 2003, s. 17.
2 M. Pawlak, Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2007, s. 17.
3  M. Nieć (red.), Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych, część I Poszukiwanie i rozpozna-

wanie złóż. Planowanie i Organizacja prac geologicznych, Ministerstwo Środowiska RP i Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kraków 2012, s. 34.

„Zeszyty Naukowe DWSPiT. 
Studia z Nauk Społecznych”, 
2015 (7), s. 131–140
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  odkrycie nowych, wcześniej nieznanych złóż na jakimś obszarze,
  odkrycie (stwierdzenie) złoża na peryferii już zbadanego obszaru lub 

w jego sąsiedztwie.

Aby powyższy cel zrealizować, niezbędne jest pozyskanie możliwie kom-
pleksowej wiedzy na temat warunków geologicznych charakterystycznych dla 
danego obszaru. Badania takie przeprowadza się w sposób kompleksowy, na 
podstawie sporządzonej i  zatwierdzonej zgodnie z  wymogami prawa doku-
mentacji, np. planem ruchu poszukiwań. W tym celu angażuje się różnego ro-
dzaju zasoby, takie jak:
1.  Zasoby ludzkie – osoby zaangażowane w projekt, wykonujące przypisane 

im zadania, zależnie od pełnionej w  nim roli; w  projektach eksploracyj-
nych są to m.in. geolodzy, geofi zycy, analitycy, wiertnicy, urzędnicy urzę-
dów górniczych.

2.  Zasoby materialne – budynki, urządzenia, materiały itp., niezbędne do reali-
zacji projektu; w przypadku projektów geologicznych mogą to być urządze-
nia i maszyny do pomiarów geofi zycznych, wieże wiertnicze, magazyn rdzeni 
wiertniczych, komputery, laboratoria, biuro.

3.  Zasoby fi nansowe – obejmują źródła fi nansowania projektu: własne (środ-
ki własne) lub obce (np. kredyt, leasing, pożyczka itp.). Projekt poszukiwań 
geologicznych jest przedsięwzięciem wymagającym znacznych nakładów fi -
nansowych, zanim podjęta eksploatacja przyniesie oczekiwany zysk. Równo-
cześnie badaniu złoża towarzyszy ryzyko, że zakończy się ono niepowodze-
niem – zostanie stwierdzony brak złoża lub stwierdzi się, że złoże nie spełnia 
wymagań kwalifi kujących je do zagospodarowania (eksploatacji). Wysokie 
koszty prac geologicznych i towarzysząca im niepewność co do ich rezulta-
tu powodują, że badania złóż przeprowadza się etapami. Po każdym etapie 
następuje ocena możliwej wartości gospodarczej oczekiwanego lub badane-
go złoża i podejmuje się decyzję co do celowości dalszych prac badawczych 
dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji4. Etapy realizacji projektów 
eksploracyjnych omówione są w dalszej części artykułu.

4.  Zasoby niematerialne (intelektualne) – prawa autorskie, wiedza, licencje, 
opracowania i  analizy powstałe w  trakcie realizacji projektu; w  przypadku 
projektów geologicznych są to m.in.: koncesje na poszukiwania, opracowane 
plany poszukiwań, informacje geologiczne archiwalne, dane statystyczne, au-
torskie oprogramowanie komputerowe do analizy danych.

4 Na podstawie: Ibidem, s. 20.
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Organizowanie i właściwe wykorzystanie ww. zasobów należy do szefa pro-
jektu, wyznaczonego zazwyczaj przez sponsora projektu. W zależności od tego, 
na ile złożony jest projekt, jego szefem może być:

  kierownik lub pracownik właściwej komórki organizacyjnej w  danym 
przedsiębiorstwie – w przypadku gdy projekt prowadzony jest w ramach 
kompetencji danej komórki,

  samodzielny specjalista w danym przedsiębiorstwie – w przypadku projek-
tów interdyscyplinarnych; w tej sytuacji najczęściej powoływany jest zespół 
projektowy, w skład którego wchodzą osoby o kompetencjach niezbędnych 
do realizacji projektu, kierowany przez szefa projektu (specjalistę jw.),

  zarządzający innym przedsiębiorstwem – jeśli projekt prowadzony jest 
poza strukturą organizacyjną danego przedsiębiorstwa przez podmiot 
do tego uprawniony, najczęściej przez podmiot zależny kapitałowo.

Jak wspomniano powyżej, złożoność projektów eksploracyjnych oraz racjo-
nalne wykorzystanie istotnych zasobów fi nansowych, niezbędnych do ich realizacji 
powodują, że projekty są prowadzone etapowo. Często nawet główne etapy dzie-
lone są na podetapy czy fazy, po których stwierdza się, czy dalsze poszukiwania 
mają ekonomiczne uzasadnienie. Analizę przeprowadza się na zasadzie: od ogółu 
do szczegółu, czyli najpierw bada się maksymalny, interesujący obszar, na którym 
mogą występować zakładane zasoby, a następnie, na podstawie uzyskanych infor-
macji, zawęża się go do mniejszych obszarów, które spełniają zdefi niowane kryte-
ria poszukiwań. W  literaturze wyróżnia się następujące trzy etapy poszukiwań5:
1.  Etap prac poszukiwawczych rekonesansowych (zwiadowczych) dla obszaru powy-

żej 1000 km2 – celem tego etapu jest określenie obszarów prawdopodobnego wy-
stępowania złóż kopalin albo złóż określonego typu ma podstawie analizy przesła-
nek poszukiwawczych – stosując analogię do znanych obszarów złożowych ocenia 
się zasoby, których odkrycie jest możliwe (zasoby hipotetyczne, domniemane).

2.  Etap prac poszukiwawczych wstępnych na obszarach perspektywicznych, zwy-
kle od 100 do 1000 km2 – w rezultacie prac w tym etapie wyznacza się miejsce 
prawdopodobnego występowania złoża lub złóż na podstawie stwierdzonych 
oznak (bezpośrednich lub pośrednich). Na podstawie oznak pośrednich ocenia 
się możliwe zasoby – perspektywiczne (D2

6), a na podstawie oznak bezpośred-
nich – zasoby prognostyczne (D1

7),

15 Ibidem, s. 35.
16  Zgodnie z polską klasyfi kacją złóż kopalin – Dz. U. nr 291, poz. 1712 z dnia 22 grudnia 2011 r. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złóż kopalin.
17  Ibidem.
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2.  Etap prac poszukiwawczych szczegółowych w miejscach prawdopodobnego 
występowania złoża, zwykle poniżej 10 km2 – celem tych prac jest odkrycie 
złoża, wstępne określenie obszaru jego występowania, rodzaju i jakości kopa-
liny, zasobów warunków geologicznych eksploatacji. Dokumentuje się złoże 
w zależności od stopnia jego zbadania w kategorii D2

8
 lub D1

9.

Każdy z tych etapów najczęściej traktowany jest jako odrębny projekt poszu-
kiwawczy. Trwa wiele lat i obejmuje podejmowanie wielu decyzji w celu prawidło-
wej jego realizacji. Jednym z dylematów, jakie muszą podjąć szefowie projektu, jest 
wybór „make or buy” (wykonaj lub kup), czyli czy korzystać z dostępnych zaso-
bów danego przedsiębiorstwa, czy zlecić zadania innym przedsiębiorstwom.

Wybór ten jest dokonywany najczęściej w oparciu o podstawowe parametry 
podejmowania decyzji „make or buy”, takie jak10: 
1)  spełnienie wymagań (performance) – oceny tej dokonuje się poprzez stwier-

dzenie osiągnięcia celu projektu oraz spełnienie kryteriów jakościowych i ilo-
ściowych poszczególnych zadań projektu; kryterium to jest związane ze stwier-
dzeniem możliwości wykonalności zadania; w przypadku projektów poszuki-
wań geologicznych zadania te są bardzo specjalistyczne, wymagają specjalnych 
urządzeń, oprogramowania komputerowego oraz odpowiedniego wyposaże-
nia laboratorium i specjalistycznej wiedzy, które umożliwią osiągnięcie celu;

2)  koszty realizacji (cost) – wykonanie budżetu poszczególnych zadań w pro-
jekcie oraz całości projektu; budżety te są opracowywane w  różny sposób: 
poprzez analogię – na podstawie danych podobnych projektów, zgodnie 
z kalkulacjami „technicznymi” – normami wykonania poszczególnych ele-
mentów zadań (normy wykonania 1 m odwiertu, 1 rbh pracy geologa itp.) 
lub za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego; aby koszty 
realizacji projektu były możliwie najniższe, najczęściej przeprowadza się po-
stępowania przetargowe, do których zaprasza się podmioty spełniające wa-
runki określone w specyfi kacjach przetargowych;

3)  czas realizacji (time) – terminowe wykonanie harmonogramu poszczegól-
nych zadań w projekcie oraz projektu jako całości.

Podejmowanie decyzji „make or buy” sprowadza się do prostej reguły: pra-
widłowo, tanio i szybko.

18  Ibidem.
19  Ibidem.
10  Na podstawie: M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, op. cit., s. 20.
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Dylemat ten z  zasady w  praktyce nie występuje, gdy pierwszy parametr, 
czyli spełnienie wymagań, jest spełniony przez komórki organizacyjne samej 
organizacji w sposób praktycznie bezkosztowy, tj. w przypadku gdy wytwarza 
ona odpowiednie zasoby materiałowe potrzebne do realizacji projektu, a koszty 
bezpośrednio-produkcyjne ich wytworzenia nie są istotne lub zatrudnia osoby 
o odpowiednich kompetencjach, zaangażowane w projekt, które mogą wykonać 
te zadania w ramach normalnego czasu pracy. W tym przypadku korzysta się 
z wyboru „make” bez zbędnych analiz.

Najistotniejszym parametrem, jaki jest brany pod uwagę przy podejmowa-
niu decyzji „make or buy” jest pierwszy parametr „spełnienie wymagań”, czyli 
realizacja założonych celów projektu poprzez wykonanie wszystkich zaplanowa-
nych zadań. Jest on istotny zwłaszcza w przypadku realizacji projektów eksplo-
racyjnych oraz innych projektów, które do realizacji potrzebują nowoczesnych 
urządzeń, specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Wiąże się to głównie z postę-
pem prac naukowo-badawczych, który muszą śledzić i  implementować fi rmy 
wyspecjalizowane w  danej dziedzinie. Inne przedsiębiorstwa korzystają z  tej 
wiedzy, zlecając usługi i mając w perspektywie zapewnienie wykonania prac na 
najwyższym poziomie jakości. Zwykle parametr ten brany jest pod uwagę jako 
pierwszy podczas podejmowania decyzji „make or buy”.

Dylematy „make or buy” występują na każdym etapie cyklu życia projek-
tu, również w przypadku projektów poszukiwań geologicznych. Rysunek nr 1 
przedstawia główne fazy cyklu życia projektu. Na ich tle opisano w dalszej części 
etapy cyklu życia projektu poszukiwania złoża oraz sposoby podejmowania de-
cyzji „make or buy”.

WYKONANIE PROJEKTU

PLANOWANIE 
I ORGANIZOWANIE PROJEKTU

INICJOWANIE PROJEKTU

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Rys. 1. Główne fazy cyklu życia projektu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projek-
tami, PWE, Warszawa 2003, s. 30.
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W pierwszej fazie, fazie inicjowania lub koncepcyjnej, projektu powstaje po-
mysł jego realizacji oraz określane są podstawowe parametry projektu, takie jak 
jego cele, budżet, harmonogram prac i  osoby odpowiedzialne za realizację po-
szczególnych zadań. Często koncepcja projektu wynika z przyjętej strategii organi-
zacji. W przypadku projektu poszukiwań geologicznych strategie zwiększenia bazy 
zasobowej najczęściej wskazują, jaki typ złoża jest poszukiwany oraz w jakiej skali. 
Zwykle na podstawie przesłanek poszukiwawczych ustala się obszary potencjal-
nego występowania złóż oraz ich granice. Obszary te mogą być wskazane przez:
1)  merytoryczne komórki organizacyjne – zwykle tak jest w przypadku orga-

nizacji, których podstawowym przedmiotem działalności jest poszukiwa-
nie i eksploatacja złóż, a projekt poszukiwań będzie realizowany na obszarze 
działalności przedsiębiorstwa lub o  którym przedsiębiorstwo posiada wy-
starczającą wiedzę (wybór „make”); 

2)  konsultantów – wykwalifi kowanych geologów zewnętrznych – w przypadku pro-
jektów nowych, realizowanych poza obszarem działalności organizacji lub doty-
czących innych rodzajów złóż niż eksploatowane przez przedsiębiorstwo, kiedy 
to organizacja nie ma wystarczającej wiedzy ani doświadczenia w tych poszuki-
waniach (wybór „buy”). Jedynie to rozwiązanie zapewnia spełnienie parametru 
wykonalności projektu, pozwoli oszczędzić czas (od momentu zlecenia konsul-
tanci mogą realizować zadanie, nie tracąc czasu na uczenie się i sprawdzanie nie-
zbędnych informacji w różnych źródłach) i często koszty (utworzenie do tego 
celu komórki organizacyjnej i koszty pracy są często wyższe od kwoty zlecenia).

Planowanie i organizowanie projektu sprowadza się w pierwszym rzędzie 
do weryfi kacji i uszczegółowienia harmonogramu działań oraz dokładnego za-
planowania zasobów. W związku z zasadą ograniczoności zasobów należy doło-
żyć wszelkich starań, aby projekt był zrealizowany przy minimalnym ich zużyciu 
w określonym terminie.
Organizowanie projektu polega zwykle na11:
1.  Pozyskaniu środków fi nansowych na realizację projektu.
2.  Planowaniu podziału zadań z zakresu wykonawstwa projektu.
3.  Poszukiwaniu dostawców i podwykonawców projektu.
4.  Kontrolowaniu dostaw i usług.
5.  Opracowaniu systemów motywacyjnych.
6.  Opracowaniu systemu zapewnienia jakości projektu.
7.  Zatwierdzeniu przez kierownictwo organizacji wykonawstwa projektu.

11 Ibidem, s. 61.
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Faza planowania i organizowania projektu zwykle jest wykonywana przez 
komórki organizacyjne przedsiębiorstwa (wybór „make”) w przypadku, gdy po-
dobnego rodzaju projekty były już realizowane, a przedsiębiorstwo posiada wy-
starczającą wiedzę i kompetencje. 

Poza tym wiedza i kompetencje niezbędne w planowaniu i organizowaniu 
projektów są na tyle uniwersalne i ogólne, że są dostępne w przedsiębiorstwie. 
Zazwyczaj w zespołach projektowych są osoby z komórek organizacyjnych, któ-
re mają w swych kompetencjach zadania związane z ww. obszarami i w ten spo-
sób wykonują dodatkowe prace na rzecz realizacji projektu.

W przypadku projektów nowych, niewykonywanych wcześniej przez przed-
siębiorstwo, korzysta się z  wiedzy i  kompetencji specjalistów (wybór „buy”), 
w celu spełnienia podstawowego kryterium „performance”.

Faza wykonawstwa projektu sprowadza się do realizacji działań operacyj-
nych, zgodnych z przyjętym w poprzedniej fazie harmonogramem i budżetem. 
Najczęściej w tej fazie korzysta się z usług fi rm spoza organizacji z uwagi na zło-
żoność prac poszukiwawczych (wybór „buy”). Są to najczęściej: fi rmy wiertni-
cze, podmioty realizujące pomiary geofi zyczne, specjaliści: geolodzy, geofi zycy, 
analitycy. Przedsiębiorstwa nie posiadają ww. zasobów, gdyż koszty ich utrzy-
mania znacznie przewyższają potencjalne przychody, jakie przedsiębiorstwo 
mogłoby uzyskać ze sprzedaży wewnętrznej i zewnętrznej ww. usług. W związ-
ku z  powyższym korzysta się z  wiedzy specjalistycznej jedynie przy realizacji 
poszukiwań, gdyż wtedy uzyskuje się najlepszy efekt w zakresie wykonawstwa, 
kosztu, czasu.

Ostatnia faza zakończenia projektu obejmuje następujące czynności12:
1)  odbiór projektu, gdy osiągnięto założone kryteria jakościowe projektu,
2)  rozliczenie projektu,
3)  opracowanie raportu z jego realizacji,
4)  podjęcie decyzji o zakończeniu projektu,
5)  rozwiązanie zespołu projektowego.

Podobnie jak w  fazie organizacji i  planowania projektu, również faza za-
kończenia projektów powtarzalnych nie wymaga zaangażowania podmiotów 
spoza przedsiębiorstwa (wybór „make”), a  jedynie przy nowych projektach 
lub pracach nietypowych, gdzie potrzebna jest wiedza specjalistyczna, której 
przedsiębiorstwo nie posiada, korzysta się z  usług fi rm zewnętrznych (wybór 
„buy”). Zwykle konsultanci są angażowani w przypadkach spornych związanych 

12 Ibidem, s. 69.
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z odbiorem prac, gdy przedsiębiorstwo nie posiada specjalistycznej wiedzy po-
zwalającej ocenić prawidłowość wykonania określonych prac.

Jak widać na podstawie powyższej analizy, wybór „make or buy” jest typo-
wym wyborem w zarządzaniu projektami, w tym projektami poszukiwań geo-
logicznych. Mamy z nim do czynienia praktycznie na każdym etapie projektu. 
Szczególnie korzysta się z umiejętności i kompetencji podmiotów zewnętrznych 
w  fazie inicjowania projektu i  jego wykonywania. Jak wspomniano powyżej, 
zlecenie usług specjalistycznej fi rmie zewnętrznej w fazie inicjowania pozwoli 
uniknąć problemów z realizacją projektu, gdyż nie zawsze przedsiębiorstwo po-
trafi  przewidzieć wszystkie działania i związane z nimi czas i koszty, nie mając 
w tym zakresie kompleksowej wiedzy i doświadczenia.

Zaangażowanie fi rmy zewnętrznej w wybrane zadania dotyczące wykonaw-
stwa projektu wynika najczęściej z  faktu, że przedsiębiorstwo nie posiada „na 
stałe” zasobów, które potrzebne mu są do wykonania projektu. Zwykle prowadzi 
ono działalność podstawową, do której zasoby są ściśle zdefi niowane. Realizacja 
projektu, który nie mieści się w ramach tej działalności wymaga dodatkowych 
zasobów, które trzeba nabyć. Zwykle projekty poszukiwawcze prowadzą przed-
siębiorstwa z branży górniczej, eksploatujące złoża i wytwarzające z nich okre-
ślone produkty. Projekty eksploracyjne prowadzą do zwiększenia bazy zasobo-
wej – dzięki eksploatacji złoża oraz dostarczenia surowca do dalszej produkcji. 

Jak wspomniano w  artykule, nakłady na poszukiwania są wysokie, stąd 
ich zakres zależy od zysków z  działalności podstawowej przedsiębiorstwa. Je-
śli generuje ona wysokie zyski, przedsiębiorstwo wykonuje prace poszukiwaw-
cze w większej skali. I odwrotnie, jeśli na działalności podstawowej uzyskuje się 
niewielkie zyski lub straty, program działań poszukiwawczych jest wstrzyma-
ny. Z tych względów nie ma powodu utrzymywania w przedsiębiorstwie stałych 
zasobów przeznaczonych do prowadzenia specjalistycznych prac poszukiwaw-
czych. Dlatego w razie potrzeby zleca się prace podmiotom zewnętrznym.

Fazy planowania i organizowania projektu oraz jego zakończenia zwykle re-
alizowane przy użyciu zasobów własnych przedsiębiorstwa w całości lub w prze-
ważającej części. Nie wymagają one wielu zasobów, a wymagane w tych fazach 
kompetencje są na tyle ogólne i powtarzalne, że nie ma potrzeby angażowania 
fi rm zewnętrznych – uzyskuje się w ten sposób korzystny efekt kosztowy.

Reasumując, wybór „make or buy” jest nieodłącznym elementem podczas 
zarządzania projektami, w  tym geologicznymi projektami poszukiwawczymi. 
Podejmowanie decyzji w tym zakresie następuje indywidualnie w odniesieniu 
do poszczególnych projektów w oparciu o kryteria: spełnienie wymagań – koszt 
– czas realizacji.



ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 8

139

Streszczenie

Wybór ,,make or buy” na przykładzie zarządzania geologicznymi projektami 
poszukiwawczymi

Artykuł opisuje podstawowe zagadnienia związane z  dokonywaniem wyboru: 
„make or buy”. Wybór ten jest typowym wyborem w zarządzaniu projektami, w tym pro-
jektami poszukiwań geologicznych. Artykuł opisuje główne zasoby, które biorą udział 
w realizacji projektu, a następnie podstawowe kryteria dokonywania wyboru, takie jak: 
spełnienie wymagań, koszty i czas realizacji. W dalszej części opisano fazy projektu oraz 
przedstawiono główne powody dokonywania wyboru „make or buy” w poszczególnych 
jego fazach. Mamy z nim do czynienia praktycznie na każdym etapie projektu. Szczegól-
nie korzysta się z umiejętności i kompetencji podmiotów zewnętrznych (wybór „buy”) 
w  fazie inicjowania projektu i  jego wykonywania. Zlecenie usług specjalistycznej fi r-
mie zewnętrznej w fazie inicjowania pozwoli uniknąć problemów z realizacją projektu, 
gdyż nie zawsze przedsiębiorstwo potrafi  przewidzieć wszystkie działania oraz związane 
z nimi czas i koszty. 

Zaangażowanie fi rmy zewnętrznej w  wybrane zadania dotyczące wykonawstwa 
projektu wynika najczęściej z faktu, że przedsiębiorstwo nie posiada „na stałe” zasobów, 
które potrzebne mu są do wykonania projektu. Zwykle prowadzi ono działalność pod-
stawową, do której zasoby są ściśle zdefi niowane. Realizacja projektu, który nie mieści 
się w ramach tej działalności wymaga dodatkowych zasobów, które trzeba pozyskać. 

Fazy planowania i organizowania projektu oraz jego zakończenia zwykle realizowa-
ne są przy użyciu zasobów własnych głównie z uwagi na to, że wymagają ogólnej wiedzy, 
zwykle dostępnej w przedsiębiorstwie.

Reasumując, wybór ,,make or buy” jest nieodłącznym elementem podczas zarzą-
dzania projektami, w tym geologicznymi projektami poszukiwawczymi.

Słowa kluczowe: geologia, poszukiwania, make or buy, projekty poszukiwawcze.

Summary

Choice ,,make or buy”  in the case of management of geological exploration 
projects

Th e Article describes the basic issues connected with making choice: ,,make or buy”. 
Th is choice is typical in the project management, among others in geological exploration 
projects. Th e article describes also essential resources, that participate in the project real-
isation, and then basic criteria of the choice making, such as: performance, cost and time.

Hereinaft er the project phases were described and main reasons of the choice mak-
ing in particular project phases were shown. We have with it to recon on every stage of 
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the project. Especially the skills and competences of external companies (choice “buy”) 
are used in the initial phase of the project and its carrying out.

Outsourcing the services to the specialist external company in the initial project 
phase could avoid problems with its realisation, because not always the enterprise can 
foresee all activities and its time and costs.

Engagement of the external company in chosen tasks of the carrying project phase 
is a result of the fact, that it doesn’t possess “continuously” resources, which are used for 
project realisation. Usually it realises the basic activity for which it has directly defi ned 
resources. Carrying out the project, excluded from this activity, requires additional re-
sources, which the enterprise has to acquire.

Planning organisation project phases as well as closing phase usually are carried 
out with the use of internal resources mainly because they require general knowledge, 
usually available in the enterprise.

In conclusion, the choice „make or buy” is the inseparable element during project 
management process, among others geological exploration project.

Keywords: geology, exploration, make or buy, exploration projects.
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Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Elastyczny czas pracy 

Wstęp
Treści zawierające się w pojęciach elastyczności i indywidualizacji czasu 

pracy stanowią esencję nurtu propagującego odejście od tradycyjnych mo-
deli czasu pracy (zob. Dingler, 1997, s. 4). Zmiany te mają na celu zwiększe-
nie efektywności działania fi rm i wyrażają się nowymi możliwościami wybo-
rów, odnoszącymi się zarówno do zakładów pracy, jak i samych pracowników. 
Przemiany w systemie wartości wykrystalizowały się jako kolejna przyczyna 
zmian w kształtowaniu i podziale czasu pracy oraz czasu wolnego (zob. Wa-
gner, 1987, s. 164–165 i 169–177). Pod elastycznością czasu pracy rozumiano 
pierwotnie wyłącznie jego kształtowanie poprzez pryzmat interesów przed-
siębiorstwa. 

Elastyczność służyła zatem realizacji celów ekonomicznych, a przy pomo-
cy indywidualizacji osiągano cele socjalne (zob. Wagner, 1995, s. 3–5). Tenden-
cje globalizacyjne, zmiany demografi czne, wzrost konkurencyjności na rynka-
ch,błyskawiczny rozwój technologiczny i spostrzeganie czynnika ludzkiego jako 
gwarantu długotrwałego sukcesu doprowadziły do silniejszego uwzględniania 
przez fi rmy interesów pracowników. Uelastycznianie czasu pracy stało się swo-
istą fuzją pomiędzy celami przedsiębiorstwa a wymogami i oczekiwaniami per-
sonelu, przy równoczesnym uwzględnieniu zdobyczy medycyny pracy (zob. 
Chobot, 1997, s. 51–55; Pocztowski, 2003, s. 129–130). 

„Zeszyty Naukowe DWSPiT. 
Studia z Nauk Społecznych”, 
2015 (7), s. 141–154
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Charakterystyka elastycznego czasu pracy oraz klasyfi kacja jego form
Uelastycznienie czasu pracy pracowników oznacza indywidualizację roz-

wiązań w ramach kształtowania czasu pracy, a wiec dopuszczenie, oprócz stan-
dardowych rozwiązań, będących długo typowymi dla wielu branż, innych form 
kontraktowania siły roboczej (zob. Martin, Nienhüser, 2002, s. 523). Elastycz-
ność czasu pracy przejawia się zatem odejściem od tradycyjnych modeli czasu 
pracy, które pozostają wiążące niezależnie od stopnia wykorzystania zasobów 
rynkowych (zob. Skowron-Mielnik, 2003, s. 47–48), okresowych zmian wyso-
kiej popytu (zob. von Eckardstein, 2002, s. 379) i zmiennych sytuacji życiowej 
załogi, na rzecz dopasowania zarówno wymiaru, jak i rozkładu pensum pracy 
przez pracodawców i  ich pracowników poprzez pryzmat ciągle zmieniających 
się uwarunkowań otoczenia fi rmy. 

Poniższe cechy można wymienić jako charakterystyczne dla elastycznej or-
ganizacji czasu pracy:

  różnorodność form czasu pracy będących wynikiem konieczności przy-
stosowania się przedsiębiorstw do zmian zachodzących w jego struktu-
rze i jego otoczeniu,

  brak jednoczesności w obecności w pracy wynikający ze zróżnicowanego 
czasu wykonywania pracy, zarówno przez pojedynczych pracowników 
jak i grupy,

  brak zbieżności indywidualnego czasu wykonywania pracy przez pra-
cownika z ogólnym czasem pracy fi rmy i 

  tendencje decentralizacyjne odnoszące się do kompetencji w  zakresie 
czasu pracy (zob. Skowron-Mielnik, 2003, s. 48).

Globalizacja, coraz bardziej dynamiczny postęp naukowo-techniczny czy 
wzrost współzależności gospodarujących organizacji i konkurencyjność są nie-
jedynymi przyczynami ukazującymi konieczność uelastyczniania działania fi rm 
jako gwarantu ich długookresowego sukcesu na rynku. Pojmowanie roli pra-
cownika w  organizacji jako czynnika strategicznego wywierającego decydu-
jący wpływ nie tylko na teraźniejszy sukces, ale i na rozwój fi rmy, jest równie 
ważnym argumentem przemawiającym za niezbędnością wprowadzenia ela-
stycznych modeli organizacji czasu pracy jako formy uelastycznienia działania 
przedsiębiorstwa. 

Modele te nie tylko umożliwiają przedsiębiorstwom i ich członkom dosto-
sowanie się do ciągłych zmian systemowych, rynkowych czy strukturalnych, ale 
stanowią również ważny element polityki makroekonomicznej zwiększający ela-
styczność rynku pracy. Analiza badań powyższych zagadnień umożliwia upo-
rządkowanie elastycznych form kształtowania czasu pracy oraz wyznaczenie pa-
rametrów (zob. tabela nr 1) decydujących o stopniu elastyczności.
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Tab. 1
Parametry elastyczności form czasu pracy

Rodzaje parametrów elastyczności Charakterystyka parametrów
Parametry elastyczności dotyczące treści 
(co jest kształtowane?)
1. Chronometria 
2. Chronologia
3. Miejsce

• trwanie, długość czasu pracy
• rozkład czasu pracy, jego umiejscowienie
•  miejsce świadczenia pracy; elastyczność miejsca 

pracy umożliwia kombinacje elementów
 chronometrycznych i chronologicznych 
(np. duża niezależność czasowa przy telepracy)

Parametry elastyczności dotyczące spo-
sobu (jak jest kształtowane?)
1. Przedział czasowy
2. Stopień zróżnicowania
3. Stopień dostosowania do sytuacji
4. Stopień indywidualizacji
5. Stopień partycypacji

•  ramy czasowe, w których świadczona jest praca
•  zakres możliwości dostosowania czasu pracy do 

specyfi cznych uwarunkowań przedsiębiorstwa 
•  zdolność reakcji uregulowań czasu pracy na zmia-

ny zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa
•  zakres możliwości dostosowania modelu czasu 

pracy do indywidualnych potrzeb pracowników
•  stopień uczestnictwa zainteresowanych pracow-

ników w kształtowaniu czasu pracy
Źródło: Th om, Blum, 1997.

Przyjmując, że nadrzędnym celem uelastyczniania czasu pracy jest opty-
malne dopasowanie czasu pracy do zapotrzebowania przedsiębiorstwa i potrzeb 
personelu (zob. Marr, 1987, s. 23; Wildemann, 1995, s. 47), należy uznać, że cel 
ten będzie zrealizowany poprzez wtórne rozdzielenie czasu zakładowego od 
czasu pracy, realizowane przy pomocy technicznych i organizacyjnych instru-
mentów. Zastosowanie technicznych mediów ułatwia nadmienione rozprężenie 
głównie w obszarze czynności komunikacyjnych i informacyjnych (zob. Staudt, 
1982, s. 187–189). Wymiar (chronometria) i  rozkład (chronologia) są podsta-
wowymi składowymi pojęcia czasu pracy (zob. Graf, Hennenberger, Schmid, 
2000, s. 19) i to one stanowią fundament tradycyjnej klasyfi kacji form elastycz-
nego czasu pracy. Chronometria określa pensum godzinowe, w którym świad-
czona jest praca, natomiast chronologia określa podział pensum godzinowego 
w określonym okresie czasowym. Rozróżnienie to umożliwia podzielenie form 
elastycznego czasu pracy na trzy kategorie:

  chronometryczna, charakteryzująca się zmianami w długości czasu pra-
cy, np. praca w niepełnym wymiarze, ruchome wyjście z życia zawodo-
wego (zob. Jung, 1999, s. 222–223);
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  chronologiczna, charakteryzująca się możliwością zmiany umiejscowie-
nia pensum czasu pracy, np. ruchomy czas pracy, sztafetowy czas pracy 
(zob. Jung, 1999, s. 223–225);

  chronometryczno-chronologiczna, stanowiąca różnorodne warianty po-
między długością i równocześnie rozkładem czasu pracy, np. job sharing, 
praca w domu.

Istnieje wiele różnorodnych form elastycznej organizacji czasu pracy (zob. 
rysunek nr 1) i sposobów ich klasyfi kacji poprzez różne warianty chronologicz-
ne i chronometryczne (zob. np. Beyer, 1986, s. 3–10; Drumm 1989, s. 121–122), 
jednakże należy ciągle pamiętać, że uelastycznianie czasu pracy jest otwartym 
systemem, który zawiera w  sobie ciągłe możliwości jego kształtowania. Jeżeli 
jednorazowo zostaną wprowadzone do systemu opcje uelastyczniające, a ponie-
chane zostaną permanentne możliwości jego dalszego kształtowania, to sytuacja 
ta doprowadzi z czasem do ponownego zesztywnienia, związanego z niewyko-
rzystaniem dalszych możliwości uelastycznienia czasu pracy (zob. Linnenkohl, 
Rauschenberg, 1996, s. 18). Kolejną możliwością grupowania jest klasyfi kacja 
form czasu pracy poprzez pryzmat okresu, będącego przez nie zdominowanym 
(zob. Klimczyk-Duranc, Machol-Zajda, 1993, s. 16–18):

  rozwiązania szczegółowe charakteryzujące konkretne okresy, np. formy 
dziennego, tygodniowego, miesięcznego, rocznego i  życiowego czasu 
pracy,

  formy ogólne charakteryzujące różne przedziały czasowe, np. warianty 
ruchomego czasu pracy,

  pozostałe formy, np. leasing pracowniczy, praca dodatkowa, praca zmia-
nowa.

Indywidualizacja, autonomia i partycypacja ucieleśniają cele elastycznych 
form czasu pracy i są odbiciem formalnych parametrów elastyczności scharak-
teryzowanych w tabeli nr 1. 

W obliczu mnogości form elastycznego czasu pracy i  coraz ich szerszego 
zastosowania w organizacjach opracowane zostały kryteria umożliwiające wery-
fi kację pod kątem ich wartości innowacyjnej. Poszczególne formy elastycznego 
czasu pracy uważane są dzisiaj za innowacyjne, gdy:

  charakteryzują się licznymi parametrami elastyczności zawartymi w tabeli 
nr 1, np. ruchomy czas pracy połączony z możliwością jego skrócenia;

  wymiar i rozkład czasu pracy umożliwiają wprowadzenie zróżnicowanego 
wymiaru czasu pracy w przedziale od 20% do 120% tradycyjnego czasu 
pracy, przy czym przerwy i urlopy muszą spełniać to samo kryterium;
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  umożliwiony jest indywidualny wybór pomiędzy parametrami i  stop-
niem elastyczności, w  zależności od osobniczych potrzeb zarówno ze 
strony pracowników, jak i pracodawców (zob. Beyer, 1986, s. 6–7).

Rys. 1
Wymiary uelastyczniania organizacji (rozkładu) czasu pracy

Źródło: Pocztowski, 2003, s. 131.

Kontynuując rozważania nad powyższymi zagadnieniami, rozróżnić nale-
ży aspekty społeczne oraz ekonomiczno-organizacyjne elastycznych form cza-
su pracy. Rozróżnienie to zdominowane jest poprzez różne oczekiwania zarów-
no pracowników i pracodawców, jak i społeczeństwa, wysuwanych w stosunku 
do elastyczności czasu pracy. Podkreślić można również dualne znaczenie cza-
su pracy dla pracowników, który z jednej strony wyznacza ramy czasowe pracy, 
a z drugiej stanowi granicę pomiędzy czasem pracy i czasem wolnym. 

Korzyści wynikające z implementacji elastycznych form czasu pracy
Dla współczesnego człowieka czas pozostający do jego wolnej dyspo-

zycji odgrywa coraz większą rolę. Zjawisko to, którego korzeni należy upa-
trywać w  zmieniającym się systemie wartości, określane jest mianem kultury 
czasu (zob. Opaschowski, 1991, s. 32–52). W  związku z  tą nową tendencją, 
obserwowaną od początku lat 90., wzrost suwerenności czasu pracy należy, 
z punktu widzenia pracowników, wymienić jako najważniejszy aspekt elastycz-
nego czasu pracy. Suwerenność ta umożliwia dostosowanie składowych czasu 
pracy do osobistych preferencji, kształtujących się w zależności od płci, aktual-
nej sytuacji rodzinnej, wieku, stanu zdrowia, jak i sytuacji fi nansowej. Podkreślić 
należy, że osobiste preferencje pracowników zmieniają się w miarę upływające-
go czasu i uzależnione są od faz życia, w których się dani pracownicy znajdują. 

Elastyczne formy organizacji czasu pracy (rozkład czasu pracy)

Wymiar chronometryczny

. skracanie czasu pracy

. praca w niepełnym  
  wymiarze
. ruchome wyjście z życia 
  zawodowego

  Wymiar chronologiczny

.  ruchomy czas pracy

. urlop typu ,,sabbaticals’’

. kafeterie

Wymiar chronometryczny
         i chronologiczny

. praca okresowa

.  podział czasu pracy

. roczny czas pracy

. praca zmianowa

.  praca ,,à la carte’’

. praca w domu

Elastyczne formy organizacji czasu pracy (rozkłady czasu pracy)
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Kolejnym ważnym aspektem elastycznego czasu pracy jest fakt, że umożliwia on 
pracownikowi zsynchronizowanie czasu pracy z jego osobistym rytmem życia, 
np. przez dostosowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy do indywidual-
nych potrzeb, co wpływa bezpośrednio na wzrost motywacji i wzrost wydajno-
ści pracy (zob. Skowron-Mielnik, 2003. s. 82). Elastyczny czas pracy umożliwia 
również pogodzenie pracy zawodowej z obowiązkami wynikającymi z prowa-
dzenia gospodarstwa domowego i wychowania potomstwa. Jest to szczególnie 
ważne dla rodziców, którzy pragną nadal wykonywać swój zawód, a  równo-
cześnie zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę i  wychowanie. Z  punktu wi-
dzenia medycyny pracy, elastyczny czas pracy umożliwia dostosowanie czasu 
pracy zawodowej do rytmu biologicznego i  stanu zdrowia pracownika. Każdy 
pracownik posiada własny biorytm. Na jego podstawie można wyodrębnić go-
dziny, dni czy lata, w zależności od długości rozpatrywanego okresu, w których 
to zaobserwować można zwiększoną lub obniżoną wydajność organizmu mie-
rzoną w stosunku do jej średniej wartości i mającej bezpośredni wpływ na goto-
wość świadczenia pracy zawodowej, jak i na jej efektywność. Różnice pomiędzy 
krzywymi fi zjologicznymi pracy poszczególnych pracowników wynikają z róż-
nych wrodzonych rytmów endogennych i uwarunkowanych środowiskowo ryt-
mów egzogennych (zob. Machol-Zajda, 1980, s. 22–24). 

W związku z  tym wprowadzenie modeli elastycznego czasu pracy pozwa-
la dostosować czas pracy do wrodzonej wydolności organizmu ludzkiego, wpły-
wającej na ilość i jakość świadczonej pracy i na zadowolenie z nią związane. Nie 
należy jednak zapominać, że jedną z cech elastycznego czasu pracy jest stosowa-
nie nierytmicznych sposobów pracy, głównie występujących w pracy zmianowej. 
Szczególnie praca nocna wywiera szkodliwy wpływ na stan zdrowia pracowni-
ka. Ten negatywny wpływ można jednak ograniczyć lub w całości wyeliminować 
poprzez wprowadzenie nowoczesnych form pracy zmianowej. Trudno jest jed-
noznacznie stwierdzić, w jakim stopniu elastyczny czas pracy wpływa dodatnio 
lub ujemnie na stan zdrowia pracowników, jednakże Kastner prezentuje wyniki 
badań nad poszczególnymi modelami czasu pracy, z których wynika, że zarów-
no długość pracy, jak i  jej rozkład może wpływać na choroby zawodowe, wy-
padki przy pracy i choroby psychosomatyczne oraz zespoły chorobowe, których 
przyczynami są współzależności pomiędzy wymienionymi powyżej jednost-
kami chorobowymi (zob. Kastner, 1987, s. 213–221). Elastyczność czasu pracy 
pozwala również złagodzić skutki przechodzenia na emeryturę przez starszych 
pracowników. Pozwala ona na stopniowe odciążenie pracowników w pracy i na 
zapewnienie im dłuższego okresu, potrzebnego, aby pogodzili się ze wstępowa-
niem w nowy okres życia, przy równoczesnym zapewnieniu sobie przez przed-
siębiorstwo możliwości dłuższego wykorzystania know-how starszych pracowni-
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ków i przekazania przez nich doświadczeń młodszym członkom załogi. Z punk-
tu widzenia pracowników elastyczne rozwiązania organizacyjne z zakresu czasu 
pracy decydują o wzroście humanizacji pracy, poprzez kształtowanie ram czaso-
wych zgodnie z osobistymi potrzebami pracowników, co wpływa na wzrost indy-
widualizacji tych rozwiązań i stanowi równocześnie formę bezpośredniej party-
cypacji decyzyjnej pracowników (zob. Borkowska, 1994/2).

Reasumując, można stworzyć katalog celów, których osiągnięcie możliwe 
jest poprzez efektywną asymilację elastycznego czasu pracy w organizacji:
1. Z punktu widzenia fi rmy:
 maksymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego,
 dopasowanie czasu pracy do odchyleń w nakładach pracy,
  wydłużenie czasu zakładowego i jego asymetryczność z czasem pracy pra-

cownika,
 wzrost produktywności,
  przyspieszenie płynności płatniczej związane z  redukcją czasu realizacji 

zamówienia,
  pozytywny image przedsiębiorstwa na rynku pracy.

2. Z punktu widzenia pracowników:
  wzrost suwerenności czasu pracy poprzez partycypację w procesie plano-

wania czasu pracy,
  zgodność składowych czasu pracy z osobistymi preferencjami,
  możliwość pogodzenia ze sobą obowiązków związanych z życiem zawodo-

wym i  pozazawodowym, zsynchronizowanych z  poszczególnymi fazami 
życia – Work-Life-Balance.

Aby jednak osiągnąć powyższe cele, konieczne jest systematyczne i przemy-
ślane konstruowanie struktur organizacyjnych, których funkcjonalne działanie 
zagwarantuje sprawność systemu. Rysunek nr 2 na następnej stronie ukazuje za-
mierzone oddziaływanie elastycznych modeli czasu pracy w fi rmie.

Wprowadzenie elastycznych form czasu pracy umożliwia przedsiębior-
stwu nie tylko realizację wewnętrznych celów ekonomicznych, ale oferuje ono 
również możliwość sprostania społecznej odpowiedzialności, którą ponosi 
każda fi rma. Społeczeństwo partycypuje także w  korzyściach wynikających 
z kształtowania struktur organizacyjnych przy pomocy elastycznych rozwią-
zań czasu pracy, umożliwiających pracownikom lepsze pogodzenie czasu pra-
cy z  obowiązkami czy priorytetami osobistymi. W  grupie korzyści społecz-
nych należy wymienić:

  przeciwdziałanie i redukcję bezrobocia,
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  efekty ogólnogospodarcze,
  przeciwdziałanie negatywnym tendencjom demografi cznym,
  zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej wynikające z redukcji stresu i 
  przeciwdziałanie nierówności społecznej.

Rys. 2
Oddziaływanie elastycznych modeli czasu pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Głowacka  (2001): Elastyczny czas pracy w Niem-
czach. Rozwój. Ramy prawne. Stosowane praktyki, s. 84, [w:] L. Machol-Zajda (red. opracowania), 
Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność fi rm, IPiSS, Warszawa 2001, s. 75–88. 

Z punktu widzenia społeczeństwa elastyczne formy czasu pracy rozpatrywa-
ne są poprzez pryzmat ich wpływu na ogólnogospodarcze efekty zatrudnienia. 
Skracanie czasu pracy powinno przyczynić się do powstania nowych miejsc pra-
cy i zmniejszenia bezrobocia, jednak jego skuteczność w walce z bezrobociem 
jest bardzo zróżnicowana. Większość przedsiębiorstw stara się poprzez zwięk-
szenie wydajności pracy zrównoważyć skutki redukcji czasu pracy, zatrudnia-
jąc nowych pracowników tylko w wyjątkowych przypadkach, gdyż zwiększenie 
miejsc pracy wiąże się ze wzrostem kosztów pracy. Dochodzi w tej sytuacji do 
dylematu pomiędzy ekonomią i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, 

wzrost produktywności wynikający z:
∙ wydłużenia czasu zakładowego
∙ wzrostu zadowolenia pracowników
∙ silniejszej motywacji pracowników
∙ maksymalnego wykorzystania potencjału
  produkcyjnego
∙ redukcji czasu realizacji zamówień

wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstwa na rynku 
wynikający z:
∙ redukcji kosztów
∙ jakości kapitału ludzkiego
∙ oszczędności

pożądane 
oddziaływanie 
elastycznych form 
czasu pracy

Sukces 
gospodarczy

∙ zyski przedsiębiorstw
∙ dywidendy akcjonariuszy
∙ płatności na rzecz państwa
∙ korzyści dla kooperantów
∙ wkład w pozytywny rozwój 
  koniunktury lokalnej
∙ nowe miejsca pracy
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w którym to starciu najczęściej wygrywają kryteria ekonomiczne, a nie społecz-
ne. Większość fi rm ogranicza swoją odpowiedzialność społeczną do pracującej 
załogi, nie biorąc pod uwagę własnego potencjału zatrudnieniowego. Wydaje się, 
że tylko w krajach wysoko rozwiniętych skracanie czasu pracy jest skutecznym 
instrumentem w walce z bezrobociem (zob. Kopeć, 1994, s. 59–66). Jednakże 
ograniczenie czasu pracy sprzyja niepogłębianiu się bezrobocia, gdyż stanowi 
istotny element ratowania istniejących miejsc pracy w  zagrożonych fi rmach. 
Modele elastycznego czasu pracy ukierunkowane na redukcję i  likwidację go-
dzin nadliczbowych oddziałują również pozytywnie na rynek pracy, czego do-
wodzą badania przeprowadzone w Niemczech w latach 80., z których wynikało, 
że liczba wypracowanych rocznie godzin nadliczbowych w przeliczeniu na peł-
ny etat odpowiada liczbie ok. 1 mln stanowisk pracy (zob. Heräus, 1987, s. 42).

Dalszymi ważnymi aspektami z punktu widzenia społeczeństwa jest możli-
wość lepszego pogodzenia obowiązków zawodowych i pozazawodowych, mająca 
bezpośredni wpływ na jakość życia rodzinnego i stan zdrowia, wynikający z re-
dukcji stresu. Elastyczne formy czasu pracy i wynikająca z nich indywidualizacja 
pozwalają również lepiej zorganizować opiekę nad starszymi członkami rodziny 
i poświęcić więcej czasu wychowaniu dzieci, przeciwdziałając procesom patolo-
gicznym wśród najmłodszych, pozbawionych adekwatnej opieki rodzicielskiej.

Wprowadzenie różnorodnych modeli czasu pracy daje również dalsze, bez-
pośrednie korzyści przedsiębiorstwu. Przy pomocy elastycznych modeli czasu 
pracy, zaliczanych obecnie do palety instrumentów nowoczesnego zarządzania, 
przedsiębiorstwo wydłuża własny czas pracy, oddzielając go równocześnie od 
czasu pracy pracowników. Elastyczny czas pracy umożliwia również efektyw-
niejszą redukcję różnic w nakładach pracy (zob. Chobot, 1997, 45–50).

Korzyści związane z wydłużeniem zakładowego czasu pracy, w ramach jego 
optymalizacji jako odpowiedzi na legislacyjne procesy skracania czasu pracy 
pracowników, należy rozpatrywać dwupłaszczyznowo. 

W przypadku nienasyconego rynku zbytu wprowadzenie np. ruchomego cza-
su pracy, rocznego czasu pracy czy pracy zmianowej umożliwi wydłużenie zakła-
dowego czasu pracy, skutkujące wzrostem produkcji i związanej z nią równoczesną 
obniżką kosztów stałych i jednostkowych (zob. Van Deelen, 1990, s. 277–281). 

Drugim wariantem jest sytuacja, gdy przedsiębiorstwo działa na stabilnym 
rynku zbytu. W  tym przypadku poprzez wydłużenie czasu pracy przedsiębior-
stwa, przy równoczesnej redukcji majątku trwałego osiągnięty zostanie stan, 
w którym produkowana będzie ta sama liczba wyrobów, ale zmniejszy się ich ka-
pitałochłonność (zob. Skowron-Mielnik, 2003, s. 90). Ograniczenie liczby maszyn 
w procesie produkcyjnym umożliwia dodatkowo ich szybszą wymianę na nowo-
cześniejsze, zmniejszając czas amortyzacyjny. Jest to szczególnie ważne dla przed-
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siębiorstw działających w branżach, charakteryzujących się dynamicznym postę-
pem technologicznym. Ciągłe odmładzanie parku maszynowego jest warunkiem 
dostosowania własnej produkcji do stale rosnących standardów technicznych.

Elastyczny czas pracy pozwala przedsiębiorstwom również na stworzenie ela-
stycznej obsady personalnej, umożliwiającej wprowadzenie zmiennego podzia-
łu zadań i wyrównującej różnice wahań w absencji pracowniczej spowodowanej 
przerwami urlopowymi czy zachorowaniami, jak i okresowymi różnicami w po-
pycie na produkty bądź usługi przedsiębiorstwa. Różnice te związane są z sezo-
nowością pewnych grup towarów i usług, jak i zmieniającymi się w czasie prefe-
rencjami klientów. Sytuacja ta jest przyczyną występowania okresów wzmożonej 
działalności przedsiębiorstw, jak i jej redukcji, co wpływa na okresowo różne za-
potrzebowanie na pracę. Wprowadzenie elastycznych modeli czasu pracy, takich 
jak ruchomy czas pracy czy roczny czas pracy, umożliwia optymalne dostosowa-
nie chronologii czasu pracy do okresowych wahań popytu i jest alternatywą dla 
czasowego zatrudnienia nowych pracowników czy leasingu personalnego, będą-
cych, z punktu widzenia przedsiębiorstwa, rozwiązaniami charakteryzującymi się 
wysokimi kosztami. Wyżej wymienione modele przeciwdziałają również, w okre-
sach mniejszego zapotrzebowania na pracę, zwolnieniom, bezpłatnym urlopom 
i okresowej redukcji wymiaru pracy w połączeniu ze zmniejszeniem wynagrodze-
nia, będących rozwiązaniami niekorzystnymi dla załogi. Nie należy jednak zapo-
minać, że poziom planowania rozkładu czasu pracy zależy od stopnia przewidy-
walności wahań popytowych (zob. Skowron-Mielnik, 2003, s. 92).

Elastyczne modele czasu pracy należy także uznać za czynnik podnoszą-
cy zdolność konkurencyjną przedsiębiorstwa. Po pierwsze, przeciwdziałają 
one zwolnieniom w  okresach recesji czy okresowych wahaniach popytowych 
i sprzyjają inwestowaniu w kapitał ludzki, będący obecnie uznawany za główny 
faktor długookresowego sukcesu gospodarczego. Elastyczne modele czasu pra-
cy pozwalają na okresową zmienność czasu pracy, eliminując często koniecz-
ność zwolnień (zob. Chobot, 1997, s. 33–45). Po drugie, korzystając z systema-
tyki Portera, defi niującej tworzenie korzyści kosztowych i dywersyfi kację pro-
duktów lub usług w zależności od popytu jako dwóch źródeł uzyskania korzyści 
konkurencyjnych przedsiębiorstwa (zob. Porter, 1989, s. 93), należy identyfi ko-
wać elastyczne kształtowany czas pracy z  czynnikiem przyczyniającym się do 
sukcesu fi rmy, w przypadku gdy służy on uzyskaniu przywództwa kosztowego 
i/lub produktowego. Omawiany elastyczny czas pracy przyczynia się do osią-
gnięcia postulowanego przez Portera przywództwa, gdyż umożliwia optymalne 
wykorzystanie środków trwałych i zasobów personalnych. Umożliwia on rów-
nież wzrost szybkości reakcji przedsiębiorstwa na zmienne priorytety konsu-
mentów. Analizując obecną sytuację na rynku pracy, jak i stwierdzone, i dalsze, 
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prognozowane w dłuższym okresie, zmiany demografi czne oraz zmiany zacho-
dzące w  systemie wartości, można założyć, że liczba wykwalifi kowanych pra-
cowników, jakie przedsiębiorstwa mają do dyspozycji, będzie w Europie maleć. 
Sytuacja ta, rozpatrywana poprzez pryzmat rynku pracy, skłania do refl eksji, że 
elastyczne kształtowanie czasu pracy połączone z aspektami Work-Life-Balance,
stanowi kolejny ważny czynnik wpływający na konkurencyjność przedsię-
biorstwa. Elastyczne, względnie innowacyjne modele czasu pracy są ważnym 
elementem polityki kadrowej, gwarantującej fi rmie personel będący w  stanie 
sprostać nowej sytuacji na rynkach i poprowadzić przedsiębiorstwo zwycięsko 
poprzez ustawiczne zmagania z  konkurencją. Sajkiewicz umacnia powyższą 
tezę, podkreślając, że elastyczny czas pracy, należący do cech charakterystycz-
nych nowoczesnej organizacji pracy, ma dla przedsiębiorstwa nie tylko zna-
czenie wymierne (ilościowe i jakościowe), ale jest również ważnym elementem 
kształtującym system motywacyjny, gdyż należy on do grupy czynników nie-
monetarnych, których wzrost znaczenia jest szczególnie zauważalny w  grupie 
młodych, dobrze wykształconych i wykazujących większą dojrzałość społeczną 
pracowników (zob. Sajkiewicz, 1986, s. 198–203).

Wprowadzenie elastycznych rozwiązań kształtujących chronometrycz-
ną i  chronologiczną składową czasu pracy predysponuje do wprowadzenia 
w  przedsiębiorstwach elastycznego systemu wynagrodzeń, dopasowanego za-
równo do indywidualnych preferencji pracowników, jak i  ewentualnych wa-
hań popytowych. Elastyczny system wynagrodzeń powiązany z jego odpowied-
nikiem czasowym jest ważnym czynnikiem stabilizacyjnym w czasach gorszej 
koniunktury gospodarczej, gwarantującym fi rmie utrzymanie wykwalifi kowa-
nej załogi i uniknięcie, w momencie poprawy sytuacji na rynku, kosztów zwią-
zanych z procesami rekrutacyjnymi i szkoleniowymi (zob. Graf, Henneberger, 
Schmid, 2000, s. 23–26).

Posumowanie
Tendencja do uelastyczniania form czasu pracy obserwowana jest od co 

najmniej 30 lat, a  elastyczny czas pracy spostrzegany jest również jako jeden 
z wyznaczników innowacyjności organizacji. Humanizacja pracy, jak i optyma-
lizacja czasu pracy pod kątem zmian zachodzących w otaczającym nas systemie 
gospodarczym, charakteryzujących się wzrostem tendencji globalizacyjnych, 
bardzo dynamicznym rozwojem technologiczno-naukowym, zmianami w sys-
temie wartości i zmianami demografi cznymi, są wyzwaniami dla nowoczesne-
go zarządzania organizacji gospodarujących. Jednoznaczna klasyfi kacja form 
elastycznego czasu pracy jest trudnym przedsięwzięciem, a mnogość znanych 
i  ciągle tworzonych form lub modeli elastycznego czasu pracy stwarza wręcz 
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nieograniczone możliwości rozwiązań organizacyjnych. W zależności od bran-
ży czy profi lu prowadzonej działalności, biorąc pod uwagę ich specyfi kę, jak 
i wymagania pracowników, związanych z  fazami życia, w których się znajdu-
ją i ich osobiste priorytety, możliwe jest stworzenie organizacyjnego „koktajlu” 
służącemu równocześnie osiągnięciu ekonomicznych celów fi rmy i osobistych 
pracowników. Elastyczne modele czasu pracy i organizacji pracy przyczynia-
ją się do osiągnięcia wzrostu efektywności zarządzania oraz przewagi konku-
rencyjnej, m.in. dlatego, że skutkują uelastycznieniem organizacji, zwiększają 
motywację i lojalność pracowników, są źródłem redukcji kosztów w przedsię-
biorstwie, poprawy wizerunku fi rmy oraz przyczyniają się do większego zado-
wolenia klientów. Wszystkie wymienione efekty elastycznych modeli czasu pra-
cy i organizacji pracy oraz ich znaczenie dla przedsiębiorstwa stawiają je wśród 
czynników mających strategiczne znaczenie dla każdej organizacji. Oczywi-
ście wprowadzenie elastycznie kształtowanych systemów pracy powiązane jest 
z  koniecznością procesów koordynacyjnych i  często z  prowadzeniem nego-
cjacji z poszczególnymi pracownikami, jak i wprowadzeniem systemów reje-
strujących, synchronizujących i kontrolujących czas pracy. Jednak biorąc pod 
uwagę zmiany zachodzące w społeczeństwie, jak i zmiany w otoczeniu przed-
siębiorstw, konieczność procesów zmierzających do implementacji w fi rmach 
innowacyjnych modeli czasu pracy wydaje się bezdyskusyjna. 
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Streszczenie

Elastyczny czas pracy 
Odejście od tradycyjnych modeli czasu pracy i implementacja elastycznych jego form 

stało się cechą charakterystyczną nowoczesnych organizacji. Artykuł opisuje istotę ela-
stycznych modeli oraz omawia przyczyny zmian w kształtowaniu i podziale czasu pracy. 
W opracowaniu podjęta została próba charakterystyki elastycznego czasu pracy oraz kla-
syfi kacji jego form. Przedstawienie korzyści związanych z wprowadzeniem elastycznych 
form czasu pracy jest kolejną ważną składową opracowania. Realizacja celów, które moż-
liwe są do osiągnięcia poprzez asymilację elastycznego czasu pracy w organizacji rozpa-
trywana jest zarówno z punktu widzenia fi rm, jak i ich pracowników. Artykuł przedstawia 
również oddziaływanie przedstawionych form na całokształt organizacji oraz sygnalizuje 
korzyści społeczne wynikające z nowoczesnych rozwiązań z tego obszaru.

Słowa kluczowe: elastyczny czas pracy, formy czasu pracy, konkurencyjność przedsię-
biorstw, elastyczna obsada personalna, wymiary czasu pracy, aspekty społeczne, aspekty 
ekonomiczno-organizacyjne.

Summary

Flexible working time
Moving away from the traditional models of working time and implementing fl exi 

time schemes has become a characteristic feature of modern organizations. Th e article 
describes the essence of the fl exible models and discusses the reasons for changes while 
shaping and dividing the working time. Th e author tries to elaborate on fl exi time and 
classifi es its forms. Showing the advantages connected with the introduction of fl exible 
working time is yet another important part of the article. Reaching the aims aft er the 
fl exible working time has been implemented in the organization, is considered from the 
point of view of both the companies as well as their employees. Th e article also shows the 
impact of the described forms on the whole organization as suchand signalizes the social 
benefi ts resulting from the modern developments in this area.   

Keywords: fl exible working time, forms of working time, competitiveness of companies, 
fl exible staff , dimensions of working time, social aspects, organizational and economic 
aspects.
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O tożsamości prawa w związku z jego jakością

Chcąc z tego tematu zrobić przedmiot badawczy z myślą, że na poziomie 
teorii prawa należałoby najpierw wyróżnić (tak sądzę) samą tożsamość jako coś 
nieodzownego w prawie, a przede wszystkim, że tylko z niego może się wytwo-
rzyć i mieć siłę kwalifi kującą. To wydaje się być oczywiste. Tożsamość bowiem 
ma: po pierwsze, prawo jako całość, jeśli chce być jego tożsamością. 

Po drugie, to jak ona się buduje w prawie – czy tak samo jak teoria prawa, 
czy też specyfi cznie dla niej samej, czy też wystarczy, że jest prawo, by również 
miała być jego tożsamość. Zagadnienia te uważam za podstawowe i  znajdą 
w tym opracowaniu punkty wyjścia do następnych rozważań. Ona zatem jest 
z prawa i służy prawu, ale czy tylko jemu samemu, czy też łącznie ze wszystki-
mi pozaprawnymi uwarunkowaniami i dziedzinami, z których prawo czerpie 
(a jakże) choćby własną legitymizację – legitymizację prawa. Nie będzie łatwe 
odróżnienie tej legitymizacji od tożsamości. Legitymizacja, którą zajmują się 
prawnicy, obrosła wielością rozmaitych poglądów1, a przede wszystkim zdaje 

1  Por. W. Sadurski, Status jednostki w prawie, refl eksje fi lozofi czno-prawne na temat prawowitości 
demokracji proceduralnej, [w:] M. Wyrzykowski (red.), Prawa stają się prawem. Status jednostki 
a tendencje rozwojowe prawa, Warszawa 2006, passim.; J. Helios, Pojmowanie wykładni prawa 
europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, Wrocław 2002, s. 48 i nast.; W. Lang, 
J. Wróblewski, Współczesna fi lozofi a i teoria prawa w USA, Warszawa 1986, rozdz. 2; P. Mach-
nikowski, Zasady europejskiego prawa umów a przepisy kodeksu cywilnego o zawarciu umowy, 
„Transformacje Prawa Prywatnego” nr 5/2008, s. 86 i nast. Zwłaszcza M. Zirk-Sadowski, Insty-
tucjonalny i kulturowy wymiar integracji prawnej, [w:] L. Leszczyński (red.), Zmiany społeczne 
a zmiany w prawie. Aksjologia, Konstytucja, integracja europejska, Lublin 1999, s. 53 i nast.

„Zeszyty Naukowe DWSPiT. 
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się być jednym z zasadniczych zagadnień, czegoś w prawie tak złożonego jak 
jego ontologia2. Z kolei, czy ona pozostaje do wyjaśniania interesującej tu toż-
samości, jest pytaniem, które należałoby poprzedzić określeniem: co z ontolo-
gii należałoby uczynić jako np. fundamentalnie służebne w wyjaśnianiu toż-
samości prawa, by następnie z tego wyjaśniania uczynić, przy odpowiednich 
założeniach, przedmiot badawczy teorii prawa.

Tak dalece teraz nie będę wchodził, choć zwracam na to uwagę, bo zajmowa-
nie się tą tożsamością, w ujęciu teoretycznym, otwiera moim zdaniem możliwo-
ści budowy nowego nurtu zajmowania się prawem, choćby (co ważne) w konku-
rencji z nurtem posługiwania się źródłami prawa. Właśnie, o ile jego tożsamość 
może mieć szeroką kanwę możliwości badawczych, swobodnie sięgających do fi -
lozofi i oraz fi lozofi i prawa, o tyle źródła prawa są głównie problematyką służenia, 
służenia prawu, posługiwaniu się nim, co nie oznacza, że nie mają swojej głębi3. 

Na pewno mają, ale jednak bardziej „wymiarową”, aniżeli tożsamość prawa. 
Ona (tożsamość) zabiera wszystko, co należy do prawa, a więc i źródła prawa, 
łącznie z godnością, jaką postuluje K. Complak4, a nie tylko tak, jak chce tego 
art. 30 Konstytucji. Artykuł ten wprawdzie ma właściwą wymowę odnośnie do 
praw człowieka, ale też powinien się znaleźć w  rozdziale trzecim Konstytucji 
jako źródło prawa, rozszerzając się z tego powodu na całe prawo i stanowiąc jego 
fundament.

Otóż tożsamość prawa i jej kwalifi kująca siła bierze się z istoty prawa. Rozu-
miem, że jej zdefi niowanie tak, aby ostatecznie potwierdzało ją communis opinio 
doctorum jest niemożliwe, po prostu nieosiągalne. Czym by ona nie była, stanowi 
trudność chyba nieprzezwyciężalną, gdyż ma w sobie, i nie wiadomo jak łączy, roz-
maite przecież idee, nierzadko o wzniosłym wyrazie, z prawem jako sferą niezwykle 
urozmaiconej faktyczności. Wreszcie, ma bogatą literaturę, bogactwa choćby w sa-

2  Korzystałem tu głównie z  pracy B. Wolniewicza co do rozumienia ontologii, B. Wolniewicz, 
Ontologia sytuacji, Warszawa 1985, rozdz. 2. Por. M. Smolak, Prawo, Fakt, Instytucja. Koncepcje 
teoretycznoprawne prawniczego pozytywizmu instytucjonalnego, Poznań 1998, passim.; T. Spyra, 
Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Kraków 
2006, passim.; J. Stelmach, Ponowoczesna fi lozofi a prawa, [w:] J. Stelmach (red.), Studia z fi lozofi i 
prawa, Kraków 2003, passim.; M. Zirk-Sadowski, Z zagadnień teorii i fi lozofi i prawa. Ponowocze-
sność, Wrocław 2007, passim.

3  Por. M. Pichlak, Zamknięty system źródeł prawa, Wrocław 2013, rozdz. 2. M. Pichlak opracował 
dotychczasowe poglądy na tożsamość prawa w polskiej teorii, [w:] P. Jabłoński (red.), Czy koniec 
teorii prawa?, Wrocław 2011, s. 193–211., M. Zirk-Sadowski, Tożsamość konstytucyjna a prawo 
europejskie, „Analizy Natolińskie” nr 1 (53)/2012.

4  K. Complak, Godność człowieka na rozdrożu, [w:] R. M. Czarny i K. Spryszak (red.), Państwo 
i prawo wobec współczesnych wyzwań, Toruń 2012, s. 567 i nast. Por. też M. Lisowski, Miejsce 
i rola społeczeństwa obywatelskiego w okresie transformacji, [w:] ibidem.
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mym utematyzowaniu5, które, gdyby je ująć w jakimś sieciowym wyrazie, odsłoniło-
by głębokie związki w tych sieciach. Literatura ta, a to przez związki prawa z wszyst-
kimi dziedzinami społecznymi, a  wśród nich najlepiej opracowanymi związkami 
z ekonomią6 i po jakiejś części z metafi zyką, wchodzi do literatur tych dziedzin i nie 
da się wykluczyć, że jest przez to również literaturą (w pewnym sensie) literatur, 
czego się nie zauważa na głębokich poziomach i również nie widzi, że ma też wa-
lory po części powinnościowe. Wyjątkiem od tego jest teraz zapoczątkowany nurt 
badawczy, któremu jeszcze wiele brakuje, aby stać się choćby tylko kategorią teorii 
prawa. Na razie są to raczej wypowiedzi jednak o charakterze opisowym.

Ale wracając do istoty prawa, zauważę: pewnym novum w  jej ustalaniu, 
a więc ustalaniu, że pokreślę, czyli niekoniecznie samym defi niowaniu byłoby 
wyjście od rozdzielenia, co też nie mogłoby być płytkie, lecz zapewne nomo-
logiczne, właśnie literatury prawniczej łącznie z  rozwiniętym orzeczeniem, co 
w niej dominuje z myślą, czy w tej dominacji może się kryć rozumienie istoty 
prawa, a z kolei, jak ta dominacja jest wyjaśniana, tzn. na jakim poziomie re-
fl eksji, czy poziomach, oraz, jak ona, badawczo rzecz biorąc, ma się do poznania 
prawa. W poszukiwaniu tego, jako ewentualnej istoty prawa, czy też drogi do 
tej istoty, która badawczo może być ważniejsza i donioślejsza, choć nie funda-
mentalna7, ma to do siebie, że w proponowanym tu sposobie rozdzielania, a nie 

5  Por. S. T. Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafi zyki, Wrocław 2006, s. 8 i nast.; J. Habermas, 
Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego pań-
stwa prawnego, A. Romaniuk, R. Marszałek (tłum.), Warszawa 2005, rozdz. 2.; J. Oniszczuk, 
Filozofi a i teoria prawa, Warszawa 2008, s. 279 i nast.; J. Jabłońska-Bonca, Podstawy prawa dla 
ekonomistów, wyd. 2.; Warszawa 2002, s. 93 i  nast.; T. Biernat, M. Zirk-Sadowski (red.) Poli-
ties of Law and Legal Policy. Between Modern and Post-Modern Jurisprudence, Warszawa 2008, 
s. 348 i nast.

6  Problematykę metodologiczną z tego zakresu, a w tym jej głębokie nurty zapoczątkował i u nas 
rozwinął L. Nowak, U podstaw marksistowskiej aksjologii, Warszawa 1974, rozdz. 2., idem., Me-
thodological Status of the Rationality Assumption, „Studia Metodologiczne” 1974, z. 11, s. 120 
i nast.; J. Stelmach, Obowiązywanie prawa w sensie absolutnym i relatywnym, [w:] Teoria pra-
wa, fi lozofi a prawa, współczesne prawo i prawodawstwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. 
W. Langowi, Toruń 1998, s. 318 i nast.; T. Stawecki, O celowości rozumowań prawniczych w pol-
skiej teorii prawa i  praktyce prawniczej, [w:] M. Wyrzykowski (red.) Rozumność rozumowań 
prawniczych, Warszawa 2008, s. 50 i nast.; J. Sozański, Ogólne zasady prawa w acquis commu-
nautaire oraz w prawie międzynarodowym publicznym – istotniejsze pytania badawcze, „Studia 
Prawnicze” 2005, z. 2, s. 6–10.

7  Zagadnienie fundamentalności rozwinął M. Dybowski, Prawa fundamentalne w orzecznictwie 
ETS, Warszawa 2007, rozdz. 1, s. 128 i nast. Por. też. S. Wronkowska, Prawodawca racjonalny 
jako wzór dla prawodawcy faktycznego, [w:] S. Wronkowska, M. Zieliński (red.), Szkice z teorii 
prawa i szczegółowych nauk prawnych, Poznań 1990, s. 120 i nast.; K. Pieszka, Wykładnia rozsze-
rzająca, Warszawa 2010, rozdz. 1; T. A. Pecznik, Primafacie Values and the Law, Poznań, Studies 
in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 1991, t. 23, s. 100 i nast.
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gotowego rozdzielenia, i związanej z tym refl eksji, zrywa się z dotychczasowym 
dążeniem, by w samym prawie, czyli zbiorze przepisów i norm prawnych, nie 
zapominając o sankcji, szukać jego istoty. Myślę, że wbrew temu, jej się obecnie 
nie szuka. Szukanie w literaturze, i co ważniejsze dla scharakteryzowania litera-
tury, jeśli jest robione refl eksyjnie, powinno być traktowane jako zabieg heury-
styczny w dodatku o wyraźnie metodologicznym charakterze. Tego się na ogół 
nie robi. A istota prawa wszelako, ma (moim zdaniem) charakter badawczy i do-
piero, od tego idąc, możemy ją rekonstruować, a w rekonstruowaniu odkrywać 
jako sytuacje problemowe8 o złożonym charakterze.

Nie przyjmuję więc za istotę prawa rzeczownika np., że jest nią norma 
prawna, powinność, ewentualnie przeżycie, nie mówiąc o ważnych związkach 
przyczynowo-skutkowych, albo też społeczne uwarunkowania prawa bądź ja-
kieś ideologiczne konsekwencje. Wszystkie one, ze swej nazwy wzięte, były 
mniej lub bardziej, osnute na całym prawie i to miało wystarczyć. Nie wspo-
mnę już o  tym, jak wiele kłopotów powstało wtedy, gdy źródła prawa, ina-
czej niż dzisiaj, zaczęły się kojarzyć z  jego istotą, zwłaszcza na tle domina-
cji marksistowskiej w naukach społecznych. O  istocie myślano głównie jako 
o stanach, bez których prawo jest niemożliwe. Tendencja ta i dzisiaj pokutuje. 
Ona, w jakimś stopniu, się sprawdza. Bo przecież usunięcie z naszego prawni-
czego słownika „normy prawnej”, a już na pewno „przepisu prawnego” po pro-
stu wstrzymałoby w  ogóle możliwość jego użycia, użycia języka (prawnego) 
prawniczego w  jego aktualnym słownictwie. Jednakże ograniczenie tej isto-
ty do tak czy inaczej nazywanych kategorii sprawia, iż prawo, w refl eksyjnym 
wyrazie, „marnieje”, zamykając się w swoim petryfi kowaniu i przez to w silnie 
strzeżonych rozmiarach, insynuując, że wszystko poza tymi rozmiarami nie 
jest prawem.

Z takim podejściem można się czuć dobrze, bo teraz rozwinięty nurt źró-
deł prawa i dalej rozwijany, daje nam wszystko, co jest prawnikowi potrzebne 
chociażby do rozstrzygania, a nawet budowania języka rozmowy z klientem np. 
w układzie „ojca chrzestnego”9. Prawnik, w zasadzie, nie musi niczego więcej się 
domagać. Jemu, dla jego warsztatu, wystarczy ciągle się kształtujący w orzecz-
nictwie sądowym (trybunalskim) system źródeł prawa z właściwą temu syste-

18  Podstawowe inspiracje w tym zakresie wziąłem z pracy B. Wolniewicz, Ontologia sytuacji. Pod-
stawy i zastosowania, Warszawa 1985, s. 15 i nast. Por. też J. Woleński, Treść logiczna dwóch zasad 
prawnych, [w:] G. Skąpska, J. Czapska, K. Daniel, J. Górski, K. Pałecki (red.), Prawo w zmienia-
jącym się społeczeństwie. Księga poświęcona Profesor Marii Borneckiej-Arctowej, Kraków 1992, 
s. 143 i nast.

19  R. Sarkowicz, Amerykańska etyka prawnicza, Kraków 2004, passim. Por. I. Bogucka, T. Pietrzy-
kowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2010, rozdz. 8.
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mowi literaturą. Przy takim postrzeganiu bardziej roli prawa, aniżeli jego same-
go, zajmowanie się, co jest w nim istotą, motywuje nas w słabym stopniu. A jeśli 
już zmotywuje, to w objaśnianiu tej istoty pozostajemy na gruncie tych źródeł 
albo ponadto technik prawodawczych.

Zapewne (konkludując), nie da się dowieść, że możemy się obejść np. bez prze-
pisów prawnych albo takich, czy innych przeżyć, dzięki czemu sięgamy do doktry-
ny L. Petrażyckiego10, czy w ogóle kultury11, ale czy to można nazwać istotą prawa, 
czy choćby obrazowaniem tej istoty? Prawo, jak każda dyscyplina, ma swój zasad-
niczy ekwipunek, niemniej, czy od razu daje się powiedzieć, że on jest główny, pod-
stawowy, a może fundamentalny z przekonaniem, że między nimi nie ma synoni-
miczności. To niewątpliwie byłoby potrzebne, gdyby układając tę „trójkę” terminów 
(pojęć) tak je rozwijać, wychodząc np. z  relacji między nimi, aby w  rezultacie 
badawczym wyszło na istotę prawa. Żaden z nich przecież (bezpośrednio) za taką 
istotę nie może uchodzić, bo np. podstawowy choćby, po „obróbce” badawczej oka-
zał się istotny, to mimo tego przymiotnika, nie musi być tym samym co istota.

Widać więc, że problem istoty prawa tu zaczyna się wyraźnie kompliko-
wać. A tego nie ma w dotychczasowych rozważaniach. Bo wystarczyło powie-
dzieć nie to, co przez tę istotę rozumiemy, gdyż wtedy trzeba by było przynaj-
mniej pokazać przebieg tego rozumienia i łączące się z nim zależności. Po pro-
stu wskazywano, że to a to jest istotą prawa. I to miało wystarczyć. Niewiele od 
tego odbiegały wizje marksistowskiego ujęcia. Wprawdzie trzeba było pisać, jak 
ta istota, czy w ogóle prawo, uzależniało się społecznie12 w jego bazie i nadbu-
dowie, ale to uzależnianie było ideologicznie, z góry znane i w związku z tym 
rozważania trudno było nazywać rozważaniami na poziomie refl eksji. Po prostu 
wymieniano, że to a to jest istotą prawa bez wdawania się, jak do tej istoty nale-
ży. W dodatku istota miała postać końcową i zamkniętą zarazem. W rezultacie 
spory nie były konieczne nawet z całkiem innych powodów, niedopuszczalne. 
Gdy ten czas minął, okazało się, że istoty prawa nie musimy badawczo otwierać. 
Chyba uznano, że zajmowanie się prawem wystarczy, bez sięgania do jego istoty. 
Źródła prawa we wszystkich możliwych aspektach mają tak rozległe dyspozy-
cje, że można w nie wchodzić znacznie szerzej, aniżeli ich wymienianie, oczywi-
ście łącznie z wykładnią prawa, co o której można powiedzieć, że tkwiące w jej 

10  Por. L. Petrażycki, O  nauce, prawie i  moralności. Pisma wybrane, Warszawa 1985, passim; 
J. Nowacki, O  uzasadnianiu zasady zaufania w  orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 
[w:] C. Martysz, A. Matan, Z. Tobor, Zasady prawa. Materiały konferencyjne, Bydgoszcz-Kato-
wice 2007, passim.

11  M. Zirk-Sadowski, Prawo a uczestniczenie w kulturze, Łódź 1998.
12  Por. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Warszawa 2002, s. 286 i nast.
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tle determinanty tych źródeł łączące się (a jakże) z dyskrecjonalnością prawa13 
zdają się być znaczącą przyczyną braku teorii tej wykładni, której zapewne nie 
przybędzie z powtarzania i gmatwania w powtarzaniu reguł, nawet wzorów, czy 
dyrektyw wykładni, nie mówiąc o  sposobach ich cyzelowania. Bardzo często 
prowadzi to do tego, iż nie da się refl eksyjnie czytać książek o wykładni wyda-
nych nawet pod obiecującymi tytułami.

Chcąc się oderwać od sugerowanej tu ciasnoty, wyszedłem od rzeczowo 
uwarunkowanego spojrzenia na tę istotę, odrzucając jednocześnie ten punkt wi-
dzenia jako znaczne uproszczenie niemające, jak się zdaje, większego znacze-
nia poza tylko samym nazywaniem czegoś jako istoty i do tego nazywania się 
ograniczając. To się wzięło, jak sądzę, z dogmatyczno-prawnego nastawienia na 
prawo. W tym ujęciu bowiem obnażają się punkty orientacyjne na prawie, wy-
chodząc od prawa jako systemu przepisów i  norm prawnych. Co więcej, one 
mają swoją, od lat, tę samą nazwę, najczęściej od-rzeczownikową, którą w do-
datku należy używać w języku – jak mówią praktykujący prawnicy – o „ścisłych 
wypowiedziach” łącznie też w „ściśle” używanych kontekstach. I wcale nie wi-
dać, że się to kończy, choć w literaturze mamy już wiele poglądów na potrzebę 
odchodzenia od tego „gorsetu”, ale i odchodzenia w tym gorsecie, wzbogacając 
go o rozwój, chciałoby się powiedzieć, w „zrównoważonej postaci”14. To nie jest 
proste, ponieważ bardzo odpowiedzialne, albowiem to odchodzenie, gdyby go 
pozbawić dyscypliny nawet na gruncie postmodernistycznego widzenia, mogło-
by się okazać niebezpieczne zarówno dla prawa, jak i w tym prawie, dla praw 
człowieka, wolności czy też wszystkiego w prawie.

Toteż szanujący się prawnicy w uprawianiu postmodernizmu prawa widzą 
swoją szansę w jego „wyspecjalizowaniu” jako „postmodernizmu prawa”, jednak 
prawa i wtedy osiągają głębsze dotarcie do refl eksji prawniczych pokładów. Za-
pewne wielkim osiągnięciem byłaby postmodernistyczna zmiana istoty dogma-
tyki prawa bez negowania samej dogmatyki, choć ze zmianą jej widzenia, wtedy 
jako paradygmatu prawa dla budowania prawa, jednakże w  ujęciu jego teorii 
i dogmatyki zarazem. To wymagałoby zapewne tworzenia na początku nowych 

13  Za podstawową pozycję tych zagadnień przyjmuję, W. Staśkiewicz, T. Stawecki, Dyskrecjonal-
ność w prawie. Materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofi i Prawa, Warsza-
wa 2010.

14  H. Mędrzak, O pojmowaniu naczelnych zasad postępowania cywilnego, [w:] E. Łętowska, Proces 
i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, Wrocław-
-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1989, s. 390 i nast.; P. Machnikowski, Zasady europejskiego pra-
wa umów a przepisy Kodeksu cywilnego o zawarciu umowy, „Transformacje Prawa Prywatnego” 
nr 05/2008, passim; L. Morawski, Zasady prawa – komentarz krytyczny, [w:] J. Stelmach (red.), 
Studia z fi lozofi i prawa, Kraków 2001, s. 70–80.
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myśli na prawo. I nie jest to slogan. Przy tym podejściu, a  jest ono, jak sądzę, 
możliwe, dałoby się dojść do nowych założeń o prawie wymagających już zmia-
ny na nim wspomnianych (choć jeszcze nienazwanych) punktów.

Idąc dalej w kierunku istoty prawa, przyjmuję, że samo poszukiwanie na-
zwy dla tej istoty jakkolwiek jest konieczne, o czym już po części wspomnia-
łem, nie zawsze jest podejściem rozwojowym. Przeciwnie, nie chciałbym po-
zostawać na obmyślaniu nazwy związanej z istotą prawa ani też z jej zakresem. 
Następnie, wdawać się w ciągłe wątpliwości co do tego zakresu i pojawiających 
się usprawiedliwień, zastrzeżeń itp. Tu chodzi o  to, by metodologicznie, czy-
niąc z istoty prawa przedmiot badawczy, nadać mu, przez tę badawczość walor 
zmierzania do tej istoty jako takiego przedmiotu, z którego dopiero możliwe 
byłoby wyjście na wspomnianą istotę. Więc nie od razu i nie bez przesądzania. 
Dzięki temu można się spodziewać, że wspomniane poszukiwanie mogłoby być 
dopiero jakimś eksplanandum tej istoty, co, jak wiadomo, nie jest oczywiste, bo 
jego zrekonstruowanie zapewne wymaga oddzielnej koncepcji, choćby dla sa-
mego wyodrębnienia.

Przyjmuję zatem, że nie ma czegoś takiego jak drogi do istoty prawa, bo ta 
tylko, nazywając tę istotę, droga zdaje się być dopiero możliwa w samym wyja-
śnianiu tej istoty, czego nie da się osiągnąć. Trzeba z niej zrobić założenie o isto-
cie jako przedmiocie badawczym. Należy więc osiągnąć przede wszystkim to, 
jak ją badać, by następnie wchodzić w  jej istotę moim zdaniem jako sytuacje 
problemowe prawa15.

Niemniej, zanim do tego przejdę i spróbuję odpowiedzieć, czy te sytuacje są 
nam dane przez to, że dadzą się np. wymienić w oczekiwaniu na akceptację, iż 
one rzeczywiście są tą istotą albo składają się na nią i jak się składają, trzeba się 
też zastanowić, czy przy odkrywaniu tej istoty bierzemy całe prawo, czy jakąś jego 
sferę, by uniknąć powiedzenia, że część prawa. To też jest trudne, by ostatecznie 
zostało rozstrzygnięte. Bo przecież nie jest znowu takie pewne, że przy tej isto-
cie odkrywanie w roli choćby kontekstu odkrycia16 jest możliwe i konsekwent-
nie trafne, mimo iż przyjmuję, że prawo jest dziedziną empiryczną. Tu, w zasa-
dzie nic nie jest dane oprócz przepisów prawnych nieodzownie będących jakąś 

15  Por. B. Wolniewicz, op. cit.; J. Woleński, Wstęp. Integralna fi lozofi a prawa Ronalda Dworkina, 
[w:] R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, T. Kowalski (tłum.), Warszawa 1998, s. 7–19; A. B. Stę-
pień, Wstęp do fi lozofi i, Lublin 1989, rozdz. 1; P. Tuleja, Zasady konstytucyjne, [w:] P. Sarnecki 
(red.), Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, Warszawa 1997, s. 20–27.

16  Por. Z. Pulka, Legitymizacja państwa w prawoznawstwie, Wrocław 1996, s. 60 i nast.; W Patry-
as, Kilka uwag na marginesie koncepcji obowiązywania norm, [w:] J. Brzeziński, A. Klawiter, 
T. A. F. Kuipers, K. Łastowski, K. Paprzycka, P. Przybysz (red.), Odwaga fi lozofowania. Leszkowi 
Nowakowi w darze, Humaniora, Poznań 2002, s. 268 i nast.
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naocznością prawa17. Wszystko więc, co następne trzeba wziąć z myśli prawni-
czej empirycznie kształtującej problemy, którymi dopiero czynimy zadość pra-
wu, jego wyjaśnianiu bardziej, aniżeli rozumieniu pozostawianego wykładni pra-
wa. Nie wdaję się w  jedno i drugie, czy też oddzielnie w potrzebę cyzelowania 
tych pojęć w kontekstach jednego i drugiego oraz, w skąd inąd, ubogie w dok-
trynie prawniczej ujęcia relacji między nimi, a  zwłaszcza w  udowadnianie, że 
mają moc generującą. Na przeszkodzie temu stoją, widoczne w naszej literaturze, 
wywody, które są jakby naznaczone podejściami o charakterze jednak podręcz-
nikowym18 z widocznymi dla niego uproszczeniami, a także charakterystyczny-
mi stylami rozważań, co oczywiście nie przeszkadza reprezentowaniu wysokiego 
poziomu erudycji. Wysoki poziom erudycji nie oznacza przecież, że wtedy roz-
ważania nie mają wspomnianego charakteru. Jest to niewątpliwie problem meto-
dologiczny, który przy okazji uprawiania teorii, teorii prawa winien się ujawniać.

Na tym tle możliwa wydaje się być teza: skoro istota prawa nie wydaje się być 
odpowiednią do tego, by ją odkrywać i to wówczas, gdy prawo pojmujemy empi-
rycznie, jego istota pozostaje jako następstwo rekonstrukcji, tak jak wspomnia-
łem, rekonstrukcji sytuacji problemowych. Czyli do istoty dochodzimy tu przez 
teorię, przyjmując, że ta rekonstrukcja powinna być albo jej wytworem, a więc już 
gotowym, co do metodologii, produktem zaliczanym do teorii, albo jej tworze-
niem. Pod uwagę biorę to drugie – drugi człon tej alternatywy. Zarazem znaczy-
łoby to, mówiąc po prostu, że tworząc istotę prawa, a dokładniej teoretyczny po-
gląd na tę istotę, tworzymy zarazem interesującą nas teorię. Dla tej tezy zasadniczą 
kwestią stają się operacje najpierw intelektualizujące teorię prawa, wszak ona jest 
teorią naukową, by dopiero przy tej okazji rekonstruować jego istotę, czyli także 
sytuacje problemowe (jak powiedziałem), które stają się nieodzowne dla koniecz-
nego, a może i wystarczającego, pojmowania na danym etapie prawa tego, gdzie 
szukamy owej istoty. Nie sądzę, by interesująca nas istota mogła być następstwem 
zabiegów o charakterze dogmatyczno-prawnym. Traktuję to jako okazję, by po-
wiedzieć, że ta dogmatyka nie jest rodzajem prawa tak jak się sądzi, lecz odpo-
wiednią kwalifi kacją poglądów na prawo. To rozróżnienie nie przeszkadza w zaj-

17  E. Kustra, Racjonalny ustawodawca. Analiza teoretycznoprawna, Toruń 1980, rozdz. 2; W. Lang, 
Aksjologia prawa, [w:] B. Czech (red.), Filozofi a prawa a tworzenie i stosowanie prawa, Katowi-
ce 1992, passim; S. Kaźmierczyk, Konstytucyjna determinacja treści prawa, [w:] K. Działocha 
(red.), Konstytucyjny model tworzenia prawa w PRL, Wrocław 1981, rozdz. 1.

18  F. Longchamps, Współczesne problemy podstawowych pojęć prawa administracyjnego, „Pań-
stwo i Prawo” nr 6/1966, passim; S. Kaźmierczyk, O związku wykładni prawa z teorią prawa, 
[w:] A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profe-
sora Macieja Zielińskiego, Szczecin 2011, s. 257 i nast.; P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społe-
czeństwa, Kraków 2007, rozdz. 2.
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mowaniu się istotą prawa, istotą jego sfery dogmatyczno-prawnej. Różnica moim 
zdaniem tkwi we wspomnianej intelektualizacji. O ile bowiem jest ona wymiarem 
nieodzownie służącym teorii prawa, o tyle w poglądach dogmatyczno-prawnych 
ma swoje granice, limitowane zwłaszcza poziomem sfery pojęciowo-terminolo-
gicznej. Przyjmując, że tak jest, zajmowanie się rolą teorii prawa wobec poglądów 
o naturze dogmatyczno-prawnej, staje się wielce złożone, i co więcej, prowadzi ku 
przekonaniom, że związki teorii z  tak rozumianą dogmatyką prawa są w wyso-
kim stopniu problematyczne, o ile w ogóle występują. Natomiast w tej dogmatyce 
może występować jej istota, istota dogmatyczno-prawna, ale ona będzie taką, tak 
długo dopóki nie zmieni charakterystycznej dla siebie intelektualizacji – własne-
go zintelektualizowania. Tu też tkwi jej rozwój prowadzący tą intelektualizacją aż 
do granic, na których zastanawianie się, czy mamy już do czynienia z intelektuali-
zacją właściwą dla teorii prawa, jest możliwe i zarazem owocne. Wszystko to jest 
w ruchu. Tylko tak widziane pozwala zwracać się ku istocie prawa zawsze w ujęciu 
refl eksyjnym sytuacji problemowych.

Z istoty robi się odkrycie jednak na wzór tradycyjnie zorientowanego. Toteż 
nierzadko sięga się do dawnej literatury, począwszy zwłaszcza od L. Petrażyc-
kiego, J. Landego, czy też Cz. Znamierowskiego, i przedstawia zaszłe poglądy na 
prawo, na to, czym ono było. Dzisiaj, istota prawa nie ma powodzenia. Nie ma 
wokół niej sporów i przeświadczeń, że jej się należy większa uwaga. W związku 
też z tym rzadko zdarzają się wypowiedzi, które dałoby się określić jako pogląd 
na prawo, od którego to poglądu idąc można by rekonstruować postulaty co do 
badania istoty prawa. 

My nie mamy ściśle metodologii dochodzenia do istoty prawa, ani też do 
budowania poglądów na współczesne prawo. Natomiast mamy liczne kierunki, 
również fi lozofi cznego, angażowania się po stronie prawa. One wśród prawni-
ków mają powodzenie. Wystarczy, że pojawi się postmodernizm, by zaczęto się 
nim interesować. Powstały z  tego zakresu liczne prace, a  wśród nich również 
takie, które niewiele mają wspólnego z „dojrzałym” postmodernizmem. Trzeba 
też wspomnieć „prawo w kulturze” jako kierunek wybijający się na tle rozwa-
żań o wspólnotach. Nie wspomnę o argumentacji prawa, o kierunkach rozwija-
nych z prac Z. Baumana, wręcz z zamiłowania do otwierania kierunków i szkół 
w amerykańskiej kulturze prawniczej, itp. To nie jest moim celem. Chciałem tyl-
ko podkreślić widoczne dysproporcje występujące między kierunkami a poglą-
dami na prawo jako całość. Owszem, kierunki nierzadko biorą pod uwagę całe 
prawo, ale, tak czy inaczej, ono pojawia się w nich raczej z powodu kontekstu. 
Ma postać z reguły przymiotnikową.

Przy tej, przymiotnikowej, okazji, warto było by się skoncentrować na pyta-
niu, jak ona może się mieć do intelektualizacji prawa jako sposobu nieodzownego 
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w poszukiwaniu zajmującej nas istoty. Ten przymiotnikowy walor sprawia, że uży-
wając go, wyraźnie ocieramy się o tematyzowanie prawa. Ono staje się koniecz-
ne, a w momentami wystarczające do objawiania się kierunku orientacji na prawo 
i zamykania się, dodajmy, w granicach przysługujących kierunkowi. Ale na tym 
nie koniec. Ulegając kierunkom, choćby idąc w nich najgłębiej, sięgając ich głę-
bokich struktur i rozwijając w nich teorię, jednak jako kierunku, nie dochodzimy 
do teorii prawa, chyba że przymiotnikowego, właściwego kierunkowi. Natomiast 
podejmowanie starań, aby od teorii związanej z danym kierunkiem przejść do teo-
rii prawa jako pewnego uniwersum, bez rodzącego się przymiotnika jest możliwe, 
przy czym pod warunkiem wychodzenia na taką intelektualizację prawa, która da-
łaby pewność przejścia od teorii prawa z danego kierunku do teorii prawa już bez 
przymiotnikowego charakteru, niemniej wzbogaconej przez tę pierwszą.

Aby to się mogło dokonać, a byłoby to niewątpliwie dokonanie znaczące, 
nie wystarczy taki kierunek opisać (przedstawić) albo, tak jak to się robi, zająć 
się strukturą terminologiczną danego kierunku, co nie zawsze oznacza, że i po-
jęciową. Trzeba w tym wszystkim zająć się ową intelektualizacją. Prawo na nią 
zasługuje, ale wpierw musi się stać refl eksyjne. Ono (sądzę) tej próby, stania się 
takim, nie wytrzyma, jeśli to, co jest w teorii prawa zostanie zdominowane przez 
język i odpowiednio do niego przez poglądy, w których utrzymywać się będą, 
jako główne, stany relatywizacji nieprzekształcane w sytuacje problemowe jako 
kategorie z istoty prawa. Wszak zaliczanie, że coś należy do czegoś nie jest trud-
ne. I zapewne rozważań prawniczych nie wzbogaci o nowości teoretyczne, jeśli 
to coś tylko „wyjmiemy” np. z naszego układu centralnego, by pokazać jego siat-
kę relatywizacji19, np. oddziaływań osoby na prawo. To na pewno jest ciekawe 
i należy do jakiegoś pogranicza prawa, skądinąd już wiemy, że każda siatka ma 
kierunkową, by wytwarzać powinnościowe efekty choćby na jej złączach. Nicze-
go nie upraszczam i nie ironizuję. Rzecz tylko w tym, by dokonać przy tej pomo-
cy głębszej intelektualizacji prawa. A jest ona nieodzowna, jeśli chcemy zmienić 
jakość prawa20, i również poprzez nią dochodzić do jego istoty.

Zmienić tę jakość nie oznacza, jak sądzono, stworzyć nowy akt prawny 
– i tą drogą zmienić prawo – lecz doprowadzić myślą prawniczą do nowych pro-

19  Por. T. Gizbert-Studnicki, Konfl ikt dóbr i kolizja norm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo-
logiczny”, 1989, z. 1, s. 13 i nast.

20  Por. S. Kaźmierczyk, Jakość prawa w dyskursie teoretycznym, [w:] M. S. Wolański (red.), Studia 
z nauk społecznych, „Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techni-
ki w Polkowicach”, nr 5, Polkowice 2012, s. 125 i nast.; J. Woleński, Logika Trybunału Konstytucyj-
nego, „Prawo i Życie” nr 37/1997; B. Wojciechowski, Dyskursywno-etyczne uzasadnienie kary kry-
minalnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 3/2006, passim; M. Zirk-Sadowski, 
Hermeneutyka a problemy fi lozofi i prawa, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 28, 1982, s. 10 i nast.
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blemów poznania prawa, których następstwem dopiero może być podjęcie dzia-
łalności prawodawczej. Należałoby tutaj odróżnić, że czym innym jest potrzeba 
innego (nowego) aktu prawnego, a czym innym problemy z zakresu współcze-
snego poznania prawa, no i łączenia tych sfer. Tego, rzecz jasna, nie da się zro-
bić bez wspomnianej tu intelektualizacji. Nie chcę też przez to powiedzieć, że 
prawodawca „w ciemno” sporządza akty prawne. Mamy już wielki dorobek prac 
o tworzeniu prawa21, rozległe doświadczenia w technikach prawodawczych, licz-
ne modele, znakomitych legislatorów, słowem – wszystko. Niemniej to nie wy-
starcza, bo musi się to spotkać z co najmniej konceptualnym widzeniem prawa, 
a tego z kolei nie da się zrobić bez wspomnianej tu intelektualizacji.

Wróćmy do zajmowania się istotą prawa. Zajmowania, bo (jak myślę) my jej 
nie znamy, choć nie ma przeszkód, byśmy podawali, tak jak to robimy, liczne jej 
„zamienniki” z zakresu charakterystyk (cech) prawa. Poza tym jest tak, że poda-
na (przytaczana) charakterystyka prawa nie staje się zaczynem rozważań o cha-
rakterze badawczym wyznaczającym pole badawcze. To się najczęściej dzieje jak 
w podręczniku, bo jest coś takiego jak podręcznikowe zaświadczenie tej istoty, 
podane z konieczności dydaktycznego porozumienia się ze studentem. W tym 
też zawiera się rola podręcznika jako autorytetu zawartych w nim rozstrzygnięć. 
Ale na tym koniec. Natomiast ukazanie istoty prawa jako problemu badawczego, 
poprzez który mielibyśmy dochodzić do sytuacji problemowych badanej mate-
rii prawnej, otwiera możliwości, wobec których mamy mieć zdolność tworzenia 
generowań. Bo też istota prawa nie jest gotowa i jednakowa raz na zawsze, chyba 
że dla podręcznikowego autorytetu. Nie jest też zmienna, jest (jak sądzę) tylko 
badawczo uchwytna, dodajmy, że na gruncie przede wszystkim jakości prawa 
jako podstawowym, istota prawa nie jest nam ostatecznie dana, lecz powstaje 
dopiero poprzez kształtowanie, a więc ruch myśli prawniczej22, wziętej z kon-
ceptualizacji i intelektualizacji prawa. Jeśli się tego nie zrobi, wtedy jakość prawa 
przestaje mieć sens użytkowy.

Był taki okres w naszej literaturze, kiedy to aktywnie zajmowano się tą ja-
kością. Jednakże patrzono na nią z  wysokości nie prawa, lecz prawodawcy. 

21  Por. koncepcja uregulowania systemu źródeł prawa w przyszłej Konstytucji, [w:] J. Mazur (red.) 
System źródeł prawa – stan obecny i wnioski, Warszawa 1988; M. Pichlak, Odniesienie do prawa 
w ramach praktyki społecznej, Koncepcja Herberta Harta a założenie świata życia, [w:] A. Suli-
kowski (red.), W poszukiwaniu podstaw prawa, „Z Zagadnień Teorii i Filozofi i Prawa”, Wrocław 
2006, passim.

22  Por. J. Oniszczuk, Koncepcje prawa, Warszawa 2004, rozdz. 5; Z. Bauman, Płynna nowoczesność, 
T. Kunz (tłum.), Kraków 2006, passim.; A. E. Szołtysek, Filozofi a myślenia, Kraków 2011, s. 281 
i nast.; P. Kaczmarek (red.), Z zagadnień teorii i fi lozofi i prawa. Lokalny a uniwersalny charakter 
interpretacji prawniczej, Wrocław 2009, passim.
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W rezultacie o niej miały decydować fakty prawne, przedmioty regulacji praw-
nej, prawodawcza nowość albo naprawianie obowiązującego prawa, słowem, 
coś, co w prawie uregulowano, a nie było regulowane. Poglądy te się skończyły. 
Dzisiaj możemy powiedzieć, że minęły bez większego echa, stały się postulatem 
co najwyżej dobrego prawa w sensie, że prawodawca ma służyć państwu prawa. 
Mamy już bogate, pod tym względem, orzecznictwo, zwłaszcza Trybunału Kon-
stytucyjnego. Brakuje zaś podniesienia tego materiału do rangi prawa jako jego 
jakości – właśnie, jako osobnej kategorii. Jest przecież różnica między prawem 
utkanym z przepisów (norm) prawnych, a prawem – jakością. Dopuszczenie tej 
różnicy jest bezwzględnie ważne, gdyż miejsce prawa jako kategorii społecznej 
jest wysokie, o  ile nie najwyższe, w  społeczeństwie. Dlatego też sprowadzanie 
jakości do prawodawczych praktyk i  prawodawczych błędów nie jest jakością 
prawa. To daje się naprawić znanymi już sposobami. Nie daje się zaś wtedy, gdy 
prawo chcemy mieć za społeczną, wysoką w społeczeństwie – wartość. W tym 
względzie, rola wykładni funkcjonalnej jest niewątpliwa, oczywiście tam gdzie 
przy interpretacji przepisu zajdzie potrzeba sięgnięcia np. do ocen, w tym także 
do ocen prawa. Ale, czy zagadnienie tej jakości, wyrażającej się w ocenach prawa 
wziętych dla potrzeb stosowania odpowiedniego przepisu prawnego – wystar-
czy? Otóż nie wystarczy, wystarczy tylko instrumentalnie.

Jakość prawa, kategorialnie wzięta, jest tu rozumiana przede wszystkim 
w aspekcie jego ontologii, ontologii prawa. Bo też jest tak, że wtedy, gdy ma ona 
niską jakość, prawo również zajmuje niską pozycję, aż do momentu gdy przesta-
je być prawem23, a w jego miejscu tworzą się postulaty innego – dobrego prawa. 
Prawo przecież ma zdolności intelektualizowania, stając się przez to „intratne” 
w badaniach odpowiadających nowym podejściom, takim jak reprezentowane 
przez aktualnie rozwijające się kognitywizmy, a wśród nich neurokognitywizmy. 
Zostawię to, albowiem relacje z nich wyprowadzane są jeszcze albo słabo zwią-
zane z prawem, bardziej np. z intuicją, o której też niewiele wiedzą w naukach 
przyrodniczych. Niczego nie dezawuując, tym bardziej, że kognitywizmy znaj-
dują się na początku swojej drogi, dodam, że jakość prawa w traktowaniu ka-
tegorialnym jako kategoria znajduje (sądzę) miejsce dla swojego rozwoju w tej 
wspomnianej tu tematyzacji prawa, a więc w górę od jego stosowania, łącznie 
z wykładnią i obecnymi poglądami na prawo. Dzisiaj z tej (jak określiłem) prze-
strzeni niewiele do nas dochodzi.

Uwaga ta wydaje się być ważna, albowiem może dać początek nowym roz-
ważaniom o prawie, wyróżniając prawo aktualnie i potencjalnie ztematyzowane 

23  Por. A. Ławniczak, Losowanie w  sferze publicznej. Między wróżeniem a  głosowaniem, s. 150 
i nast.
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i takie, które mając granice swoich dziedzin, np. prawo cywilne, wymaga, w tych 
granicach, wyodrębniania im właściwych zagadnień. Po prostu mówiąc: o ile zte-
matyzowanie (tak przyjmuję) powinno być miarą teorii prawa oraz jej rozwoju 
i z tego względu wymaga od kolejnych ztematyzowań waloru teoretycznego najle-
piej uogólniającego się na całym prawie albo tworzy myśl wyraźnie wobec prawa 
(poznawczo) wertykalną, o tyle w pozostałych dziedzinach prawa ich zagadnie-
nia, łącznie z przysługującymi im tytułami, pod rygorem odpowiedniości danej 
dziedzinie, są już sprawą rodzącej się dla nich aktualności. Różnice zatem między 
tematyzacją (tematyzowaniem), a tytułowaniem, podnoszonych w danym prawie, 
zagadnień są problematyką aktualności. Jest ona inna przy tematyzowaniu, za co 
moim zdaniem odpowiada teoria prawa i nie musi otwarcie nawiązywać do tego, 
czy jest aktualna, a już na pewno rodzić się tylko z aktualności.

Owszem, to co zawiązało się z aktualności nie musi być tym samym, że po-
wstało pod wpływem aktualności. Zapewne może być praktycznie i teoretycznie 
doniosłe. W przypadku aktualności przyjmuje się (a to jest regułą) jako kryte-
rium czas, w dodatku używany „tak sobie” rozstrzygająco. Tymczasem ona ma 
swoją głębię zapewne fi lozofi czną, fi lozofi i prawa, a oprócz tego – teoretyczną, 
choćby dla orientowania się w poziomach badawczych prawa, przyjmując ich 
niejednakową aktualność oraz jej względność i, co możliwe, łączenia tych po-
ziomów w ich aktualności oraz nie-aktualności. Teraz zaś jest tak, że „aktualny” 
to jednowymiarowy, w sensie jednowymiarowo obecny. I przez to totalne zwią-
zanie z teraźniejszą chwilą badanej rzeczy on nas trzyma zawsze petryfi kująco, 
żeby nie powiedzieć „w szachu”. Natomiast wtedy, gdy z tą jednowymiarowością 
zerwiemy otwieramy tym samym inne widzenie prawa też w sferze tematyzowa-
nia. Jest to na pewno ciekawe, metodologicznie poszerzające metodologię prawa 
w jego sferach badawczych, niemniej dodajmy: tak długo jak długo dystynkcje 
między tym, że się „zawiązało”, a tym, że „powstało pod wpływem” będą prze-
strzegane co najmniej w dochowywaniu i rozwoju metodologii tworzonej z po-
wodu tych dystynkcji. Tego się najczęściej nie dostrzega. Toteż w wielu pracach 
łatwo o (hura) optymizm pod adresem tworzenia poglądów na prawo, bez zwa-
żania na „delikatności”, których jest przecież pełno w materii prawa. Ich niezau-
ważanie wszak musi się odbić na jakości prawa i jego teorii, bo jakość tej teorii 
jest też jakością prawa. Ale to nie jest takie oczywiste, choć chętnie na to przysta-
jemy. „Jakość teorii” prawa powinna być odrębnym zagadnieniem badawczym; 
powinna być badana oddzielnie z powodu użycia i oddzielnie z powodu jej sa-
mej. Jednakże, wymagałoby to już odrębnej pracy nawet łącznie z pytaniem, czy 
ta „jakość” mogłaby być uprawniona z punktu widzenia nauki o teorii. I chociaż 
teoria prawników jest w wielu wypadkach konwencjonalna, a na pewno inna niż 
fi zyka teoretyczna, opracowanie powyższych oddzielności wraz z ich założeniami 
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przysporzyłoby naszej teorii zdolności w zakresie jej funkcji nawet wyjaśniają-
cej, choćby w niewielkim zakresie, ale jednak początkowo ważnym dla budowa-
nia refl eksyjnego charakteru prawa. My się bardzo często odwołujemy do teorii, 
tak jakby to miało być wystarczające dla niej samej. Tą drogą jednak niewiele 
wyjaśnimy i chyba też jej nie użyjemy.

Rozumiem, że rozróżnienie między tematyzacją a nazywaniem zagadnień 
wziętych z dziedzin prawa i odpowiednio do nich tytułowanych, razem z wy-
korzystaniem aktualności jako użytym tu kryterium, nie jest całkiem ścisłe, 
bo i też jednostkowo rzecz biorąc, zagadnienie, choć pod określonym tytułem 
jeśli chodzi o adekwatność z dziedziną, może ujawnić się jako temat z tema-
tyzacji. Są na to przykłady. Tu niczego nie da się ostatecznie przesądzać. Toteż 
nie twierdzę, by tematyzacja była dziełem wyłącznie teoretyków, choć myślę, 
że „teoretyk” jest kwalifi kacją bardziej z powodu myślenia, a nie instytucjonal-
nej przynależności.

Co nam dają powyższe rozróżnienia, a zwłaszcza proponowanie zwrotu „ku 
tematyzacji, tematyzowaniu”? Nie będą proponował jego defi nicji. Zresztą by-
łaby zawsze dyskusyjna i chyba niekompletna, a poza tym niewiele by w konse-
kwencji wyjaśniała. Inna rzecz, że przekonanie do czegoś niedookreślonego daje, 
przy pewnych podejściach, więcej możliwości badawczych, aniżeli coś, co jest 
w każdym aspekcie pewne. Zwracano na to uwagę nie od dziś, i co ważniejsze, 
z dobrymi skutkami. Jedynie przyjmuję, że temat w tematyzowaniu i w swoim 
treściowym obrazie obejmuje materie wyodrębnione z potrzeby otwarcia nowej 
problematyki w założeniach metodologicznie ukierunkowanych na jej rozwój, 
a w związku z tym widzianej w głębokim ustrukturyzowaniu. A zatem, można 
powiedzieć, że tematyzowanie, rozumiane czynnościowo, daje szansę na rozwój 
myślenia o prawie, w szczególności można dostrzec w tym myśleniu tworzoną 
(rozwijaną) metodologię badania i  postulowania, ale w  tym badaniu nowości 
badawczych, także postrzeganych w związku z jakością prawa24.

Właśnie, rozwijanie prawa to w gruncie rzeczy jego badanie, z tym że w try-
bie metodologii projektowanej w tym badaniu dla dalszego badania. Inne podej-
ścia, choć też powołujące się na rozwój, jednakże osiągamy w drodze dodawania 
tego, co już było, a także poprawianych w tzw. „międzyczasie”, są właściwe dla 
kumulatywizmu, chociaż poprawianego to jednak, co do istoty, nierozwijanego. 
Co najwyżej korygowanego.

Zauważmy jednak, że zagadnienie ciągłości w  prawie, również tej ponad 
zmianami w prawie, zdaje się być nieporównywalne do nauk z otoczenia praw-

24  S. Kaźmierczyk, Jakość prawa, op. cit.
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niczego. Jednakże to nie powinno oznaczać, że prawniczy kumulatywizm, tak 
prawniczy, nie powinien się poddawać refl eksjom co najmniej prawniczą nad 
jego rolą, osobno i  też osobno względem kumulatywnej ciągłości np. samych 
przepisów prawnych, jeśli wtedy mamy w  ogóle do czynienia z  kumulatywi-
zmem. Tak czy inaczej mówiąc, nie wydaje się, by on nie mógł mieć znaczenia 
w badaniu prawa, a zwłaszcza jeśli chodzi o wpływ na metodologię tego bada-
nia, utrzymując, że prawo ma charakter empiryczny.

Oczywiście, tu nie może być obojętne, czy kumulatywizm będziemy bra-
li po prostu tak jak w skrajnym empirycznie, czy też uwzględniali powyższe 
oddzielności. Jeśli zostaną one pominięte w metodologicznym przygotowa-
niu kumulatywizmu na rozważania prawnicze albo też zostanie orzeczone, iż 
w specyfice badań prawnych zgoła nie mogą mieć zastosowania, to będziemy 
mieli to, co dziś mamy: spłycanie tych badań nawet do myśli, że słowo „ba-
dań” staje się u  nas problematyczne. Kumulatywizm (sądzę) powinien być 
przez nas dostrzegany jako problematyka złożoności, bez której kategorie 
takie jak dojście do jakości istoty prawa i  jego tożsamości, staną się kate-
goriami prostymi, a nawet bezrefleksyjnymi. Dzisiaj tak jest, dodam, m.in. 
z powodu nieprzezwyciężenia tradycyjnych sądów o kumulatywizmie i tra-
dycyjnej teorii prawa.

Przy tej okazji warto skonstatować, że mamy jakość prawa jako przedmio-
tu działalności prawodawczej – to jedno, zaś jakość prawa w tworzeniu się myśli 
o prawie i myślenia w nim o jego ciągłości itp. – to drugie. Pierwsze jest, zdawałoby 
się proste, bo mamy mnóstwo środków jego kontroli. Jednakże wiele wypowiedzi 
z tego zakresu może przypominać sklepową „kontrolę jakości” opartą o rozmaite 
egzemplifi kacje. Aby tego uniknąć, spostrzeżmy zależność, że sub. jeden nie jest ja-
kością albo (lepiej) nie stanie się nią, dopóki nie rozwinie się to drugie. Naturalnie, 
to co jest między nimi daje bogate generowania, z pominięciem których omawiana 
jakość staje się z konieczności spłycana, o co nietrudno w naszej literaturze.

Właśnie, tematyzowanie (a nie ztematyzowanie) może być punktem wyj-
ścia w  odniesieniu do tej jakości najbardziej uznanej z  potrzeby wertykalnej. 
Wszystko inne, co wiąże się z nazywaniem zagadnień ma charakter początku 
i końca i może być traktowane jako spełnianie potrzeby o charakterze utylitar-
nym dla pozyskiwania teraz potrzebnej konkluzji. Rozumiem, że byłaby to spra-
wa sporu o  tematyzowanie z  jednej strony, a  z drugiej sprawa kwalifi kowania 
w naszej literaturze tego, co mogłoby się nadawać na tematyzowanie oraz przy-
czyn braku tematyzowania i jego skutków w teorii prawa. Aby to mogło być wy-
konane choćby tylko w sposobie instrumentalnie zorientowanym, przyjmuję, że 
tematyzowanie to nadawanie formy takiej tezie czy też dążeniu badawczemu, 
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w którym można by zapoczątkować nową, ale zarazem rozwijającą się myśl, na-
wet bez końca w teorii i dla teorii prawa.

Z  tego może wynikać, że tak rozumiane tematyzowanie nie musi być ro-
dem wyłącznie z języka prawniczego. Ono nadaje się na przykład z języka huma-
nistycznego25 w użyciu dla pozyskania „ruchu”26 w teorii prawa i w następstwie 
tego – jej rozwijania. Na razie nie wdaję się w to, skąd biorą się przyczyny słabego 
(ostrożnie mówiąc) zaznaczania się tematyzacji w  naszej teorii. Mamy przecież 
prace niewątpliwie gruntowne, tematycznie rozległe i wyczerpujące, jak również 
monografi czne, ale są one jednak pracami na temat, żeby nie powiedzieć, tylko 
na temat. Również w tym zakresie robimy ich recenzje. Od nich na ogół odbiegają 
glosy, w których znajdują się akcenty tematyzowania. Im, z tego względu, poświę-
cę osobny artykuł. Sądzę, że wiele tu zależy od języka, od tego, jaki on jest i jak gó-
ruje w teorii prawa. On nie jest „techniczny” i można by tu mnożyć, że „nie jest”, 
ale to, jak góruje i czy w ogóle góruje, jest pytaniem zasadniczym. I wreszcie, czy 
nie jest tak, że w wielu wypadkach zajmując się teorią prawa, zajmujemy się nią 
w tym samym języku i ze względu na ten sam język „obracając” terminami i poję-
ciami dla ich „obracania”. Daje to ruch pozorny, a przynajmniej taki, że go mamy, 
ale to nie jest ruch rozwoju. W tych operacjach wyeliminowało się owe górowa-
nie, a jest ono (przy całej dyskusyjności) nieodzowne. Chodzi przynajmniej o to, 
by nie było operacji tego samego (języka) przez ten sam język. Chodzi też o to, 
by opisując, mieć świadomość różnicy między tym, co opisujemy a jego językiem 
i wytwarzającymi się w tym przynależnościami. Choćby już bez tego nie da się do-
konywać tematyzowania i budowania odpowiednio do niego, poziomów jakości 
prawa, a następnie jego tożsamości. Można więc przyjąć, że tożsamość w jej mocy 
kwalifi kującej rodzi się w jakości prawa. Natomiast bez niej zrozumienie tożsamo-
ści musiałoby być bardzo płytkie, nawet nie-elementarne. I wreszcie, ztematyzo-
wanie jest drogą poszukiwań badawczych, w badaniach nad tą jakością ujawnia-
jącą tożsamość.

Mamy wszak znakomite prace o  języku znakomitych teoretyków prawa 
z T. Gizbertem-Studnickim, ale to nie zadawala, gdy teorię robimy w  tym sa-
mym wyrazie, co w  wyrazie jej samej, bez tematyzowania. Wtedy ustaje też 
wspomniany ruch teorii prawa. Efekt tego jest taki, iż nie mamy wyjścia poza 
to. co napisano np. w argumentacji. Ona pozostaje już „sobą samą”, tak jak prze-
pis prawa, czy, mówiąc nie bez obaw, wykładnia prawa, czy też postmodernizm 
w postmodernizmie niektórych teoretyków prawa.

25  O trzeciej kulturze, R. Siewiorek, Nim trafi my do umysłowego chlewa, „Gazeta Wyborcza” z dn. 
21.12, 2013, nr 297. 8026; A. Ławniczak, op. cit.

26  J. Oniszczuk, Koncepcje, op. cit.
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Oprócz tego pojawiają się moim zdaniem groźniejsze skutki przyczyn 
odejścia od tematyzowania. Po pierwsze, spełniające się odchodzenie od po-
jęć, rezygnowanie z nich jako czegoś znacznie (konceptualnie) trudniejszego 
na rzecz terminów, co ujawniło się zwłaszcza przy okazji zajmowania się (jeśli 
tak można powiedzieć) fi lozofi ą analityczną w nauce prawa. Po drugie, przy 
bez-tematyzowaniu same terminy już mogą się okazać wystarczające, z  tym 
jednak, że stosunkowo łatwo kończą rozpoczęte „dzieło”, choćby w  powyż-
szych przykładach i przy okazji ostatnio podjętej problematyki fi lozofi i anali-
tycznej w teorii prawa. Aby można było z tej problematyki wybrnąć, po prostu 
pomniejszono przede wszystkim podstawowe założenia tej fi lozofi i. Tymcza-
sem, niczego nie narzucając, gdyby konceptualnie ztematyzowano to, co mo-
gło albo nie mogłoby być między teorią prawa a tą fi lozofi ą i wyrażono w języ-
ku ztematyzowania, mielibyśmy, i to niewątpliwie, nowe problemy dotyczące 
tego, że teoria prawa (nie) może poddać się temu językowi z właściwymi tego 
konsekwencjami poznawczymi.

Na tle tych uwag i propozycji ważne wydaje się być pytanie o rozumienie 
jakości prawa. Dokładnie mówiąc: czy w przypadku braku tematyzowania, lite-
ratury o nieztematyzowanym charakterze i odpowiednio do tego niskim pozio-
mie jej kształtowania, można mówić o jakości prawa? W tym względzie ważne 
są co niej dwie uwagi. Pierwsza, że jakość (o czym wspominałem) zamyka się na 
poziomie prawodawczej jakości, a więc spełniającej się w technice tworzenia27, 
legislatorsko dobrego prawa28. Druga, że jakość jawi się jako zdolność otwiera-
nia prawa na powyższe tematyzowania z pierwiastkiem humanistycznym, tzn. 
dążeniem ku zacieraniu się rozdziału dogmatyki z  teorią prawa. Nie oznacza 
to, że ten przedział ma zniknąć. Niemniej przy postulowanym tu tematyzowa-
niu i jego rozwoju, będzie on miał coraz większą zdolność wystawiania tego, co 
„między” na to tematyzowanie. I  właśnie, w  tym zdaje się tkwić twórcza rola 
owej tematyzacji, nie mówiąc o tym, że „inter” zawsze robiło karierę poznaw-
czą. Wszak ono łączone z tą tematyzacją stworzą przestrzeń rozlegle generując, 
bardziej aniżeli dzisiejsza dogmatyka i teoria prawa samo wzięte. W ich niepo-
łączaniu wyłączy się wspomniany „ruch” teorii prawa. Tak mamy w stanie aktu-
alnym i do tego stopnia, że myślenie nad myślą prawa zdają się cofać, zamykając 

27  J. Leszczyński, Problem tożsamości prawnika i  jego alter ego w  teorii prawa, [w:] M. Błachut 
(red.) Ponowoczesność. Z Zagadnień Teorii i Filozofi i Prawa, Wrocław 2007, passim; I. Lipowicz, 
Pojęcie sfery wewnętrznej w administracji państwowej, Katowice 1991, rozdz. 1.

28  S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i  zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 
1993, passim; J. Zajadło, Prawa podstawowe w fi lozofi i prawa Roberta Alexy’ego – wprowadzenie, 
[w:] R. Alexy, Teoria praw podstawowych, B. Kwiatkowska, J. Zajadło (tłum.), Warszawa 2010, s. 20 
i nast.; M. Kordela, M. Smolak, Postscript H. L. A. Harta, „Państwo i Prawo” 1995, z. 1, s. 53 i nast.
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jako stabilne w dramacie29 współczesności prawniczej. Tymczasem wspomnia-
na przestrzeń musi być twórczo przedstawiana. To oczywiste, że będzie w sobie 
miała też to, co jest z opisu konieczne, nawet z pospolitego opisu. Natomiast po-
nad tym będą mogły się rozgrywać nakładane na siebie konsekwencje badaw-
cze, które są rezultatem tematyzowania.

A więc, gdy się już da oddzielić samo tematyzowanie, tu zaproponowane 
jako nadawanie formy badanej rzeczywistości prawnej30, która pozostając w tej 
formie może się rozwijać nawet bez końca, od konsekwencji jako rezultatów 
tematyzowania w rozumieniu budowania z tendencjami nowej i rozwijającej 
się w nowym, teorii prawa, wtedy zaczyna się pojawiać refl eksja nad możliwo-
ścią, dającą zupełnie inne pole postulatów badawczych, aniżeli to ma miejsce 
w obecnej praktyce. Przy tej okazji zdaje się być pewne też to, że sama tematy-
zacja, jakkolwiek jest postępem w stosunku do zastanych opracowań, „właśnie 
jako opracowań” i  na ogół tylko opracowań, bo zamykających się w  danym 
„temacie” i  więcej, bez udziału rozwijania metodologii na rzecz tego zamy-
kania, nie da pożądanego efektu, a w tym konceptualizacji wyżej wspomnia-
nych konsekwencji. O ile bowiem przy opracowywaniu opracowania zmierza-
jącego do jego końca, najczęściej opisuje się to, co ma być opracowane, o tyle 
przy tematyzowaniu konieczne staje się, poprzez te konsekwencje, pójście głę-
boko31, czego już nie da się zrobić bez koncepcji takiego pojęcia. Mamy tu 
przecież dwa pola działania, metodologicznie doniosłego. Pierwsze, to byłoby 
wyodrębnienie jednego z nich, o metodologicznie widocznym charakterze, na 
przedmiocie nadającym się do tematyzacji. Drugie, to także cała sfera trans-
cendencji, dzięki której koncepcja konsekwencji pierwszego byłaby możliwa.

Trzymając się tego podziału, można mieć wątpliwości przede wszystkim 
co do jego rozdzielności. Przyznaję, że nie ma on konsekwentnie logicznego 
waloru, bo też nie dla niego został tu wykorzystany. Jak z wcześniejszych uwag 
wynika, chodzi mi bardziej o  to, co generujemy ze środka dzielonej materii 

29   Problematykę rozwinął oryginalnie J. Tischner, Etyka a historia. Wykłady, Kraków 2008, cz. 1; 
M. Kruk, Konstytucyjne zasady podstawowe [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe pol-
skiej Konstytucji, Warszawa 1998, passim; M. Kordela, Zasady prawa jako normatywna postać 
wartości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, z. 1, s. 40 i nast.

30  Por. A. Kość, Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym, [w:] I. Bogucka, Z. Tobor, Prawo 
a wartości. Księga jubileuszowa profesora Józefa Nowackiego, Kraków 2003, s. 139 i nast.; S. Kaźmier-
czyk, Z teoretyczno-prawnej problematyki wykładni prawa, [w:] P. Kaczmarek (red.), Z zagadnień 
teorii i fi lozofi i prawa. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Wrocław 2009, s. 28 
i nast.; W Gromski, Autonomia i instrumentalny charakter prawa, Wrocław 2000, rozdz. 1.

31  L. Nowak, op. cit.; H. Kelsen, Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego (w rozwinięciu 
nauki o  normie prawnej), Przeorski (tłum.), t. 1, Wilno 1935, passim; A. Ławniczak, op. cit., 
s. 152 i nast.
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aniżeli o to, jak te części (formalnie rzecz biorąc) mogą się mieć względem sie-
bie. Przy opracowywaniu w tekście zasadniczą rolę ma a linea. Można powie-
dzieć, że poruszamy się od jednej do drugiej. Zaś przy tematyzowanu znacznie 
narastanie mają kategorie metodologiczne. Od jednej do drugiej to za mało. 
Trzeba też, na gruncie obranej metodologii rozwinąć to, co znajduje się mię-
dzy nimi i pójść wyżej w celu rekonstruowania, tak rekonstruowania32, a nie 
opisywania, nawet nie tworzenia, gdyż rekonstruowanie w tworzeniu jest ga-
tunkiem czynności wymagającej odpowiedniej metodologii, zapośredniczają-
cej tworzenie, czyli innej, gdy tworzymy bezpośrednio, przyjmując, że takie 
tworzenie jest możliwe. Zrekonstruowanie więc jest wcześniejsze z możliwo-
ścią jego uogólniania w tematyzowaniu, z możliwością jednocześnie zdolną do 
rekonstruowania konsekwencji badawczych w związku z założeniami o teorii 
prawa, ale zrodzonej z  powodu tego tematyzowania. A  zatem, konkludując, 
teoria prawa jest po prostu konsekwencją tematyzacji. Nie wdaję się w  inne 
konsekwencje, zwłaszcza w wykładnię prawa, która przy tym podejściu mo-
głaby zmienić swoje nastawienie.

Dochodzę do miejsca, w którym możliwe staje się pytanie, czy teoria prawa 
co do swego powstania, tematycznego narastania, też rozwoju jest możliwa poza 
tematyzowaniem. Czy nie jest tak, że np. jej tematyczne narastanie to tyle, co 
suma zamieszczonych w  literaturze opracowań, które nazwano teoretycznymi 
(fi lozofi cznymi), bo są ogólne albo są np. głównymi problemami (…), nie bacząc 
na to, jak współcześnie idą ku głównym, rozwijając np. fi lozofi ę. W rezultacie 
mamy literaturę, którą trudno operować jako całością w kontekście teorii prawa, 
łatwo natomiast jako poszczególnymi opracowaniami, szukając ich porządku 
według indeksów rzeczowych. I dalej, są takie pozycje, przy których może mieć 
zastosowanie przemienność, że są ni to opracowaniami, ni to przytoczeniami 
z historii, np. fi lozofi i działu jako głównego, znaczącego itp., ale niewiele z tego 
wynika, chyba że ktoś tak będzie sądził. Wtedy otrzymujemy jakąś ilość oświad-
czeń, że są głównymi, co z natury oświadczania niczego nie wnosi do rekonstru-
owania teorii prawa. Właśnie, pewnym kłopotem dla teorii prawa jest to, że ona 
wyraźnie nie zależy od tego, jak ją budujemy, zwłaszcza że w tym budowaniu są 
(bo są) wielce złożone zagadnienia metodologiczne i więcej, tworzenia metodo-
logii w jej tworzeniu dla teorii prawa. Również podobnie można się wypowie-
dzieć o krytyce naukowej. Ona poza tym, że ma wydźwięk osobisto-personalny 
nie wnosi choćby założeń o ubogacaniu teorii prawa, gdy zarazem przyjmiemy, 
że krytyka powinna być też nieodzownie twórcza.

32  Zagadnienie to gruntownie rozwinął S. Czepita, Reguły konstytutywne a  zagadnienie prawo-
znawstwa, Szczecin 1996, passim.
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Streszczenie

O tożsamości prawa w związku z jego jakością
Tożsamość prawa i jej kwalifi kująca siła bierze się z istoty prawa. Jej zdefi niowanie 

tak, aby ostatecznie potwierdzało ją communis opinio doctorum jest niemożliwe, po 
prostu nieosiągalne. Czym by ona nie była, stanowi trudność chyba nieprzezwyciężalną, 
gdyż ma w sobie, i nie wiadomo jak łączy, roz maite przecież idee, nierzadko o wznio-
słym wyrazie, z prawem jako sferą niezwykle urozmaiconej faktyczności.

Słowa kluczowe:  prawo, jakość prawa, tożsamość prawa.

Summary

On law identity as regards its quality
Th e identity of law and its qualifying power is rooted in the essence of law. To defi -

ne it, so it is fi nally confi rmed by communis opinio doctorum is impossible, simply una-
vailable. Whatever it is or it is not, probably it creates the insuperable diffi  culty as it inc-
ludes though it is unknown how it ties in, various ideas, very oft en of the loft y character, 
with law which is a sphere of outstandingly factual property. 

Keywords: law, quality of law, law identity.
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Szczególny reżim prawny obszarów specjalnych 
w ochronie środowiska

Wprowadzenie do problematyki obszarów specjalnych jako przykładu 
szczególnego reżimu prawnego w  ochronie środowiska należy rozpocząć od 
wyjaśnienia występującego, nie tylko w prawie ochrony środowiska, pojęcia ob-
szaru specjalnego. W. Radecki zwraca uwagę, że z obszarami specjalnymi spo-
tykamy się w  różnych dziedzinach prawa, wskazując przy tym jako przykład 
strefę nadgraniczną, ale szczególnie ważną rolę odgrywają one w prawie ochro-
ny środowiska1. Pojęcie obszaru specjalnego stanowi połączenie wydzielonego 
konkretnie terytorium ze swoistą prawną regulacją określającą sposób zacho-
wania się w jego obrębie2. Możemy spotkać się również z defi nicją, która określa 
obszar specjalny jako pewien wycinek przestrzeni wyodrębnionej z uwagi na 
potrzebę realizacji przez administrację publiczną szczególnych zadań i celów, 
które muszą być traktowane w sposób priorytetowy w zestawieniu z innymi za-
daniami państwowymi i niepaństwowymi realizowanymi na tym utworzonym 
specjalnym obszarze3.

1  W. Radecki, Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, Wolters Kluwer 2011, s. 86.
2  J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Kolonia Limited 2008, s. 299. Zob. 

też: A. Wasilewski, Obszar górniczy, Zagadnienia prawne, Warszawa 1969; M. Kulesza, Obszar 
specjalny jako prawny instrument ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, „Studia Juridi-
ca”, nr 2, Warszawa 1974; K. Podgórski, Obszary ochrony specjalnej i ich znaczenie dla środowiska 
przyrodniczego, [w:] Wybrane zagadnienia biologiczno-prawne i kształtowanie środowiska, Ka-
towice 1975; M. Ofi arska, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, 
Szczecin 2000. 

3  W. Radecki, op. cit., s. 86 i nast. 
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Cele utworzenia obszaru specjalnego wynikają z konieczności ochrony te-
rytorium obszaru albo ochrony terytorium poza obszarem. Ogólne cele two-
rzenia obszaru specjalnego łączą w sobie zarówno elementy dbałości o intere-
sy społeczne, jak i  indywidualne, przy czym o  interesy indywidualne zawsze 
w mniejszym zakresie. Oba są na tyle istotne, że wyjaśniają potrzebę wprowa-
dzenia zmian w obowiązującym porządku prawnym. Rzeczowy układ celów jest 
z  kolei mocno zróżnicowany4. Zmiany porządku prawnego mogą polegać na 
częściowym zastąpieniu porządku prawnego powszechnego przez ustanowioną 
specjalnie na potrzeby obszaru specjalnego szczegółową regulację prawną albo 
na wprowadzeniu do porządku powszechnego dodatkowej specjalnej regulacji 
rozszerzającej ten porządek, bądź na połączeniu obu rozwiązań5. Zastosowanie 
tego typu rozwiązań powoduje, że obszar specjalny stanowi wydzieloną prze-
strzeń, na której mamy do czynienia ze szczególnym reżimem prawnym. 

Jak pisze J. Boć, „istota reżimów obszarów specjalnych polega na tym, że 
określone zachowanie się wywołuje określoną sytuację prawną tylko w obrębie 
zindywidualizowanego obszaru i  tylko z powodu regulacji prawnej dotyczącej 
specjalnie i wyłącznie tego właśnie obszaru. Oznacza to, iż podobne zachowanie 
się poza obszarem nie wywołuje podobnych skutków prawnych, a jeśli je wywo-
łuje, to tylko z tytułu zbiegu podobnych uregulowań w reżimie powszechnym 
i reżimie danego obszaru specjalnego. Tak więc poszczególne regulacje danych 
obszarów (nie ich rodzajów) mogą być traktowane jako zamknięte reżimy praw-
ne, o bardzo nieraz swoistej determinacji, nakierowanej swą treścią na ochronę 
takich wartości, które legły u  podstaw kreacji obszaru”6. Należy zwrócić przy 
tym uwagę, że kreacja obszaru specjalnego wynika z konieczności osłabienia lub 
likwidacji działalności, która przeciwstawia się priorytetowemu celowi, dla któ-
rego realizacji został utworzony obszar. Taki stan rzeczy nie pozostaje obojętny 
wobec obywatela z uwagi na skutki prawne utworzenia obszaru specjalnego7. 

Wśród skutków prawnych kreacji obszaru specjalnego będą wynikające ze 
szczególnego reżimu prawnego ograniczenia prawa własności oraz innych praw 

4  J. Boć, Przykłady prawnych form działania administracji w ochronie środowiska, [w:] R. Hauser, 
Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 5 Prawne formy działania 
administracji, C. H. Beck, 2013, s. 452. 

5 J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, op. cit., s. 299–300. 
6 J. Boć, op. cit., s. 542. 
7  Zob. też: L. Zacharko, Wybrane refl eksje nad istotą strefy specjalnej w prawie administracyjnym, 

jej rodzajami, i implikacjami w sferze stosunków prawnych, [w:] J. Supernat (red.), Między trady-
cją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi 
Janowi Bociowi, Wrocław 2009; T. Kurowska, Obszar specjalny jako postać ingerencji administra-
cji w sferę uprawnień właściciela nieruchomości gruntowej, „Studia Iuridica Silesiana”, nr 6/1977.
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rzeczowych, ograniczenia w podejmowaniu działalności gospodarczej, szczegól-
ne obowiązki o charakterze administracyjnoprawnym oraz różnego rodzaju po-
stanowienia ochronno-porządkowe, występujące w  postaci zakazów, nakazów 
i ograniczeń prawnych. Z punktu widzenia prawa cywilnego „chodzi o ograni-
czenia prawa własności lub innego prawa rzeczowego, o  ograniczenia obrotu 
prawnego, i wreszcie, o bezpośrednie skutki cywilnoprawne wynikające z reżi-
mu obszaru (poza ograniczeniem prawa własności lub innego prawa rzeczowe-
go)”8. W  sferze prawa karnego szczególny reżim prawny obszaru specjalnego 
może polegać na poszerzeniu katalogu wykroczeń lub przestępstw. 

Koncentrując się na obszarach specjalnych tworzonych dla potrzeb ochro-
ny środowiska i  wskazując obywatela w  położeniu właściciela (użytkownika 
wieczystego) nieruchomości, należy zwrócić uwagę na postanowienia art. 129 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska9. W myśl po-
wołanego artykułu, jeżeli dojdzie do ograniczania sposobu korzystania z nieru-
chomości lub jej części w związku z ochroną środowiska powodującego, że ko-
rzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczaso-
wym przeznaczeniem stanie się niemożliwe lub istotnie ograniczone, wówczas 
właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości może żądać, w okresie 2 lat od 
dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego 
ograniczenie sposobu korzystania z  nieruchomości, wykupienia nieruchomo-
ści w całości lub jej części. Innym przewidzianym przez ustawodawcę rozwiąza-
niem jest możliwość ubiegania się, w związku z ograniczeniem sposobu korzy-
stania z nieruchomości, o odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Dokonując klasyfi kacji obszarów specjalnych w ochronie środowiska ob-
jętych szczególnym reżimem prawnym, należy zwrócić uwagę na ich różno-
rodność i znaczną liczbę oraz wspólny cel ich tworzenia, którym jest ochrona 
środowiska. 

W. Radecki zwraca uwagę, że przystępując do omawiania prawnych instru-
mentów ochrony krajobrazu uregulowanych w prawie polskim, trzeba dokonać 
rozróżnienia pomiędzy ochroną krajobrazu na utworzonych obszarach specjal-
nych, jak i poza nimi, podkreślając przy tym, że krajobraz zawsze powinien sta-
nowić przedmiot ochrony prawnej, i  to niezależnie od ustanowienia obszarów 
specjalnych dla jego ochrony, czy poza nimi. Wyróżnia przy tym obszary spe-
cjalne utworzone dla ochrony walorów środowiskowych, które występują na te-
renie otoczonym obszarem specjalnym, gdzie wprowadza się ograniczenia w wy-
konywaniu działalności, obszary specjalne, gdzie wprowadza się ograniczenia 

8 J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, op. cit., s. 301.
9 Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.
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w prowadzeniu działalności celem umożliwienia funkcjonowania określonego źró-
dła zanieczyszczeń, jak i ochrony przylegających do obszaru specjalnego terenów 
oraz obszary specjalne kreowane dla ochrony walorów środowiskowych tego wła-
śnie terytorium, gdzie wprowadzono ograniczenia w prowadzeniu działalności10. 

Do obszarów specjalnych utworzonych dla ochrony walorów środowisko-
wych występujących na terenie otoczonym obszarem specjalnym zaliczamy 
otuliny obszarów chronionych, czyli zgodnie z defi nicją legalną strefę ochron-
ną, która graniczy z  formą ochrony przyrody i została wyznaczona indywidu-
alnie dla formy ochrony przyrody w  celu zabezpieczenia przed zagrożeniami 
zewnętrznymi wynikającymi z  działalności człowieka11. Otulina zgodnie 
z  powyższą regulacją nie stanowi formy ochrony przyrody, jest jedynie stre-
fą ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody, czyli obszarem specjalnym 
o szczególnym reżimie prawnym. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wy-
rok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 
2007 roku, w którym słusznie podkreślono, że ustawowo nakreślony cel otuli-
ny stanowi podstawę do formułowania ograniczeń również w sferze wykonywa-
nia własności nieruchomości położonych w otulinie. Przy czym ustalanie takich 
ograniczeń wymaga zidentyfi kowania za każdym razem celu otuliny w konkret-
nym przypadku oraz wykazania, że wnioskowany sposób zagospodarowania 
nieruchomości ograniczy lub zniweczy ustawowy cel otuliny12. 

Otulina może zostać wyznaczona między innymi na terenach, które przy-
legają do rezerwatów przyrody, w drodze aktu prawa miejscowego przyjmu-
jącego formę zarządzenia wydanego przez regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska. W przypadku parków narodowych otulinę określa w drodze roz-
porządzenia Rada Ministrów. Otulina może zostać również wyznaczona na 
obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym w drodze uchwały sejmiku 
województwa. W każdym z  tych przypadków najczęściej spotykaną sytuacją 
jest wyznaczenie otuliny wraz z uznaniem obszaru za rezerwat przyrody, park 
narodowy czy park krajobrazowy i wyznaczeniem jego granic. 

Do obszarów specjalnych, gdzie wprowadza się ograniczenia w prowadzeniu 
działalności celem umożliwienia funkcjonowania określonego źródła zanieczysz-
czeń, jak i ochrony przylegających do obszaru specjalnego terenów zaliczamy ob-
szar ograniczonego użytkowania. Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet-

10 W. Radecki, Obszary specjalne Cz. I, „Przegląd Komunalny”, nr 9/2013 (264). 
11  Art. 5 pkt 14 Ustawy z dnia z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 

627 ze zm.). 
12  Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 grudnia 2007 roku, Sygn. akt IV SA/Wa 2079/07, LEX 

nr 457199.
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nia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska13, gdy z przeglądu ekologicznego albo 
z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, bądź z analizy porealiza-
cyjnej wynika, że pomimo wykorzystania dostępnych rozwiązań technicznych, 
technologicznych i  organizacyjnych nie można dotrzymać standardów jakości 
środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ście-
ków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, 
lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, ra-
dionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

Sejmik województwa w drodze aktu prawa miejscowego, w formie uchwa-
ły tworzy obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego za-
wsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z ustawą14 lub dla zakładów 
albo innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifi ko-
wana jako takie przedsięwzięcie. Dla pozostałych zakładów lub innych obiektów 
rada powiatu ustanawia obszar ograniczonego użytkowania w drodze aktu pra-
wa miejscowego przyjmującego postać uchwały15. 

W  kwestii utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wypowiedział 
się również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, stwierdzając trafnie, 
że granice wyznaczanego obszaru ograniczonego użytkowania muszą być okre-
ślone bardzo precyzyjne. Należy zwrócić uwagę, że na obszarze ograniczonego 
użytkowania negatywne oddziaływania nie są w każdym miejscu tak samo in-
tensywne, i co za tym idzie, należy uznać za dopuszczalne określenie pewnych 
podstref, w których warunki korzystania z nieruchomości będą różne. Prowa-
dzi to do sytuacji, w której na terenie jednego obszaru ograniczonego użytko-
wania mogą występować zróżnicowane ograniczenia odpowiadające występu-
jącemu stanowi faktycznemu. Idąc dalej, akt prawa miejscowego kreujący ob-
szar ograniczonego użytkowania określa ograniczenia w  zakresie przeznacze-
nia terenu, co nie oznacza, że obowiązkiem stanowiącego go organu jest zawsze 
wprowadzenie zakazu nowej zabudowy z uwagi na przekroczone norm hałasu, 
powietrza czy pół elektromagnetycznych w środowisku. Działanie organu pole-
gać może na wprowadzeniu innych ograniczeń, niż generalny zakaz zabudowy16.

13  Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm. 
14  Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm). 

15  Tworząc obszar ograniczonego użytkowania, powołane organy zobowiązane są do określenia 
granic obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczą-
cych budynków oraz sposobu korzystania z terenów. 

16  Zob. wyrok WSA w  Poznaniu z  dnia 19 czerwca 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 131/13, LEX 
nr 1362389.
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Wprowadzone w  związku z  ustanowieniem obszaru ograniczonego 
użytkowania ograniczenia w sposobie korzystania ze środowiska mogą pro-
wadzić do obowiązku wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomo-
ści. Obowiązek wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości obcią-
ża podmiot, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń 
w  związku z  ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. Właści-
wymi do rozstrzygania sporów w sprawach dotyczących wysokości odszko-
dowania są sądy powszechne. 

Obszarem specjalnym zbliżonym w pewnym stopniu charakterem praw-
nym do obszaru ograniczonego użytkowania, wyróżnionym w ochronie śro-
dowiska, jest strefa przemysłowa. Brak defi nicji legalnej, powoduje koniecz-
ność przyjęcia, że strefę przemysłową tworzy się na terenach z przeznaczeniem 
do prowadzenia działalności produkcyjnej, składowania oraz magazynowa-
nia. W granicach strefy dozwolone jest przekraczanie standardów jakości śro-
dowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu i do-
puszczalnych poziomów hałasu oraz wartości odniesienia, w sytuacji gdy nie 
zagraża to zdrowiu lub życiu ludzi, nie naruszając przy tym wymagań norm 
bezpieczeństwa i  higieny pracy. Warunkiem jej utworzenia jest zawsze brak 
możliwości dotrzymania standardów jakości środowiska oraz wartości od-
niesienia poza terenem zakładu lub innego obiektu. Objęcie nieruchomości 
granicami strefy przemysłowej wymaga pisemnej zgody17 władającego po-
wierzchnią ziemi. Strefa przemysłowa tworzona jest w  drodze aktu pra-
wa miejscowego przez organ stanowiący i kontrolny województwa w  formie 
uchwały18, podejmowanej na wniosek władającego powierzchnią ziemi, na te-
renach gdzie ma zostać wprowadzona strefa przemysłowa. 

Utworzenie strefy przemysłowej stanowi próbę rozwiązania problemu 
związanego z występowaniem uciążliwości w okolicach miejsc prowadzenia 
działalności gospodarczej. K. Gruszecki zwraca uwagę na podstawowe za-
gadnienie podlegające wyjaśnieniu w  trakcie prowadzonego postepowania, 
którego przedmiotem jest utworzenie strefy przemysłowej, czyli czy korzy-
stający ze środowiska podmiot dotrzymał wymogu zastosowania dostępnych 
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Jednocześnie 

17  Zgoda wyłącza możliwość dochodzenia odszkodowania lub wystąpienia z roszczeniem o wy-
kup nieruchomości w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w zakre-
sie wynikającym z utworzenia strefy przemysłowej.

18  Udział w kreowaniu strefy przemysłowej mają również państwowy wojewódzki inspektor sa-
nitarny oraz regionalny dyrektor ochrony środowiska, biorąc udział w uzgodnieniu projektu 
uchwały. 



ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 8

183

pojawia się kolejny problem polegający na wyjaśnieniu, wobec braku defi-
nicji ustawowej, co należy rozmieć jako zastosowanie „dostępnych rozwią-
zań technicznych, technologicznych i  organizacyjnych” i  jak je interpreto-
wać19. J. Rotko proponuje, że za dostępne rozwiązania należy uznać „rozwią-
zania możliwe do zastosowania uwzględniające zasadę proporcjonalności, tj. 
rachunek kosztów inwestycyjnych i  korzyści dla środowiska”20. Co za tym 
idzie, strefa przemysłowa nie może zostać utworzona, jeżeli w konkretnej sy-
tuacji będzie istniała możliwość zastosowania efektywniejszych rozwiązań 
technicznych21. 

Kolejnym rodzajem obszarów specjalnych są obszary tworzone głównie 
w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyro-
dy22. Nie jest to jedyna ustawa, stanowiąca podstawę prawną do kreowania tego 
rodzaju obszarów specjalnych. 

Formy ochrony przyrody zostały explicite wyrażone w  art. 6 Ustawy 
o  ochronie przyrody23. Do ich katalogu oprócz ochrony gatunkowej roślin, 
zwierząt i grzybów zaliczamy parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki kra-
jobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki 
przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przy-
rodniczo-krajobrazowe. Ponadto przewidziano możliwość tworzenia w  dro-
dze porozumień przygranicznych obszarów przyrodniczo cennych w celu ich 
wspólnej ochrony.

Tworzenie parków narodowych jako obszarów specjalnych, na których 
obowiązuje szczególny reżim prawny – na tej formie ochrony przyrody sku-
pią się rozważania – to jeden z najstarszych zabiegów państwa w celu ochrony 
zasobów naturalnych, podejmowany w szeroko rozumianym interesie publicz-
nym, a zarazem, obok rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obsza-
rów chronionego krajobrazu oraz obszarów Natura 2000, jedna z form ochro-
ny obszarowej. 

Powodem tworzenia parków narodowych jest potrzeba zachowania różno-
rodności biologicznej, elementów przyrody nieożywionej i  walorów krajobra-
zowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i  składników przyrody oraz 
odtworzenia zniekształconych siedlisk. Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 16 kwiet-

19 K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wolters Kluwer 2011. 
20  J. Rotko, Komentarz do ustawy Prawo ochrony środowiska – ochrona zasobów środowiska tytuł II,

Wrocław 2002, s. 145.
21 K. Gruszecki, op. cit. 
22 Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm. 
23 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). 
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nia 2004 roku o ochronie przyrody24, park narodowy to obszar wyróżniający się 
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturo-
wymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, gdzie ochronie 
podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Mamy tu zazwyczaj do czynie-
nia z  tak zwanym spiętrzeniem reżimów prawnych. Na terenie parku narodo-
wego wyróżniamy obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej różniące się 
charakterem i metodami ochrony. Na obszarach graniczących z parkiem naro-
dowym wyznacza się otulinę parku narodowego, o czym była mowa wcześniej. 
W otulinie może być utworzona strefa ochronna25. 

Obszar parku narodowego może być udostępniany w  sposób, który nie 
wpłynie negatywnie na przyrodę w parku. W planie ochrony parku narodowe-
go wprowadzającym szczególny reżim prawny ustala się m.in. miejsca, które 
mogą być udostępniane oraz maksymalną liczbę osób mogących w nich prze-
bywać, a także zespół zakazów i nakazów. Przykładowy katalog zakazów i na-
kazów obejmuje m.in. zakaz budowy lub przebudowy obiektów budowlanych 
i  urządzeń technicznych, z  wyjątkiem obiektów i  urządzeń służących celom 
parku narodowego. Przebywającym na terenie parku narodowego zakazuje się 
chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia 
jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia 
zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i  in-
nych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu. Zabronione jest polowanie, 
z wyłączeniem obszarów do tego wyznaczonych, pozyskiwanie, niszczenie lub 
umyślne uszkadzanie roślin oraz grzybów. Zakaz ten dotyczy także niszcze-
nia, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obsza-
rów oraz zasobów, tworów i składników przyrody. Zabrania się również zmia-
ny stosunków wodnych, regulacji rzek i  potoków, jeżeli zmiany te nie służą 
ochronie przyrody, pozyskiwania skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu. Niedozwolone 
jest niszczenie gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów. Prze-
widziano również odpowiedzialność za stosowanie chemicznych i biologicz-
nych środków ochrony roślin i nawozów, zbieranie dziko występujących roślin 
i grzybów oraz ich części, połów ryb i innych organizmów wodnych. Ruch pie-
szy, rowerowy, narciarski i  jazda konna wierzchem oraz wprowadzanie psów 
na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, są zakazane, z wyjątkiem miejsc do 
tego wyznaczonych. Zakaz obejmuje wspinaczkę, eksplorację jaskiń lub zbior-

24  Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.
25  Ze względu na potrzebę ochrony zwierząt w  parku narodowym może być utworzona strefa 

ochronna zwierząt łownych.
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ników wodnych, ruch pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza droga-
mi wskazanymi przez dyrektora parku narodowego26.

 Zakazy nie obowiązują w stosunku do działań związanych z bezpieczeń-
stwem powszechnym oraz wykonywaniem zadań z  zakresu obronności kraju 
w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Za wstęp do parku narodo-
wego lub udostępnianie niektórych jego miejsc mogą być pobierane opłaty.

Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii dyrektora 
parku narodowego, może zezwolić na obszarze parku narodowego na odstęp-
stwa od zakazów, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony przyrody, wykony-
waniem badań naukowych, celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, 
rekreacyjnymi lub sportowymi lub celami kultu religijnego i nie spowoduje to 
negatywnego oddziaływania na przyrodę parku narodowego. Zezwolenie na od-
stępstwo od zakazów wydawane jest, w drodze decyzji administracyjnej, na czas 
określony, nie dłuższy niż 5 lat. Zgodnie z art. 127 ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska27, kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w parkach narodowych, 
podlega karze aresztu albo grzywny. 

W parkach narodowych zadania związane z ochroną mienia oraz zwalcza-
niem przestępstw i wykroczeń w związku z ochroną przyrody wykonują funk-
cjonariusze Straży Parku jako Służby Parku Narodowego. Mają oni prawo po-
dejmować czynności w granicach parku, poza jego granicami wyłącznie w razie 
uzasadnionego podejrzenia, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnio-
ne na szkodę parku narodowego. Przy wykonywaniu tych czynności stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego lub przepisy Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dotychczas w  Polsce utworzono 23 parki narodowe, które zajmują po-
wierzchnię 316 748 ha. Stanowi to ok. 1% powierzchni kraju. 

Obok wyżej wymienionych obszarów specjalnych utworzonych dla potrzeb 
ochrony środowiska, na których obowiązuje szczególny reżim prawny może-
my wymienić: obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty, obszary specjalnej 

26  Pośród licznych zakazów i nakazów możemy wskazać również zakaz umieszczanie tablic, na-
pisów, ogłoszeń reklamowych i  innych znaków niezwiązanych z  ochroną przyrody z  wyjąt-
kiem znaków drogowych i  innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku 
powszechnego. Niedozwolone jest zakłócanie ciszy, wykonywanie prac ziemnych trwale znie-
kształcających rzeźbę terenu, biwakowanie, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora 
parku narodowego. W parku narodowym wzbronione jest prowadzenie badań naukowych bez 
zgody dyrektora parku, wprowadzanie gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody mini-
stra właściwego do spraw środowiska oraz wprowadzanie organizmów genetycznie zmodyfi ko-
wanych. Powyższe zakazy nie dotyczą wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub 
zadań ochronnych, jak i prowadzenia akcji ratowniczej.

27  Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm. 
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ochrony ptaków, obszary Natura 2000, korytarze ekologiczne, parki gminne, 
specjalne obszary ochrony siedlisk, obwody łowieckie, obwody rybackie, stre-
fy ochrony uzdrowiskowej, obszary górnicze, obszary ciche w  aglomeracjach, 
obszary ciche poza aglomeracjami, obszary kolejowe, obszary morskie, strefy 
ochronne ujęć wody, strefy nadgraniczne, pasy graniczne, obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych28. 

Poddając analizie szczególny reżim prawny obszarów specjalnych w ochro-
nie środowiska, należy podnieść w podsumowaniu, że obszary specjalne w ochro-
nie środowiska, na których obowiązuje szczególny reżim prawny wykazują cechy 
wspólne. Zauważalny jest ich ścisły związek z konkretnym terytorium, co umoż-
liwia wyodrębnienie ich jako hermetycznych całości. Obowiązujący szczegól-
ny reżim prawny w stosunku do powszechnego reżimu wykazuje swą odrębność 
oraz lokalność regulacji. W stosunku do szczególnych reżimów prawnych obsza-
rów specjalnych najważniejszym założeniem wydaje się być supremacja reżimów 
szczególnych w stosunku do obowiązującego powszechnie prawa29. 

Formy gatunkowe aktów generalnych kreujących obszary specjalne 
w ochronie środowiska są znacznie zróżnicowane. Spotykamy tutaj formę roz-
porządzenia Rady Ministrów, za pomocą której określa się i zmienia granice par-
ku narodowego, formę rozporządzenia ministerialnego, formę aktu prawa miej-
scowego stanowionego przez sejmik wojewódzki, formę aktu prawa miejscowe-
go podejmowaną przez radę powiatu – tak tworzone są obszary ograniczonego 
użytkowania, formę aktu prawa miejscowego podejmowanego przez wojewodę, 
formę aktu prawa miejscowego podejmowanego przez terenowy organ admini-
stracji niezespolonej. Pomimo dużego zróżnicowania form gatunkowych aktów 
normatywnych wprowadzających obszary specjalne, akt generalny kreujący ob-
szar specjalny musi mieścić się w zamkniętym porządku prawnym wprowadzo-
nym przez Konstytucję30. Co za tym idzie, wprowadzane na obszarach specjal-
nych szczególne reżimy prawne nie mogą różnić się zasadami ich stanowienia 
od obowiązujących w doktrynie, prawie powszechnym czy orzecznictwie. 

Zjawiskiem powszechnie obserwowanym zarówno w prawie, jak i praktyce 
jest dzisiaj wzrost liczby kreowanych i  funkcjonujących obszarów specjalnych 
o szczególnym reżimie prawnym, a w efekcie zjawisko spiętrzenia szczególnych 
reżimów prawnych. 

28  Zob. też J. Stelmasiak, Instytucja strefy ochronnej jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin 
1986, idem, Instytucja strefy ochronnej jako prawny środek ochrony środowiska na tle planowania 
przestrzennego, [w:] J. Sommer (red.), Ochrona środowiska w planowaniu, Wrocław 1984. 

29  Zob. J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, op. cit., s. 300.
30  Zob. szerz. J. Boć, Przykłady prawnych, op. cit., s. 455 i nast.
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Streszczenie 

Szczególny reżim prawny obszarów specjalnych w ochronie środowiska
Artykuł zawiera zwięzłą analizę problematyki dotyczącej obszarów specjalnych 

kreowanych dla potrzeb ochrony środowiska, na których obowiązuje szczególny reżim 
prawny. Autor zwraca uwagę na prawną istotę obszarów specjalnych, ich różnorodność, 
znaczną liczbę oraz cel ich tworzenia i  skutki administracyjnoprawne dla obywatela. 
Analiza obejmuje również zasady stanowienia prawa wyróżnianego jako reżimy szcze-
gólne obszarów specjalnych tworzonych dla potrzeb ochrony środowiska. 

Słowa kluczowe: prawo ochrony środowiska, obszar specjalny.

Summary

Particular legal regime of special nature conservation areas
Th e article contains a concise analysis of issues related to the special areas created 

to conserve nature where the particular legal regime is applied. Th e author draws atten-
tion to the legal nature of the conservation areas, their diversity, their signifi cant amo-
unt and the reason for their creation as well as legal and administrative implications for 
a citizen. Th e analysis also covers the rules of law making distinguishing particular legal 
regimes for special areas created for nature conservation.

Keywords: Environmental Protection Law, special area.
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Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Orędzia prezydenta
1

Orędzie jest tradycyjnym uprawnieniem Prezydenta, które nie odgrywa 
współcześnie tak wielkiej roli w praktyce konstytucyjnej, jak pozostałe. Praw-
dopodobnie z  tego względu pozostaje zwykle niezauważane w  podręcznikach 
prawniczych2, a piśmiennictwo poświęca mu stosunkowo niewiele uwagi. Umo-
cowanie problematyki orędzi na poziomie ustawy zasadniczej wynika z tego, iż 
dotyczy ono stosunków między głową państwa a parlamentem, a tego typu re-
lacje należą ze swej istoty do materii konstytucyjnoprawnej. Orędzie nie jest 
jednak niezbędnym atrybutem władzy prezydenckiej we współczesnym demo-
kratycznym państwie. Instytucja ta jest bowiem nieobecna w takich krajach jak: 
Czechy, Estonia, Łotwa czy Finlandia.

Podczas posiedzeń Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
kiedy to zastanawiano się nad charakterem tej instytucji w kontekście jej wpro-
wadzenia do nowej Konstytucji, formułowano wiele defi nicji tej instytucji. 
S. Gebethner wskazywał, że orędzie jest „także atrybutem głowy państwa 
i sposobem bezpośredniego komunikowania się Prezydenta z Parlamentem”3. 
P. Winczorek podnosił natomiast, że orędzie to przemówienie Prezydenta spe-
cjalnie adresowane do jednej lub obu izb Parlamentu, o uroczystym charak-
terze, w  którym Prezydent zwraca izbom uwagę na pewne istotne4 kwestie. 

1  Artykuł stanowi zmienioną i poszerzoną wersję artykułu pt. Die Ansprachen des Präsidenten, 
który został opublikowany w „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift ”, nr 4/2013–1/2014.

2  Np. M. Grzybowski (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2009.
3  Ibidem, s. 299–300.
4  XXI Biuletyn KKZN, obrady w dniu 13.06.1995 r., s. 35 i 43.

„Zeszyty Naukowe DWSPiT. 
Studia z Nauk Społecznych”, 
2015 (8), s. 189–206
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Jeszcze inaczej instytucję tę określił A. Kwaśniewski, mówiąc o niej jako o „for-
mie wyrażania opinii przez Prezydenta wobec Sejmu i Senatu”5.

Obecnie w piśmiennictwie orędzie defi niuje się jako „zwrócenie się Prezy-
denta do organów parlamentarnych, które w swej treści zawierać winno wska-
zanie na szczególnie istotne, ale też konkretne problemy państwowe”6, czy też 
jako „solenną formę wyrażenia jego poglądów w  odniesieniu do szczególnie 
ważnych zagadnień życia państwowego”7. Nie powinno zatem dotyczyć kwestii 
błahych, nieistotnych czy niemających większego znaczenia, ale winno stano-
wić komentarz do wydarzeń zajmujących opinię publiczną, Parlament czy inne 
organy władzy publicznej, i stanowić prezentację poglądu głowy państwa na te 
ważkie zagadnienia, zwłaszcza że audytorium, do którego zwraca się Prezydent, 
są członkowie Parlamentu, a więc członkowie organu mającego obok Prezyden-
ta najsilniejszą legitymację do sprawowania władzy. 

Instytucja orędzia w wybranych państwach
W Stanach Zjednoczonych orędzia Prezydenta mają charakter proklama-

cyjny. Należy do nich orędzie inauguracyjne czy orędzie o stanie państwa, które 
„od czasu do czasu” kierowane jest do Kongresu. Ten indywidualny akt Prezy-
denta należy traktować jako akt głowy państwa, a nie szefa egzekutywy, za po-
mocą którego wykonuje on swoje konstytucyjne uprawnienia8.

W kategoriach obowiązku realizowanego względem władzy ustawodawczej 
można traktować orędzia wygłaszane przez prezydenta Ukrainy. Jest on bowiem 
zobowiązany konstytucyjnie do składania Radzie Najwyższej Ukrainy corocz-
nych oraz nadzwyczajnych orędzi o stanie państwa9.

Ciekawe rozwiązania występują w  V Republice Francuskiej. Prawo do 
zwracania się przez Prezydenta z orędziem do izb Parlamentu było znane już 
w okresie wcześniejszym (w IV Republice jednak jego adresatem było wyłącznie 
Zgromadzenie Narodowe). Obecnie orędzia są odczytywane w Zgromadzeniu 
Narodowym przez premiera, natomiast w Senacie przez Ministra Sprawiedliwo-
ści. Mają one charakter wyłącznie informacyjny, gdyż przepisy nie przewidują 
możliwości przeprowadzenia nad nimi debaty i służą Prezydentowi do „poro-

5  Ibidem, s. 43. 
6  P. Sarnecki, Art. 140, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 

t. 1, Warszawa 1999, s. 1. 
7  Z. Witkowski, J. Galster, W. Szyszkowski, Podstawy prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Pol-

skiej, Toruń-Warszawa 1999, s. 199.
8  J. Osiński, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w:] J. Osiński (red.), Prezydent w pań-

stwach współczesnych, Warszawa 2009, s. 70.
9  B. Pytlik, Prezydent Ukrainy, [w:] J. Osiński (red.), op. cit., s. 685.
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zumiewania” się z izbami i informowania ich o swoich działaniach10. Ponieważ 
orędzie nie wymaga kontrasygnaty, jest kwalifi kowane jako uprawnienie oso-
biste Prezydenta stanowiące konkretyzację jego roli arbitra, wynikającą z art. 5 
Konstytucji. Do wygłoszenia orędzia nie jest konieczne ponadto uzyskanie zgo-
dy rządu, a  jego treść czy celowość wygłoszenia nie musi być także konsulto-
wana z tym organem11. „W praktyce wszyscy prezydenci korzystali dotychczas 
z tego uprawnienia, przedstawiając w orędziach główne linie prowadzonej poli-
tyki ogólnej lub też swoje zamiary – np. G. Pompidou zapowiedział w ten spo-
sób zamiar skrócenia kadencji Prezydenta do lat 5. Częstotliwość wykorzystania 
tego uprawnienia nie jest jednak duża. Szef państwa preferował raczej niefor-
malny sposób zwracania się do opinii publicznej ponad Parlamentem w formie 
np. konferencji prasowej czy przemówień radiowych lub telewizyjnych” 12. 

Należy zauważyć, że w 2008 roku Prezydent Francji uzyskał uprawnienie do 
przemawiania przed izbami połączonymi w tym celu w Kongres. Wystąpienia te 
nie są jednak sensu stricto orędziami, gdyż może nad nimi zostać przeprowadzo-
na debata w zależności od treści wystąpienia. To, co zbliża je do orędzi, to oko-
liczność, że do debaty może dojść dopiero po opuszczeniu przez głowę państwa 
sali obrad. Zatem ewentualna dyskusja toczy się niejako poza osobą prezyden-
ta, nie jest on jej bezpośrednim słuchaczem. Instytucja ta przypomina w związ-
ku z tym amerykańskie „orędzia o stanie państwa” i może się ona przeistoczyć 
w swego rodzaju exposé Prezydenta, w ramach którego głowa państwa przedsta-
wi swoje stanowisko w sprawie realizacji założeń polityki państwa13.

Odmienną od wcześniej zaprezentowanych koncepcję orędzia przyjęto 
w Irlandii. Prezydent może się zwracać z orędziem lub przemówieniem skiero-
wanym do izb Parlamentu w sprawach ważnych dla narodu i państwa. Zasad-
nicza różnica polega na tym, że wystąpienie głowy państwa uzależnione jest od 
przeprowadzenia przez niego wcześniejszych konsultacji co do treści wystąpie-
nia z Radą Państwa, a ponadto przed samym wygłoszeniem orędzia czy przemó-
wienia Prezydent musi każdorazowo uzyskać na to zgodę rządu (art. 13 ust. 7). 
W pozostałych, zwykłych sprawach Prezydentowi również przysługuje upraw-
nienie do wygłaszania orędzi i przemówień, ale i wówczas wymaga się przepro-
wadzenia konsultacji z Radą Państwa. Publiczne przemawianie bez akceptacji 
ze strony innych organów jest dozwolone głowie państwa tylko w szczególnych, 
bardzo rzadkich przypadkach. Z  tych względów dotychczasowi prezydenci 

10  P. Sarnecki, op. cit., s. 1.
11  I. Bokszczanin, Prezydent V Republiki Francuskiej, [w:] J. Osiński (red.), op. cit., s. 269. 
12  Ibidem, s. 269–270.
13  Ibidem, s. 270.
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Irlandii korzystali z  tych uprawnień wyjątkowo. C. Ó. Dálaigh podczas swo-
jej prezydentury unikał w ogóle korzystania z  tego uprawnienia, natomiast E. 
Childers przesyłał teksty swoich przemówień rządowi w celu akceptacji i otrzy-
mywał je po naniesieniu na nie licznych poprawek. Prezydenci unikają jednak 
w swych wypowiedział bezpośredniej krytyki rządu14. „W doktrynie konstytu-
cyjnej przyjmuje się, że Prezydent może wyrazić swoją opinię w sprawach spo-
łecznie doniosłych, nie opowiadając się jednak po stronie żadnej z  partii po-
litycznych. Szczególne okoliczności ku takiej manifestacji poglądów stwarzają 
kampanie poprzedzające referendum, które mają bogatą praktykę w  Irlandii, 
a dotyczą kwestii ustrojowych, społecznych i moralnych”15.

We Włoszech uprawnienie Prezydenta do wystosowywania orędzi do izb 
(art. 87 ust. 2 Konstytucji) należy do jednego z najpoważniejszych uprawnień, 
ponieważ ich treść jest określona sferą dyskrecjonalnej decyzji, a treść orędzia 
wynika z woli głowy państwa. Prezydent może przed promulgacją ustawy „umo-
tywowanym orędziem wstrzymującym, skierowanym do oby izb domagać się 
ponownego izb rozpatrzenia. Gdyby izby ponownie uchwaliły te ustawy, Prezy-
dent musi je promulgować”16. 

Adresat i autor orędzia
1. Już Mała Konstytucja z  1992 roku przewidywała możliwość wygłaszania 

orędzi przez Prezydenta do Sejmu i Senatu, zakazując debaty nad nimi (art. 39)17. 
Obowiązująca Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku rozszerzyła katalog adresa-
tów o Zgromadzenie Narodowe, stanowiąc w art. 140, że „Prezydent Rzeczypo-
spolitej może zwracać się z orędziem do Sejmu, Senatu lub do Zgromadzenia Na-
rodowego. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty”18. Biorąc pod uwagę syste-
matykę rozdziału V, okazuje się, że uprawnienie „orędziowe” znajduje się w jego 
końcowej części, co mogłoby sugerować, że jest ono mniej istotne od pozostałych 
uprawnień głowy państwa wymienionych wcześniej w ustawie zasadniczej. To, że 
instytucji tej została poświęcona odrębna jednostka redakcyjna tekstu Konstytucji 
wiąże się z traktowaniem orędzi jako uprawnienia niejako klasycznie (tradycyjnie) 

14 I. Bokszczanin, Prezydent Republiki Irlandii, [w:] J. Osiński (red.), op. cit., s. 312–313.
15 Ibidem, s. 313. 
16  Z. Witkowski, Prezydent Republiki Włoskiej (wybrane zagadnienia koncepcji ustrojowej i prakty-

ki), [w:] Instytucja Prezydenta we współczesnym świecie, materiały na konferencję 22–23 lutego 
1993 r., Warszawa 1993, s. 16.

17  Ustawa konstytucja z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą 
ustawodawczą i  wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o  samorządzie terytorialnym 
(Dz. U. nr 84, poz. 426). 

18  Dz. U. nr 78, poz. 483 z ze zm.
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powiązanego z głową państwa i oddziałującego – przynajmniej pośrednio – na re-
lacje z Parlamentem i służące komunikacji z narodem. Z tego powodu niezasadne 
wydaje się mówienie o uprawnieniu „orędziowym” jako o prawie drugiej kategorii. 

Adresatem orędzia może być każda z izb Parlamentu, jak i obie te izby, dzia-
łające wówczas jako Zgromadzenie Narodowe. O ile jednak kierowanie orędzi do 
Sejmu i Senatu nie jest ograniczone pod względem czasowym i w zasadzie w każ-
dym czasie Prezydent, jeżeli uzna to za stosowne, może z tego uprawnienia wo-
bec organów władzy ustawodawczej skorzystać, o tyle istotne ograniczenia pod 
względem temporalnym przewiduje Regulamin Zgromadzenia Narodowego19. 
Orędzie w tym organie wygłasza się bowiem na życzenie głowy państwa skiero-
wane do przewodniczącego obradom Marszałka Sejmu, bezpośrednio po stwier-
dzeniu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta, a  przed sporzą-
dzeniem i odczytaniem protokołu z przebiegu Zgromadzenia Narodowego (§ 7 
ust. 1 Regulaminu Zgromadzenia Narodowego). Porządek dzienny Zgromadze-
nia Narodowego obejmuje sprawy związane ze złożeniem przysięgi przez Pre-
zydenta (§ 2 ust. 2 Regulaminu Zgromadzenia Narodowego). Dlatego też próba 
zwołania obrad tego organu w innym czasie i w celu wygłoszenia wyłącznie orę-
dzia, wobec braku podstawy regulaminowej, jest skazana na niepowodzenie.

W ustawie zasadniczej brak jest przepisu upoważniającego Prezydenta do 
zwracania się z orędziem do narodu. W związku z tym należałoby stwierdzić, 
że głowa państwa takiej kompetencji nie posiada. „Z drugiej wszak strony, pod 
rządami tzw. Małej Konstytucji, która także nie regulowała tej kwestii, Prezy-
dent korzystał z  tej formy komunikowania się z suwerenem nie tylko z oka-
zji różnego rodzaju świąt czy rocznic, ale też dla wyjaśnienia swoich poglą-
dów, działań itp. (np. orędzie Prezydenta L. Wałęsy w sprawie BBWR z 1993 
roku). Wytworzył się więc zwyczaj konstytucyjny”20, a więc stała praktyka, któ-
ra nie spotkała się ze sprzeciwem. Nie wiadomo jednak, czy mimo identycz-
nej nazwy wystąpienia te pozostają w dalszym ciągu orędziami, choć innego 
typu, czy może stanowią odmienną od orędzi formę wygłaszania stanowiska 
przez głowę państwa. W ten sposób dochodzi bowiem do bezpośredniego po-
rozumiewania się z narodem z pominięciem parlamentarzystów, ta forma nie 
wywołuje także obowiązku ich wysłuchania ani przez naród, ani przez deputo-
wanych. Na marginesie należy zauważyć, że właśnie ta forma wystąpień Prezy-
denta jest najczęściej stosowana w praktyce. 

19  Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 6 grudnia 2000 r. Regulamin Zgromadzenia Naro-
dowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej (M. P. nr 40, poz. 774 i 775).

20  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 682.
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2. W piśmiennictwie wskazuje się, że Prezydent może wygłosić orędzie osobi-
ście, może to zrobić również wskazany przez głowę państwa przedstawiciel, „a na-
wet, gdy Prezydent nie podjął w  tym ostatnim względzie żadnych decyzji – do 
przedstawienia orędzia będzie zobowiązany marszałek odpowiedniej izby lub po-
proszony o to przez niego poseł lub senator” 21. Brak jest bowiem w ustawie za-
sadniczej przepisu wskazującego wprost, kto może je wygłosić, w związku z czym 
należy dopuścić wszystkie możliwości22. Wydaje się jednak, że brak w tym wzglę-
dzie stosowanego postanowienia wśród norm Konstytucji nakazuje zająć zupełnie 
odmienne stanowisko. Skoro ustrojodawca nie dopuścił expressis verbis możliwo-
ści wygłaszania orędzia przez przedstawiciela Prezydenta czy osobę wyznaczoną 
do tego przez organ kierujący obradami danej izby, oznacza to konieczność wą-
skiej interpretacji norm konstytucyjnych. Ustawa zasadnicza w art. 140 wspomi-
na bowiem wyłącznie o Prezydencie jako osobie, która z tego uprawnienia może 
korzystać. Zastosowanie wykładni literalnej nie nasuwa w związku z tym żadnych 
wątpliwości, a co za tym idzie, nie ma sensu odwoływać się do innych metod in-
terpretacji tekstu i  nadawać temu przepisowi odmiennego znaczenia, niezgod-
nego moim zdaniem z intencją ustrojodawcy. Zwłaszcza że gdy idzie o pozostałe 
uprawnienia głowy państwa, to możliwość ich wykonywania przez „osoby trzecie” 
albo nie jest w ogóle dopuszczona, albo też wyraźnie przewidziana przez normy 
konstytucyjne lub niższego rzędu. Na przykład w art. 187 Konstytucji jest wyraź-
nie mowa o tym, że w skład KRS wchodzi osoba powołana przez Prezydenta. 

Dla rozstrzygnięcia kwestii, czy w ogóle osoba trzecia może w imieniu Pre-
zydenta wygłosić orędzie, należy w związku z tym przyjrzeć się brzmieniu regu-
laminów: Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego. W pierwszej kolejności 
konieczne jest jednak w  ogóle ustalenie katalogu osób, które mogłyby zabrać 
głos na posiedzeniu Sejmu (Senatu). Zgodnie z art. 186 ust. 2 Regulaminu Sej-
mu Marszałek Sejmu udziela głosu członkom Rady Ministrów, Prezesowi Naj-
wyższej Izby Kontroli, szefowi Kancelarii Prezydenta oraz sekretarzowi stanu 
w  Kancelarii Prezydenta zastępującego szefa Kancelarii Prezydenta na danym 
posiedzeniu, poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć tego zażą-
dają. Ponieważ Regulamin ten nie precyzuje przy tym, czego wystąpienie ma do-
tyczyć, teoretycznie mógłby to być nawet tekst orędzia prezydenckiego. 

Dopuszczalności takiej interpretacji przeczy jednak brzmienie art. 186 
ust. 1 Regulaminu Sejmu. Stanowi on, że „Marszałek Sejmu udziela głosu Pre-
zydentowi na jego życzenie poza porządkiem dziennym w  celu wygłoszenia 
orędzia”. Z tego wynika, że Regulamin zastrzegł możliwość skorzystania z tego 

21 P. Sarnecki, op. cit., s. 2.
22 B. Banaszak, op. cit., s. 682.
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uprawnienia wyłącznie na rzecz Prezydenta, a  nie jego jakiegokolwiek przed-
stawiciela. Gdyby bowiem było inaczej, to w Regulaminie, w części poświęco-
nej orędziom Prezydenta (art. 186 ust. 1), powinna się pojawić stosowna norma 
przewidująca możliwość zastępstwa głowy państwa w realizacji tego uprawnie-
nia. Obecność w Regulaminie normy dającej szefowi Kancelarii Prezydenta lub 
sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezydenta prawo zabierania głosu poza kolej-
nością w innej jednostce redakcyjnej oznacza dopuszczalność działania głowy 
państwa przez przedstawiciela, ale w sprawach niezwiązanych z wygłaszaniem 
orędzi. 

Regulamin Sejmu wymienia w art. 186 w ust. 3 jeszcze inne osoby mogą-
ce zabierać głos na forum Sejmu. Nie mogą one jednak być brane pod uwagę 
jako „kandydaci” do zaprezentowania orędzia Prezydenta, gdyż Regulamin Sej-
mu jasno wskazuje, że prawo do zabrania głosu poza kolejnością mówców zapi-
sanych do głosu przysługuje Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego – Prze-
wodniczącemu Trybunału Stanu, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Rzecz-
nikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, Prezesowi Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej, 
Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratorowi Generalnemu, 
Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnemu Inspek-
torowi Ochrony Danych Osobowych oraz Prezesowi Narodowego Banku Pol-
skiego, ale tylko w   s p r a w a c h  o b j ę t y c h  z a k r e s e m  i c h  u s t a w o w e j
d z i a ł a l n o ś c i. Ponieważ zwracanie się z orędziem nie spełnia tego kryte-
rium, oznacza to, że osoby te zostały na mocy Regulaminu Sejmu wykluczo-
ne wprost z katalogu potencjalnych przedstawicieli Prezydenta do zwrócenia się 
w jego imieniu z orędziem. 

Na gruncie Regulaminu Senatu sprawa ustalenia katalogu podmiotów zastę-
pujących Prezydenta przy wygłaszaniu orędzi jest bardziej skomplikowana. Żaden 
z  przepisów nie wspomina bowiem o  wygłaszaniu orędzia przez głowę państwa, 
a postanowienia regulaminowe odnoszą się ogólnie do osób mogących zabrać głos 
podczas obrad. W związku z  tym Marszałek Senatu udziela głosu Prezesowi RM 
oraz członkom RM, Prezydentowi, Marszałkowi Sejmu, Prezesowi NIK, członkom 
Prezydium Sejmu, Prezesowi TK, Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Pierwszemu 
Prezesowi Sądu Najwyższego (art. 50 Regulaminu Senatu). Ponadto może, a więc nie 
musi, udzielić głosu sprawozdawcy i przewodniczącemu komisji, która opracowała 
sprawozdania (art. 51 Regulaminu Senatu), jak i zaproszonym gościom. Fakultatyw-
ność zabrania głosu na forum Senatu dyskwalifi kuje te osoby z kręgu potencjalnych 
przedstawicieli Prezydenta do wygłoszenia orędzia. Wydaje się natomiast, opiera-
jąc się wyłącznie na wykładni samego Regulaminu, że pozostałe, wyżej wymienione 
podmioty (i tylko one) mogłyby w izbie zaprezentować orędzie Prezydenta.
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W  tym miejscu rozważyć należy jeszcze możliwość wygłoszenia orędzia 
Prezydenta przez parlamentarzystów. Parlamentarzyści mają bowiem prawo 
do wystąpień na forum izby, do której zostali wybrani, co jest zresztą jednym 
z aspektów autonomii personalnej izb. O ile jednak posłowie w Sejmie – z uwa-
gi na wcześniej poczynione uwagi – nie mogą wygłosić orędzia prezydenckiego, 
o tyle taką możliwość można byłoby dopuścić w Senacie wobec senatorów. Przy 
czym hipoteza ta zachowuje aktualność, wyłącznie jeśli weźmie się pod uwagę 
postanowienia regulaminowe obowiązujące w tej izbie.

Pomimo regulaminowych możliwości wygłoszenia orędzia prezydenckiego 
w Senacie przez przedstawiciela, wydaje się, że taki sposób realizacji przez gło-
wę państwa tego uprawnienia przeczy istocie orędzia jako uprawnienia o osobi-
stym charakterze. Stąd, niejako z natury rzeczy, winno być realizowane wyłącz-
nie przez głowę państwa. Tylko w taki sposób zwrócenie się do izb Parlamentu 
będzie miało uroczysty i podniosły charakter; tylko wówczas prezentacja treści 
zawartych w orędziu nabierze właściwego wymiaru i optyki. W ten sposób bę-
dziemy mieć do czynienia z „orędziem Prezydenta”, o którym mowa w Konsty-
tucji, a nie z „orędziem prezydenckim” niemającym podstawy prawnej, wygła-
szanym przez przedstawiciela głowy państwa. 

Na gruncie Regulaminu Zgromadzenia Narodowego kwestia ustalenia pod-
miotu uprawnionego do wygłoszenia orędzia nie budzi wątpliwości. Paragraf 6 
stanowi wprost, że „Marszałek Sejmu udziela głosu Prezydentowi, na jego ży-
czenia, w celu wygłoszenia orędzia”. Regulamin Zgromadzenia Narodowego nie 
przewiduje możliwości zabierania głosu przez inne osoby, niż głowa państwa 
i przewodniczący obradom. Nie zezwala ponadto, aby w celu wygłoszenia orę-
dzia Prezydenta mógł zastąpić przewodniczący tego organu. 

Za dopuszczalne należy natomiast uznać wygłaszanie orędzi przez Marszał-
ka Sejmu lub Marszałka Senatu wykonujących obowiązki Prezydenta RP w try-
bie art. 131 Konstytucji. Zastępca bowiem wstępuje w  całość uprawnień głowy 
państwa (z wyłączeniem możliwości skrócenia kadencji Sejmu). Pomimo tego że 
w piśmiennictwie wskazuje się, iż w tym okresie zastępujący Prezydenta Marsza-
łek winien wstrzymać się od korzystania z wielu uprawnień, zwłaszcza takich jak, 
nadawanie orderów i  odznaczeń czy stosowanie prawa łaski, i  skupić się głów-
nie na dbaniu o właściwy przebieg procesu wyboru nowej głowy państwa, to ten 
postulat zdaje się nie dotyczyć uprawnienia orędziowego. Wręcz przeciwnie, dla 
wyjaśnienia pewnych swoich decyzji w tym trudnym dla państwa okresie orędzia 
mogą jawić się jako atrakcyjna forma do komunikowania się z parlamentarzysta-
mi i narodem. 
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Istota orędzia
1. Konstytucja traktuje możliwość wygłoszenia orędzia przez Prezydenta 

w kategoriach jego prawa, a nie obowiązku. Świadczy o tym stylizacja art. 140 
Konstytucji i użycie partykuły „może”. Skoro Prezydent może wygłaszać orędzia, 
to może ich również nie wygłaszać wcale. Żaden przepis konstytucyjny nie zo-
bowiązuje głowy państwa do wygłaszania orędzi w pewnych wyjątkowych oko-
licznościach, jak ma to miejsce np. w USA (orędzie proklamacyjne i cyklicznie 
wygłaszane orędzie o stanie państwa). W szczególności niewygłaszanie orędzi 
w trakcie sprawowania urzędu przez Prezydenta nie może stanowić podstawy 
do postawienia go w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu czy uznania, że 
w ten sposób doszło do sprzeniewierzenia się treści przysięgi prezydenckiej.

Konstytucja nie określa również częstotliwości korzystania z tego uprawnie-
nia. Tym samym Prezydent może korzystać z tej instytucji tak intensywnie, jak 
tylko uzna to za słuszne. Niemniej jednak stosowanie tej instytucji nadmiernie 
mogłoby zostać odebrane negatywnie, jako rodzaj obstrukcji parlamentarnej, 
zwłaszcza gdy jego treść nie będzie ulegała znaczącej lub żadnej zmianie, a Pre-
zydent poprzez liczne wystąpienia w  Parlamencie będzie próbował wywrzeć 
wpływ na parlamentarzystów. Wystąpienie takiej sytuacji jest przynajmniej teo-
retycznie możliwe zwłaszcza w okresie koabitacji, kiedy to większość parlamen-
tarna wspiera niejako opozycyjny do Prezydenta rząd, a orędzia będą stanowić 
manifestację poglądów głowy państwa i krytyczną ocenę drugiego członu wła-
dzy wykonawczej, jak i poczynań Parlamentu.

2. Orędzia muszą zostać wygłoszone23. Mimo że Konstytucja nie używa ta-
kiej formuły, stanowiąc o tym, że Prezydent może „zwracać się z orędziem”, to 
postanowienia, zwłaszcza Regulaminu Sejmu i Regulaminu Zgromadzenia Na-
rodowego, nie pozostawiają w tym zakresie żadnych złudzeń, wskazując, iż cha-
rakter udziela się „głosu”, aby je „wygłosić” (art. 186 ust. 1). Tymczasem według 
defi nicji słownikowej „wygłoszenie” oznacza głośne wypowiedzenie jakiegoś 
tekstu24, co za tym idzie forma pisemna orędzia przybierająca postać wydruko-
wania tekstu orędzia i przekazania go do wiadomości adresatom nie jest właści-
wa. Formy ustnej orędzia nie wyklucza również Regulamin Senatu, który stano-
wi przecież o osobach mogących zabrać głos podczas obrad. Tym samym akt ten 
uznaje również, acz pośrednio, za właściwą wyłącznie taką formę skorzystania 
z uprawnienia orędziowego. 

23  Inaczej twierdzi B. Banaszak, który, wychodząc z założenia, że Konstytucja nie określa formy 
orędzia wnioskuje, iż może ono zostać także przedłożone na piśmie. B. Banaszak, op. cit., s. 681.

24 http://sjp.pwn.pl, stan z dnia 20.07.2013.
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Ustna forma prezentacji orędzia ma ten skutek, że treść przekazania pod-
czas takiego wystąpienia trafi  do adresatów, którzy bez względu na to, czy zgo-
dzą się z poglądami głowy państwa czy nie, zapoznają się z treścią przemówie-
nia. Takiej pewności nie dawałoby przesłanie orędzia w formie listownej, które 
to mogłoby zostać przeoczone w korespondencji parlamentarnej, w stosie dru-
ków sejmowych i projektów ustaw. Ponadto forma ta miała by wówczas daleko 
mniej uroczysty i dostojny charakter niż prezentacja ustna. 

Izba, która jest adresatem orędzia, ma obowiązek jego wysłuchania. Ozna-
cza to konieczność wprowadzenia takiego punktu porządku dziennego do naj-
bliższego posiedzenia danej izby. Marszałkom nie wolno bowiem hamować 
Prezydenta w korzystaniu z  tego konstytucyjnego uprawnienia i  samodzielnie 
decydować o tym, kiedy głowa państwa będzie mogła zabrać głos na forum Sej-
mu lub Senatu. Obowiązek wysłuchania dotyczy oczywiście także samych parla-
mentarzystów, którzy mają ustawowy obowiązek obecności na posiedzeniach25. 
Ich absencja nie powoduje jednak nieważności orędzia czy konieczności jego 
powtórzenia i  późniejszego wysłuchania przez nieobecnych. Nieusprawiedli-
wiona nieobecność deputowanego podczas całego dnia na posiedzeniu Sejmu 
powoduje obniżenie uposażenia i  diety o  1/30, natomiast nieobecność tylko 
podczas tego punktu porządku dziennego, na których dochodzi do wygłoszenia 
orędzia, nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji regulaminowych. 
W szczególności nie może być traktowana identycznie jak nieobecność podczas 
głosowania i doliczana do liczby nieobecności podczas głosowań26. Władze klu-
bu czy koła mogą oczywiście próbować wymusić obecność posła czy senatora 
na posiedzeniu poprzez różne narzędzia dyscyplinujące, ale z uwagi na władczy 
charakter tego uprawnienia ich stosowanie w praktyce parlamentarnej wydaje 
się mało prawdopodobne. Obecność posłów i senatorów podczas orędzi stanowi 
wyznacznik ich kultury politycznej i szacunku dla Prezydenta jako najwyższego 
(a tym samym wyższego od deputowanych) przedstawiciela RP. 

3. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty, a to z tego względu, że jest to 
instytucja służąca zapoznaniu członków Sejmu i Senatu oraz Zgromadzenia Na-
rodowego z poglądami głowy państwa27, a więc organu, który jest usytuowany 
w innym segmencie władzy i wobec którego organy władzy ustawodawczej nie 
posiadają kompetencji władczych. „Służy to niewątpliwie uniknięciu ewentual-
nej słownej konfrontacji na forum Parlamentu między głową państwa a posłami 

25  Art. 13 ust. 1 Ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r.,
nr 7, poz. 29 z ze zm.).

26 Zob. art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu Sejmu.
27 W. Skrzydło, op. cit., s. 167. 
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(senatorami, członkami Zgromadzenia Narodowego), konfrontacji niepotrzeb-
nej w sytuacji, gdy Prezydent nie odpowiada przed Parlamentem ani też swoim 
orędziem nie może skutecznie zainicjować jakichkolwiek działań Parlamentu. 
[…] Od woli izby zależy, czy uwzględni zawarte w nim propozycje lub stanowi-
sko Prezydenta.” 28

Wprowadzenie zakazu debaty miało służyć także podkreśleniu wagi i zna-
czenia orędzia. Zdaniem P. Winczorka chodziło o  to, „aby nie przeprowadzać 
debaty, w wyniku której przyjęto by jakieś wnioski, które następnie nie mogłyby 
zostać zrealizowane na gruncie Konstytucji”. Zdaniem prof. Winczorka styliza-
cja drugiego zdania art. 140 gwarantuje, że „skutki tego przemówienia nie będą 
podobne do skutków mających wyniknąć z przemówienia innych dostojników 
państwowych, podlegających odpowiedzialności parlamentarnej” 29. 

Profesor Sarnecki wypowiada się jednak krytycznie o, pochodzącym z kon-
stytucji francuskiej, zakazie debat parlamentarnych stanowiących swoistą od-
powiedź adresata na treść orędzia, uznając to za rzecz „niezrozumiałą i  chyba 
niemożliwą. Skoro orędzia mają być czynnikami animującymi działalność Parla-
mentu, to jakże mogą wywierać ten skutek bez debat nad nim”. Profesor Sarnecki 
wskazuje w związku z tym, że „zakaz ten można rozumieć co najwyżej jako zakaz 
bezpośrednich debat nad orędziami, na tym samym posiedzeniu. Przyjąć nato-
miast trzeba, że odpowiednia izba-adresat orędzia posiada w ogóle obowiązek za-
reagowania na orędzie, a więc znowu wynika z tego obowiązek debat nad nim” 30. 

Wydaje się jednak, że zakaz debat na forum Parlamentu ma charakter bez-
względny i  nie dotyczy wyłącznie tego samego posiedzenia Sejmu (Senatu), 
ale w ogóle jakiejkolwiek sformalizowanej, a więc wprowadzonej do porządku 
dziennego prac izby debaty odbytej nawet w okresie późniejszym niż data wystą-
pienia Prezydenta. Nie oznacza to natomiast braku możliwości komentowania 
samego orędzia przez parlamentarzystów i odnoszenia się do jego treści podczas 
wystąpień na forum izby. W końcu wystąpienie ma charakter publiczny i służy 
zamanifestowaniu poglądów głowy państwa wobec parlamentarzystów. Stąd też 
odpowiedź na orędzie przez deputowanych stanowi jego naturalną konsekwen-
cję. Polemika z  orędziem Prezydenta winna być ewentualnie prowadzona już 

28 B. Banaszak, op. cit., s. 681.
29  XXI Biuletyn KKZN, obrady w dniu 13.06.1995 r., s. 35. „Załóżmy, że orędzie prezydenta niko-

mu się nie podoba i że staje się przedmiotem debaty. Co z tego jednak, że wszyscy bez wyjątku 
posłowie i senatorowie stwierdzą, że są niezadowoleni z orędzia? Nie można przecież zrealizo-
wać skutków prawnych tego przemówienia polegających na odwołaniu prezydenta. Chyba że 
przyjęlibyśmy zupełnie inną konstrukcję urzędu Prezydenta, czego jednak nikt nie proponuje”. 
Ibidem, s. 35.

30 P. Sarnecki, op. cit., s. 2.
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poza obradami danej izby, to znaczy odbywać się w kuluarach Sejmu (Senatu) 
albo też podczas wystąpień w mediach. Tego typu wypowiedzi nie będą bowiem 
posiadały cech debaty, a co za tym idzie ich prowadzenie nie jest prawnie wyklu-
czone. Biorąc zresztą pod uwagę temperament polskich polityków i sposób pro-
wadzenia dyskursu w naszych realiach, zakaz odnoszenia się w ogóle do orędzi 
Prezydenta byłby niemożliwy do realizacji31.

4. Charakter prawny orędzi budził zainteresowanie jeszcze pod rząda-
mi Małej Konstytucji z 1992 roku. Zastanawiano się wówczas, czy mają one 
charakter aktów prawnych, skoro akty tego rodzaju muszą wywoływać sku-
tek prawny, czyli skutek przewidziany przez prawo. Ostatecznie uznano, że je-
żeli „skutek polegający na obowiązku odpowiedniego organu do określone-
go ustosunkowania się do orędzia, to należy zaliczyć je do aktów prawnych. 
W przypadku orędzia skutek ten wyraża się w konieczności wysłuchania go, 
czyli przyjęcia do wiadomości”32. Prawny charakter orędzi wywodzono rów-
nież z faktu zaliczenia tego typu wystąpień do prerogatyw prezydenckich, któ-
re utożsamiane były z aktami prawnymi33.

Kwalifi kacja orędzi podzieliła także ekspertów Komisji Konstytucyjnej 
Zgromadzenia Narodowego. J. Jaskiernia wskazywał, że orędzie „jest pew-
nym ofi cjalnym dokumentem. To swoisty akt urzędowy”34. Z kolei A. Gwiżdż 
akcentował, iż orędzie jest wystąpieniem ustnym35, zaś S. Gebethner zwracał 
uwagę na okoliczność, że orędzie winno być zaliczane do aktów urzędowych. 
Natomiast P. Winczorek podnosił, iż orędzia nie są ani aktami normatywnymi, 
ani aktami prawnymi, ani postanowieniami indywidualnymi36, nie wywołują 
również skutków prawnych37. 

R. Mojak przypomniał jednak, że „w tradycji polskiego prawa konstytu-
cyjnego utrwaliło się przekonanie, że aktami urzędowymi są wszystkie akty 
podejmowane przez Prezydenta jako organ państwa, w tym również indywi-
dualne. Wśród aktów urzędowych wyodrębnia się również akty prawne Prezy-

31  A. Rakowska, Prerogatywy prezydenta w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] T. Mołdawa, 
J. Szymanek (red.), Instytucja Prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń pol-
skich oraz wybranych państw obcych, Warszawa 2010, s. 79.

32  A. Frankiewicz, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Zakamycze 2004, s. 101. Au-
torka opiera swoje rozważania na artykule P. Sarneckiego, Kontrasygnata aktów prawnych Pre-
zydenta RP, „Przegląd Sejmowy”, nr 2/1996, s. 31 i nast.

33 A. Frankiewicz, op. cit., s. 101. 
34 XI Biuletyn KKZN, s. 299.
35 Ibidem, s. 299. 
36 XXI Biuletyn KKZN, obrady w dniu 13.06.1995 r., s. 35 i 43.
37 Ibidem, s. 42.
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denta, przy pomocy których realizuje on swoje kompetencje. Między innymi 
orędzie jest aktem urzędowym Prezydenta”38.

Zaakceptowanie tego ostatniego poglądu, zgodnie z którym wszystkie akty 
Prezydenta podejmowane przez niego w charakterze organu państwowego mają 
przymiot aktów urzędowych, nawet jeżeli nie przyjmują formy pisemnej, po-
zwoliło na zaliczenie orędzi w poczet tego typu aktów, a w konsekwencji wyłą-
czenie ich spod obowiązku kontrasygnaty39. 

Natomiast z pewnością orędzi nie można uznać za akt prawny. Przesądzi-
ła o tym defi nitywnie treść art. 142 Konstytucji z 1997 roku, wymieniając akty 
prawne głowy państwa, tj. rozporządzenia, zarządzenia oraz postanowienia ma-
jące indywidualny charakter. W poczet aktów prawnych Prezydenta należy zali-
czyć dodatkowo rozporządzenia z mocą ustawy (art. 234 Konstytucji). Do żad-
nej z  tych kategorii nie mogą być zaliczone orędzia z uwagi na ich charakter. 
Choć pojęcie aktu urzędowego obejmuje swym zakresem także akty prawne, to 
jest pojęciem szerszym i dotyczy w zasadzie wszelkich działań Prezydenta, które 
podejmuje on w ramach wykonywanego urzędu w celu realizacji norm kompe-
tencyjnych zawartych w Konstytucji i ustawach. 

5. Akty urzędowe można podzielić na dwa rodzaje. Część z nich podlega 
obowiązkowi kontrasygnaty przez Prezesa Rady Ministrów, inne z kolei są po-
dejmowane przez głowę państwa dyskrecjonalnie i samodzielnie, bez koniecz-
ności uczestnictwa premiera i dla ważności nie wymagają kontrasygnaty (tzw. 
prerogatywy). Orędzia zostały zaliczone expressis verbis do tej drugiej kategorii 
aktów urzędowych (art. 144 ust. 3 pkt 8 Konstytucji).

Zakwalifi kowanie orędzi w  poczet prerogatyw dokonało się podczas 
XL posiedzenia KKZN w  dniu 30 października 1996 roku40. Bezpośrednio 
przez głosowaniem w tej sprawie J. Szymański przekonywał, że „orędzie rów-
nież powinno być wyłączone spod kontrasygnaty. W praktyce konstytucyjnej 
XX-lecia międzywojennego mieliśmy przypadki kontrasygnaty orędzia. Dzi-
siaj chyba nie ma takiego uzasadnienia. Stąd też jest wyłączenie dotyczące 
zwracania się z  orędziem do Sejmu, Senatu oraz Zgromadzenia Narodowe-
go […]”41. Jeszcze wcześniej w możliwość kontrasygnaty orędzi powątpiewał 
prof. A. Gwiżdż. Profesor podnosił bowiem, że tylko dokument mający for-
mę pisemną może być współpodpisywany. Skoro orędzie jest wystąpieniem 

38 XXXVIII Biuletyn KKZN, obrady w dniu 20.08.1996 r., s. 81. 
39 A. Frankiewicz, op. cit., s. 102. 
40  „Za wnioskiem głosowało 31 członków Komisji Konstytucyjnej, przy 1 głosie przeciw i 5 wstrzy-

mujących się”. 
41 XL Biuletyn KKZN, obrady w dniu 30.10.1996 r., s. 103. 
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ustnym, to oczywiste jest, że premier nie miałby sposobności akceptacji takie-
go aktu poprzez złożenie podpisu42.

Trafne było spostrzeżenie poczynione przez prof. A. Rzeplińskiego. Zwrócił 
on uwagę na to, że ewentualne poddanie orędzi kontrasygnacie doprowadziło-
by do sytuacji, w której „rząd będący w tej koncepcji emanacją Parlamentu sam 
zatwierdza to, co Prezydent ma do powiedzenia Parlamentowi”, konkludując, że 
„orędzie Prezydenta musi być aktem niepodlegającym kontrasygnacie”43. Wąt-
pliwości, czy orędzie winno być kontrasygnowane wyraził podczas kolejnych 
posiedzeń także prof. P. Winczorek44.

6. Konstytucja nie zawiera żadnej dyspozycji co do treści orędzia. W związ-
ku z  tym może ono dotyczyć w zasadzie różnych kwestii, które według głowy 
państwa zasługują na uwagę posłów lub senatorów. Wskazuje się jednak, że orę-
dzia powinny dotyczyć spraw istotnych z punktu widzenia państwa. Na przy-
kład Prezydent może podczas swojego wystąpienia prezentować swoje zdanie na 
temat kluczowych spraw polityki wewnętrznej i zagranicznej45 lub też przedsta-
wiać izbom „do rozważenia środki, które uważa się za potrzebne i właściwe”46. 
Orędzia mogą stać się w  ręku głowy państwa „jednym z  narzędzi inspirowa-
nia izb parlamentarnych w  kierunku skłonienia ich do pewnej aktywności, 
będąc naturalnie wyrazem realizacji przez Prezydenta jednej z  jego funkcji 
z art. 126”47. Nie powinny natomiast przybierać formy ukrytej inicjatywy usta-
wodawczej. Choć nie ma ku temu formalnie przeciwskazań, to z uwagi na dys-
ponowanie uprawnieniem inicjatywodawczym wygłaszanie orędzia o takiej tre-
ści jest pozbawione większego sensu. 

Wobec braku obowiązku uzasadniania postanowień ułaskawieniowych 
Prezydent mógłby za pomocą instytucji orędziowej dokonywać publicznego 
przedstawiania motywów swoich decyzji. Nie jest to może idealne rozwiąza-
nie, ale w sytuacji gdy zastosowanie prawa łaski wzbudziło polityczne i spo-
łeczne kontrowersje, orędzie mogłoby się okazać dobrym sposobem dla uspra-
wiedliwienia tego aktu. „Wpłynęłoby to niewątpliwie na przejrzystość procesu 
stosowania prawa i wzmocniłoby przekonanie o słuszności aktów prezydenc-
kich w tym zakresie”48.

42 XI Biuletyn KKZN, s. 299. 
43 Ibidem, s. 299.
44 XXI Biuletyn KKZN, obrady w dniu 13.06.1995 r., s. 42. 
45 W. Skrzydło, op. cit., s. 167.
46 P. Sarnecki, op. cit., s. 1.
47 Ibidem, s. 1. 
48  P. Kuczma, Prawo łaski bez uzasadnienia, „Rzeczpospolita”, 26.03.2011.
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Treść orędzi Prezydenta może przybrać trojaki charakter. W pierwszym przy-
padku byłyby to wystąpienia mające z założenia inspirować czy to samych depu-
towanych, czy też organy władzy publicznej do podejmowania pewnych działań. 
Tego typu aktywność wpisywałyby się doskonale w rolę głowy państwa przewi-
dzianą art. 126 Konstytucji, tj. najwyższego przedstawiciela RP (funkcja inspiru-
jąca). Kolejna postać orędzi może stanowić komentarz do bieżących wydarzeń 
w sferze polityki czy odnosić się do pewnych wydarzeń z historii i  ich rocznic49 
(funkcja komentatorska). Wreszcie, przedmiotem orędzia może być podsumowa-
nie działalności jakiegoś organu, krytyka bądź ukazanie pozytywnych aspektów 
podjętych działań. Celem może być wsparcie takiej osoby w wyborze na kolejną 
kadencję lub przeciwnie, zdyskredytowanie kandydata ubiegającego się o reelek-
cję lub sympatyzującego ze źle ocenionym przez głowę państwa poprzednikiem 
(funkcja ocenna). Nie można wykluczyć, że w obrębie jednego orędzia odnajdzie-
my elementy wszystkich jego rodzajów. 

Zakończenie
W polskim systemie ustrojowym Prezydent dysponuje wieloma narzędzia-

mi, za pomocą których kontaktuje się i nawiązuje współpracę z różnymi podmio-
tami, w tym z Parlamentem. Wiele z nich nie jest jednak uregulowanych praw-
nie, stąd ich skuteczność i efektywność jest różna. Tymczasem orędzia wydają się 
doskonałą instytucją, aby kontaktom tym nadać sformalizowany charakter i pu-
blicznie wyrażać swoje stanowisko, a także motywować, krytykować i opiniować. 
To, że orędzie – formalnie rzecz biorąc – nie ma władczego charakteru i nie wy-
wołuje obowiązku podjęcia skonkretyzowanego działania nie oznacza, że stano-
wi ono jedynie ozdobnik dla aktywności prezydenckiej. Zwłaszcza dziś, w świe-
cie wszechobecnych mediów kształtujących opinię publiczną, Prezydent może 
poprzez takie publiczne wystąpienia tworzyć pozytywny klimat wokół pewnych 
spraw społecznie doniosłych, a  także budować własną pozycję i  konsolidować 
swoich zwolenników przed kolejnymi wyborami czy referendami.

Pomimo że orędzia w konstytucyjnej stylistyce są w zasadzie „martwą” in-
stytucją, to stanowić mogą kanał kontaktowania się między głową państwa a par-
lamentarzystami. Dzięki tej prerogatywie Prezydent może zatem realizować swo-
ją funkcję najwyższego reprezentanta (art. 126 Konstytucji). Z tego też względu 
istnienie tej instytucji w polskim porządku prawnym należy ocenić pozytywnie. 
Tytułem uwag de lege ferenda warto się jednak zastanowić nad wprowadzeniem 

49  Na przykład orędzie z okazji święta wolności, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowie-
dzi-prezydenta/inne/art,490,oredzie-prezydenta-rp-z-okazji-swieta-wolnosci.html, stan z dnia 
2.08.2013.
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do Konstytucji dodatkowo możliwości zwracania się przez głowę państwa z orę-
dziem do narodu. W tej chwili bowiem uprawnienie to posiada podstawę jedynie 
zwyczajową, a nie normatywną. 
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stwach współczesnych, Warszawa 2009.
17. Grzybowski M. (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2009.
18.  Osiński J., Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w:] J. Osiński (red.), Prezy-

dent w państwach współczesnych, Warszawa 2009.
19. Kuczma P., Prawo łaski bez uzasadnienia, „Rzeczpospolita”, 26.03.2011.
10.  Pytlik B., Prezydent Ukrainy, [w:] J. Osiński (red.), Prezydent w państwach współcze-

snych, Warszawa 2009.
11.  Frankiewicz A., Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Zakamycze 2004.
12.   Rakowska A., Prerogatywy prezydenta w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] 

T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Instytucja Prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki 
na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Warszawa 2010.

13.  Sarnecki P., Art. 140, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, t. I, Warszawa 1999.

14.  Witkowski Z., Galster J., Szyszkowski W., Podstawy prawa konstytucyjnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Toruń-Warszawa 1999.

15.  Witkowski Z., Prezydent Republiki Włoskiej (wybrane zagadnienia koncepcji ustro-
jowej i praktyki), [w:] Instytucja Prezydenta we współczesnym świecie, materiały na 
konferencję 22–23 lutego 1993 r., Warszawa 1993.

Streszczenie

Orędzia prezydenta
Konstytucja RP z  1997 roku przewiduje pośród licznych prerogatyw Prezydenta 

możliwość wygłaszania przez niego orędzi kierowanych do Sejmu, Senatu i Zgromadze-
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nia Narodowego. Nie jest to jednak instytucja obecna we wszystkich państwach demo-
kratycznych. 

W pierwszej części autor przybliża regulacje prawne odnoszące się do tego upraw-
nienia w wybranych państwach: USA, Ukrainie, Francji i  Irlandii, wskazując na pew-
ne odmienności normujące instytucję orędziową. Następnie zostali omówieni adresaci 
wystąpień orędziowych. Warto bowiem zauważyć, że Zgromadzenie Narodowego może 
być adresatem tylko przy okazji zaprzysiężenia głowy państwa. Ponadto w Polsce utrwa-
lił się zwyczaj występowania z orędziami do narodu. Kolejna część pracy dotyczy istoty 
orędzia. Poruszona została kwestia częstotliwości korzystania z tego uprawnienia, formy, 
obowiązku wysłuchania, charakteru prawnego orędzia i jego treści. Całość wieńczy za-
kończenie, w którym autor wskazuje, iż mimo braku władczego charakteru tego upraw-
nienia Prezydent może za jego pomocą skutecznie prowadzić politykę, eksponując i kry-
tykując publicznie sprawy dla niego istotne i przekonując do swoich poglądów nie tylko 
parlamentarzystów, ale i obywateli.

Słowa kluczowe: orędzie, Prezydent, akt urzędowy.

Summary

Addresses of the President
Th e Polish constitution from 1997 provides amongst numerous prerogatives for the 

President possibility of delivering directed addresses to the Seym by him, the Senate and 
the National Assembly. However it isn’t current institution in all democracies.

In the fi rst part the author is moving referring regulations closer to this entitlement 
in chosen states: showing the USA, Ukraine, France and Ireland to certain dissimilarities 
standardizing the address. Next the author discussed addressees of addresses. It is worth-
while because noticing, that Assembly National can be an addressee only while swearing 
the head of state in. Moreover in Poland a custom of appearing with addresses to the nation 
became established. Th e next section of the work considers nature of the address. An issue 
of frequency of exercising this entitlement, form, duty of hearing out, legal nature and their 
contents were addressed. Th e whole is crowned by the end, in which the author shows that 
in spite of the lack of lordly character of this entitlement the President can with its help ef-
fectively pursue the politics exhibiting and criticizing cases signifi cant for him publicly and 
convincing not only members of parliament, but also citizens to his views.

Keywords: address, President, offi  cial act.
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Przedmiot ochrony środowiska 
w odpowiedzialności za wykroczenia

Podstawy prawne odpowiedzialności za wykroczenia w ochronie środowi-
ska zawarte zostały w wielu różnorodnych regulacjach, wśród których Kodeks 
wykroczeń wcale nie pełni w tej materii wyłącznej i wystarczającej roli1. Przed-
miot ochrony środowiska jest bowiem zwykle najistotniejszym elementem od-
różniającym działania ochronne w tym zakresie od innych ochron prawnych2, 
co pociąga za sobą konieczność wyjaśnienia (a czasami nawet redefi niowania) 
urządzeń prawnych właściwych tej ochronie.

Kodeksowe i pozakodeksowe podstawy prawne odpowiedzialności 
za wykroczenia w ochronie środowiska

Przyjmując przedmiot ochrony środowiska jako kryterium podziału, moż-
na wyróżnić odpowiedzialność kodeksową i  pozakodeksową za wykroczenia 
w ochronie środowiska. Zakres regulacji ujęty został z jednej strony w rozdzia-
łach VIII–XIX ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń3, z dru-
giej strony przedmiot ochrony wykroczeniowej rozrzucony został po licznych 
ustawach szczególnych. W tym przypadku mówimy o tak zwanym pozakodek-
sowym prawie wykroczeń, co oznacza, że do odpowiedzialności za tego rodzaju 
czyny stosuje się odpowiednio przepisy części ogólnej Kodeksu wykroczeń4.

1  J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Wrocław 2008, s. 381. 
2  Ibidem, s. 358.
3  Dz. U. z 2013 r., poz. 482 ze zm.
4  W. Radecki, Odpowiedzialność prawna w  przepisach o  postępowaniu z  odpadami komunalny-

mi, [w:] Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, 
M. Górski, K. Nowacki (red.), Wrocław 2012, s. 280.

„Zeszyty Naukowe DWSPiT. 
Studia z Nauk Społecznych”, 
2015 (8), s. 207–222



RAFAŁ MIKOWSKI

208

Do regulacji prawnych chroniących swoiście zróżnicowany przedmiot ochro-
ny w zakresie ochrony środowiska, które znalazły się poza unormowaniami Ko-
deksu wykroczeń należy zaliczyć: Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach 
i  akumulatorach5, Ustawę z  dnia 21 stycznia 2005 roku o  doświadczeniach na 
zwierzętach6 Ustawę z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska7, 
Ustawę z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpa-
dów8 i Ustawę z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakre-
sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej9.

Cechy wspólne ochrony wykroczeniowej w ochronie środowiska
 Do dalszego konstatowania przedmiotu ochrony środowiska w  regulacjach 

związanych z odpowiedzialnością wykroczeniową zasadne wydaje się w tym miej-
scu wskazanie podstawowych składników pojęcia wykroczenia. Przywołując art. 1 
§ 1 Kodeksu wykroczeń, odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto 
popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w cza-
sie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 
5000 złotych lub nagany. Nie popełnia jednak czynu zabronionego sprawca, któremu 
zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu wykroczeń nie można przypisać winy w czasie czynu.

I tak W. Radecki10 z powyższego brzmienia przepisu wyprowadza charakte-
rystyczne elementy wykroczenia. Autor wskazuje tu na fakt, iż czynem zabronio-
nym może być wyłącznie czyn człowieka kwalifi kowany jako działanie (element 
dynamiczny) lub zaniechanie (postać statyczna). W drugim przypadku związa-
ne jest to wyłącznie z osobą, która nie wykazuje się aktywnością (działaniem), 
do podjęcia której była zobowiązania. Następnie, przywołując art. 47 § 611 ko-
mentowanej ustawy podkreśla, że czyn musi być społecznie szkodliwy. Szkodli-
wość ta w prawie wykroczeń zawsze jest większa od zera, ponieważ nie stano-
wi czynu zabronionego zachowanie (działanie lub brak działania), któremu nie 
można przypisać żadnej (czyli większej od zera) szkodliwości społecznej. Kolejne 

15  Dz. U. z 2009 r. nr 79, poz. 666 ze zm.
16  Dz. U. z 2005 r. nr 33, poz. 289 ze zm.
17  Dz. U. z 2013 r., poz. 686 ze zm.
18  Dz. U. z 2007 r. nr 124, poz. 859 ze zm.
19  Dz. U. z 2007 r. nr 90, poz. 607 ze zm.
10  W. Radecki, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 280 i 281.
11  Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu bierze się pod uwagę rodzaj i charakter na-

ruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia 
czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację 
sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. W odróżnieniu od Ko-
deksu karnego, w Kodeksie wykroczeń nie występuje reguła znikomej społecznej szkodliwości.
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elementy wykroczenia, na które wskazuje autor to ustawowe znamiona wykro-
czenia, do których zaliczyć należy przede wszystkim przedmiot ochrony12, który 
w tym opracowaniu stanowi zasadniczy punkt analizy. Przedmiot ochrony praw-
nej w ochronie środowiska musi zostać naruszony przez czyn sprzeczny z przepi-
sem prawnym lub wiążącą umową, popełniony z winy umyślnej lub nieumyślnej, 
by w końcu mógł być zagrożony przez ustawę stosowną karą13.

Kodeksowy przedmiot ochrony środowiska
Przedmiot ochrony środowiska odnotowany w Kodeksie wykroczeń zaak-

centowany został przede wszystkim w rozdziale XIX, zatytułowanym Szkod-
nictwo leśne, polne i ogrodowe. Zgodnie z art. 148 i 153 Kodeksu wykroczeń 
(dalej: k.w.) przedmiotem ochrony jest las wraz ze wszystkimi jego elemen-
tami podatnymi na niekorzystną działalność człowieka14. Tu bowiem osoba 
dokonująca w nienależącym do niej lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów, 
niszczenia ich lub uszkadzania albo karczowania pniaków czy chociażby zbie-
rania z takiego lasu wymienionych elementów podlega karze grzywny. Przed-
miotem ochrony jest także pozyskiwanie żywicy lub soku brzozowego, obry-
wanie szyszek, zdzieranie kory, nacinanie drzew czy chociażby zbieranie mchu 
lub ściółki, a także grzybów i owoców leśnych w miejscach, gdzie jest to zabro-
nione. Z konstrukcji art. 148 wynika, że głównym zamierzeniem ochronnym 
ustawodawcy nie jest mienie, a jednak ochrona przyrody15, która w tym miej-
scu sprowadza się do ochrony lasu przyjmującej postać ochrony gałęzi, korzeni 
i pniaków jako części składowych drzew i krzewów16. Taki pogląd wyraził Sąd 

12  Pozostałymi cechami wskazanymi w ustawie są strona przedmiotowa, podmiot i strona pod-
miotowa, które będą w niniejszym opracowaniu wyłącznie sygnalizowane.

13  Jak podkreśla W. Radecki, użyte w tym miejscu pojęcie ustawy dotyczy nie tylko samego Ko-
deksu wykroczeń, ale także wszystkich pozostałych ustaw szczególnych przewidujących odpo-
wiedzialność za wykroczenia.

14  Defi nicja lasu – zob. art. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. nr 12, 
poz. 59 ze zm). 

15  Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że zasadniczym przedmiotem ochrony jest ochrona lasu przed 
szkodnictwem, z  kolei mienie jest także chronione, tyle że jako uboczny (dalszy) przedmiot 
ochrony. Zob. Z. Ćwiąkalski, A. Zoll, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa 
karnego materialnego za I półrocze 1987 r. NP 1988, nr 7/8, s. 88–89.

16  Gałąź to część rośliny posiadającej zdrewniałe pędy, zwykle odchodzi od centralnej jej osi 
tworzącej pień. Korzeń to część rośliny, która dostarcza jej wodę i  substancje odżywcze oraz 
utrzymuje ją w  jednym miejscu przytwierdzoną do gleby. Korzenie natomiast tworzą silnie 
rozczłonkowany układ penetrujący podłoże, nazywany systemem korzeniowym. Pniak jest to 
dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa – zob. M. Zbrojewska, Komentarz do 
art. 148 Kodeksu wykroczeń, [w:] T. Grzegorczyk, W. Jankowski, M. Zbrojewska, Kodeks wykro-
czeń. Komentarz, T. Grzegorczyk (red.), Lex 2013.
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Najwyższy stwierdzając, że zasadniczym przedmiotem ochrony jest ochrona 
lasu przed szkodnictwem, natomiast mienie jest także chronione, tyle że jako 
poboczny, schodzący na plan dalszy przedmiot ochrony17. Podobnie penali-
zowane są czyny polegające na nabywaniu gałęzi, korzeni, krzewów lub pnia-
ków pochodzących z lasu. Omawiany w tym miejscu przedmiot ochrony może 
zostać naruszony także przez działania właściciela lub posiadacza lasu, który 
dokona wyrębu drzewa w należącym do niego lesie niezgodnie z planem urzą-
dzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą za-
dania z  zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia. W  ta-
kim przypadku art. 158 k.w. przewiduje karę grzywny oraz przepadek drewna. 
Zgodnie z art. 159–163 k.w. penalizowany jest także brak ochrony lasu przed 
organizmami szkodliwymi, zmiana lasu na uprawę rolną, wjazd pojazdem sil-
nikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do cudzego lasu w miejscu, w któ-
rym jest to niedozwolone czy zanieczyszczanie lasu przez wysypywanie ka-
mieni, śmieci, złomu lub padliny. Podwyższony poziom ochrony przewidziany 
został dla obszarów leśnych, na których sprawca stara się ukryć, wprowadzić 
w sposób trwały odpady poprzez zakopanie18. Ostatecznie ochronie w wymie-
nionych przepisach poddana została ściółka i  grzybnia, której rozgarnianie 
i niszczenie podlega karze grzywny lub naganie.

Kolejno przedmiot ochrony z zakresu szeroko rozumianej ochrony środo-
wiska odnaleźć można w art. 151 i art. 154 komentowanej ustawy, w którym 
ustawodawca poleca chronić grunty leśne i rolne przed zniszczeniami mogą-
cymi powstać w wyniku wypasania zwierząt gospodarskich lub chociażby sa-
mego przechodzenia, przejeżdżania lub przeganiania tych zwierząt, gdy jest 
to na danym terenie zabronione. Wyższy stopień ochrony został przewidziany 
dla gruntu, który zostały zaorany, zasiany lub obsadzony, znajduje się w sta-
nie sztucznego zalesienia, naturalnego odnowienia lub stanowi młodnik leśny 
do lat dwudziestu. W  tym miejscu ustawodawca akcentuje również potrze-
bę ochrony zamkniętych zbiorników wodnych oraz zbiorników zarybionych, 
które mogłyby zostać narażone na niekorzystne oddziaływanie związane tak-
że z przepędzaniem zwierząt gospodarskich. Grunty rolne i leśne, stanowiące 
przedmiot ochrony naruszone mogą zostać także poprzez wydobywanie pia-
sku, margla, żwiru czy torfu.

17  Zob. Z. Ćwiąkalski, A. Zoll, Przegląd orzecznictwa..., s. 88–89.
18  Naturalnym wydaje się być, że odpady prowadzone do lasu, gruntu czy wody poprzez zakopa-

nie powodują znacznie większe szkody, przy czym ukrycie ich w taki sposób uniemożliwia ich 
usunięcie z lasu.
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Ustawodawca w  art. 152 Kodeksu wykroczeń wyodrębnił z  przedmiotu 
ochrony, jakim jest las oraz grunty rolne i leśne kosodrzewinę19 znajdującą się 
na siedliskach naturalnych w górach lub torfowiskach. W tym przypadku prze-
widuje się za jej niszczenie lub bezprawne użytkowanie karę grzywny do 1000 
złotych albo karę nagany. Dodatkowo w razie popełnienia wykroczenia można 
orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.

Do omawianego tu problemu ochrony uregulowanego w rozdziale XIX ana-
lizowanej ustawy, prawodawca zaliczył również swoistą ochronę zwierząt, pole-
gającą, zgodnie z art. 164–166 k.w. na zakazie wybierania jaj lub piskląt, niszcze-
nia lęgowisk lub gniazd ptasich albo niszczenia legowiska, nory lub mrowiska. 
Na omawiany tu przedmiot ochrony niewątpliwie mogą mieć wpływ również 
zachowania polegające na płoszeniu dziko występującej zwierzyny, złośliwym 
ściganiu, chwytaniu, ranieniu lub zabijaniu dziko żyjących zwierząt. Zagrożenie 
dla występujących w lasach zwierząt stanowi również niewątpliwie puszczanie 
psa luzem20, które to czyny podlegają karze grzywny lub naganie.

Odpowiedzialności wykroczeniowej łączonej w sposób szczególny z przed-
miotem ochrony środowiska można doszukać się również w regulacjach kodekso-
wych zawartych w rozdziale XVII zatytułowanym Wykroczenia przeciwko urzą-
dzeniom użytku publicznego. Ustawodawca przewidział w art. 144 i art. 145 od-
powiedzialność za naruszenie roślinności na terenach przeznaczonych do użyt-
ku publicznego. Działania odnoszące niekorzystne skutki dla przyrody mogą być 
w tym przypadku powodowane przez człowieka, który sam niszczy lub uszkadza 
roślinność bądź dopuszcza do tego przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzo-
rem. Ustawodawca zaznacza jednak, że chodzi o te miejsca użyteczności publicz-
nej, które nie zostały przeznaczone dla celów rekreacyjnych, a  jedynie stanowią 
element krajobrazu pełniący swego rodzaju funkcję ozdobną, takie jak trawniki 
czy zieleńce. Do tego rodzaju niepożądanej działalności zaliczyć należy także usu-
wanie, niszczenie lub uszkadzanie drzew lub krzewów stanowiących zadrzewie-
nie przydrożne lub ochronne. W takim przypadku przewidziana jest kara aresztu, 

19  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r., poz. 81) kosodrzewina objęta jest ochroną ścisłą. Ochrona 
ścisła oznacza wprowadzenie w stosunku do roślin należących do dziko występujących gatun-
ków zakazu zrywania, niszczenia i uszkadzania; niszczenia ich siedlisk i ostoi; dokonywania 
zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby 
w ostojach; pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania 
okazów gatunków; zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny oka-
zów gatunków; wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków.

20  Poza przypadkami prawnie dozwolonymi, a związanymi z czynnościami wykonywanym przy 
pomocy psa w trakcie polowania – zob. ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.).
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ograniczenia wolności albo grzywny. Niższe zagrożenie karą przewidziane zostało 
jednak dla samego zanieczyszczania lub zaśmiecania miejsca dostępnego dla pu-
bliczności, w szczególności ogrodów, trawników lub zieleńców, gdzie stosuje się 
adekwatnie karę grzywny do 500 złotych lub karę nagany.

Na szczególne potraktowanie zasługuje w także rozdział XIV – Wykroczenia 
przeciwko mieniu, gdzie w art. 120 penalizowane zostało wykroczenie polegające 
na wyrębie drzewa21 w lesie w celu przywłaszczenia. Oczywiście w tym momencie 
podkreślony został przez prawodawcę cel ochrony, poprzez chociażby umieszcze-
nie tego zapisu w tak zatytułowanym rozdziale. Niewątpliwie jednak przedmiot 
ochrony jest w sposób szczególny, ale także ścisły, związany z ochroną środowi-
ska. Poza ochroną mienia nie można bowiem zapominać o oddziaływaniu na śro-
dowisko tego typu postępowania, przy czym bezdyskusyjna wydaje się być tutaj 
potrzeba ochrony mienia, jaką stanowi las w ujęciu materialno-ekonomicznym. 
Zabezpieczenie powyższych interesów majątkowych następuje tutaj także poprzez 
orzekanie nawiązki w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego 
lub przywłaszczonego drzewa, a ponadto, jeżeli ukradzione lub przywłaszczone 
drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości22.

W rozdziale XIII Kodeksu wykroczeń, zatytułowanym Wykroczenia przeciw-
ko zdrowiu, możemy zlokalizować przedmiot ochrony jakim – poza niewątpliwie 
zdrowiem i przestrzeganiem przepisów związanych z ubojem zwierząt oraz wpro-
wadzeniem mięsa do obrotu – jest zdrowie i wolność od cierpienia zwierząt.

Jak podkreśla M. Budyn-Kulik23, Ustawa z  dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o  ochronie zwierząt24 rozróżnia uśmiercanie zwierząt i  ubój. Ubój jest poję-
ciem węższym, które można podzielić na ubój pozadomowy zwierząt kręgo-
wych i ubój domowy zwierząt. Ustawodawca szczegółowo określa warunki do-
konywania każdego z nich, wprowadzając przy tym wiele zakazów, przy czym 
wymaga od osób uprawnionych do zawodowego uboju odpowiednich kwalifi -
kacji. Przewiduje dopuszczalne metody uśmiercania zwierząt stosownie do ga-
tunku oraz organy uprawnione do kontroli działalności osób, które zawodowo 

21  Pojęcie „drzewa”, o którym mowa w art. 120 k.w. dotyczy drzewa w stanie surowym, tj. takim, 
w jakim pozostało w lesie po wyrąbaniu lub powaleniu. W razie przerobienia takiego wyrąba-
nego lub powalonego drzewa na materiał budowlany lub inny materiał użytkowy drzewo otrzy-
mało już inną postać (np. drewna) i inną wartość, traci zatem postać drzewa, o którym mowa 
w wymienionych przepisach (OSNKW 2010/2/16, Biul. SN 2010/1/18-19).

22  Por. A. Sośnicka, Przestępstwo i wykroczenie przywłaszczenia w polskim prawie karnym, Lex 2013.
23  M. Budyn-Kulik, Komentarz do art. 118 Kodeksu wykroczeń, [w:] M. Mozgawa, M. Budyn-Ku-

lik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks wykroczeń. Komentarz, M. Mozgawa (red.), Lex 2009.
24  Dz. U. z 2013 r., poz. 856.
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trudnią się ubojem zwierząt lub dokonują uboju w ramach działalności hodow-
lanej bądź gospodarczej. 

Tak więc w  art. 118 Kodeksu wykroczeń jako przedmiot ochrony możemy 
wskazać życie, zdrowie i poszanowanie warunków bytowania zwierząt, co przeja-
wia się w zakazie uboju bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami 
określonymi w tym zezwoleniu, usuwania części zwierzęcia przed wykonaniem wy-
maganego badania po uboju bądź niepoddaniu mięsa badaniu, jeżeli takie badanie 
jest wymagane. Wszystkie te zachowania penalizowane są nie tylko w celu ochrony 
życia zwierząt, ale także mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób 
przenoszonych przez zwierzęta, które mogłyby nie zostać wykryte przez działania 
wskazane w tym przepisie. Co za tym idzie, zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkie-
go znacznie się zwiększa przez wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego 
mięsa, które nie zostało, z oczywistych powodów, poddane jakiejkolwiek kontroli.

W końcu, pod kodeksowe regulacje związane z przedmiotem ochrony śro-
dowiska podciągnąć można, i  należy, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
osób i mienia, gdzie między innymi w art. 77 i art. 78 k.w. określone zostały czy-
ny polegające na niezachowaniu zwykłych lub nakazanych środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia, przez co nie tylko człowiek, ale i samo zwierzę nara-
żone może zostać na niebezpieczeństwo, a to przecież człowiek obowiązany jest 
na podstawie art. 5 Ustawy o ochronie zwierząt do zapewnienia każdemu zwie-
rzęciu humanitarnego traktowania, przez co rozumie się traktowanie uwzględ-
niające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę25. Zwierzę jako 
przedmiot ochrony26 wyłączone jest od działań polegających na drażnieniu lub 
płoszeniu, przez które to działania staje się niebezpieczne. Za takie bezpraw-
ne działania przewidziana została kara grzywny do 250 złotych (w szczególnym 
przypadku do 1000 złotych) albo kara nagany. 

Ostatni przypadek w  kodeksowych regulacjach dotyczących przedmiotu 
ochrony środowiska, o którym należy tu wspomnieć, uregulowany został w art. 81
Kodeksu wykroczeń. Tu także bezpośredni wpływ na ochronę środowiska ma nisz-
czenie lub uszkadzanie urządzeń służących do ochrony brzegów wód morskich 
lub śródlądowych, a w szczególności wszelkich umocnień lub roślinności ochron-
nej. Do roślinności ochronnej zaliczyć należy zasadzenia, zorganizowanie roślinne 

25  Art. 4 pkt 2 Ustawy o ochronie zwierząt.
26  Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczu-

wania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Na-
tomiast w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące rzeczy, co, jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w żadnym 
przypadku nie może prowadzić do uprzedmiotowienia zwierzęcia lub odmówienia zwierzęciu 
należytej opieki odpowiedniego i traktowania (III SA/Wa 803/09 – wyrok WSA w Warszawie).
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wydm, lasy ochronne27 itp., służące do przeciwdziałania abrazji i  erozji brzegów 
morskich lub wód śródlądowych i ich utrzymania w stanie zgodnym z wymogami 
bezpieczeństwa28. Działanie polegające na niszczeniu czy uszkadzaniu ochronnych 
elementów przyrody służących zapewnieniu ochrony brzegów wód morskich lub 
śródlądowych podlegają karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany29.

Pozakodeksowy przedmiot ochrony środowiska
Ustawodawca umiejscowił wykroczeniową ochronę środowiska także 

w ustawach szczególnych, które niejednokrotnie stanowią uzupełnienie przed-
miotu ochrony przewidzianej w przepisach karnych poszczególnych regulacji.

Odpowiedzialność taka została przewidziana m.in. w  rozdziale 13. Ustawy 
o  bateriach i  akumulatorach, gdzie w  art. 74–96 penalizowane są czyny zagraża-
jące środowisku poprzez wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów zawie-
rających więcej niż 0,0005% wagowo rtęci, przy czym ogniwa guzikowe nie mogą 
zawierać więcej niż 2% wagowo rtęci. Podobne wymagania powinny spełniać bate-
rie przenośne i akumulatory przenośne, w tym zamontowane w sprzęcie, które nie 
mogą zawierać więcej niż 0,002% wagowo kadmu30. Przedmiot ochrony określo-
ny został również poprzez wymóg i sprecyzowanie31 sposobu oznakowania tej ka-
tegorii produktów symbolem selektywnego zbierania. Rozwinięcie zakresu przed-
miotowego ochrony środowiska stanowią art. 11–14 Ustawy o bateriach i akumu-
latorach, w  których to ustawodawca oprócz nałożenia obowiązku projektowania
urządzeń w sposób umożliwiający łatwe usunięcie z niego zużytych baterii i zuży-
tych akumulatorów nakłada także obowiązek informacyjny polegający na dołącze-
niu do tych urządzeń instrukcji w języku polskim. Przedmiot przewidzianej w tym 

27  Zgodnie z  art. 153 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o  lasach (Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 
59 ze zm.), lasami ochronnymi są lasy, które chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowie-
niem, powstrzymują usuwanie się ziemi, obrywanie się skał lub lawin; chronią zasoby wód 
powierzchniowych i  podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w  zlewni oraz na ob-
szarach wododziałów; ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków. 
To także lasy położone w  strefach ochronnych uzdrowisk i  obszarów ochrony uzdrowisko-
wej w  rozumieniu Ustawy z  dnia 28 lipca 2005 r. o  lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2007 r. 
nr 167, poz. 1399, nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. nr 62, poz. 504).

28  W. Jankowski, Komentarz do art. 81 Kodeksu wykroczeń, [w:] T. Grzegorczyk, W. Jankowski, 
M. Zbrojewska, Kodeks…, Lex 2013.

29  Por. B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa wodnego, Lex 2013.
30  Wyjątek stanowią baterie i  akumulatory przeznaczone do użytku w  systemach awaryjnych 

i alarmowych, oświetleniu awaryjnym, urządzeniach medycznych czy elektronarzędziach bez-
przewodowych.

31  Wzór jest określony w załączniku nr 3 do komentowanej ustawy.
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miejscu ochrony sprowadza się także do nieumieszczania zużytych baterii i akumu-
latorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, a baterie samocho-
dowe i akumulatory samochodowe po zużyciu powinny być zbierane selektywnie 
według rodzajów w celu ułatwienia ich przetwarzania. Do magazynowania zuży-
tych baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii samochodowych kwasowo-oło-
wiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zuży-
tych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów prze-
mysłowych kwasowo-ołowiowych ustawa przewiduje specjalne miejsca o  odpo-
wiednio do tego przystosowanym podłożu32. Pozostałe regulacje z art. 31–64 ustawy 
wskazują na stronę formalną związaną z przedmiotem ochrony, a dotyczącą spo-
sobu dokumentowania obiegu wymienionych wyżej produktów, prowadzenia od-
powiedniej ewidencji, obiegu dokumentacji, odbioru od użytkownika końcowego 
produktów zużytych, formy zawierania umów czy chociażby opłaty depozytowej33, 
która powinna zostać pobrana i w odpowiedni sposób potwierdzona.

W dalszej kolejności do pozakodeksowego przedmiotu ochrony środowiska 
należy zaliczyć ochronę zwierząt dzikich, bezdomnych, zagrożonych wyginię-
ciem przed cierpieniem związanym z doświadczeniami na zwierzętach34. Zgodnie 
z art. 42–46 ustawy zakazane jest w tym przypadku wykorzystywanie do doświad-
czeń zwierząt bezdomnych, zwierząt gatunków uznanych za zagrożone wyginię-
ciem lub zwierząt dzikich. Nie można także pozyskiwać tych zwierząt w celu ich 
hodowli jako zwierzęta laboratoryjne, ani prowadzić hodowli zwierząt bez wyma-
ganego zezwolenia czy bez zapewnia właściwych warunków ich utrzymywania.

Zachowania te karane są odpowiednio karą aresztu albo grzywny, przy 
czym może zostać dodatkowo orzeczony przepadek zwierząt35 doświadczalnych.

32  Miejsca o  utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, odporne na działanie warunków at-
mosferycznych czy, jak w przypadku ogniw samochodowych, miejsca dodatkowo podłączone 
do kanalizacji działającej w obiegu zamkniętym, kierującej ścieki do specjalnych zbiorników 
lub do instalacji przerabiającej zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

33  Sprzedawca detaliczny baterii lub akumulatorów (samochodowych lub przemysłowych) jest 
obowiązany do pobrania od kupującego opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobra-
nia, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych 
baterii lub zużytych akumulatorów. Następnie jest on obowiązany, w terminie 30 dni od dnia 
pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia zużytych baterii i akumulatorów oraz zwrotu pobra-
nej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu.

34  Zob. M. Gabriel-Węglowski, Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt, Lex/el. 2009. 
Ustawodawca dopuszcza doświadczenia na zwierzętach, jednakże w ściśle określonych przez usta-
wę przypadkach wskazanych w art. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, gdzie przewidziane zostały ta-
kie czynności m.in. w razie konieczności opracowania, wytwarzania, kontroli jakości, zapewnienia 
skuteczności i testowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, środków spożywczych, ochrony 
zdrowia człowieka lub zwierząt przed chorobami czy ochrony środowiska w celu ochrony gatunków.

35  Zob. M. Goettel, Orzeczenie przepadku zwierzęcia, [w:] Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Lex 2013. 
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Kolejnym aktem prawnym, w którym możemy doszukać się pozakodeksowej 
ochrony środowiska jest Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, w której przed-
miotem ochrony wykroczeniowej jest ochrona zadań Inspekcji polegających na 
kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny sta-
nu środowiska. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 2 Ustawy, 
zaliczyć należy w tym zakresie m. in. kontrolę podmiotów korzystających ze śro-
dowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony śro-
dowiska36 w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, przestrze-
gania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania 
zakresu, częstotliwości i  sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i  jej 
wpływu na stan środowiska, eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środo-
wisko przed zanieczyszczeniem, przestrzegania przepisów o gospodarce opakowa-
niami oraz odpadami opakowaniowymi, przestrzegania przepisów o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej, postępowania z  substancjami zubożającymi warstwę ozonową czy 
chociażby przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń.

Przedmiot wykroczeniowej ochrony środowiska sformułowany tu został po-
przez art. 31a, który przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny 
za niepoinformowanie (lub informowanie niezgodne z prawdą) organu Inspekcji 
Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych albo o prze-
prowadzeniu postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem po-
stępowania przeciw osobom winnym dopuszczenia do uchybień37.

W ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, w art. 31 za-
mieszczone zostały sankcje za naruszenie przedmiotu ochrony, jakim jest 
ochrona środowiska przed odpadami wytworzonymi poza granicami kraju. Tak 
więc karze aresztu lub grzywny podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie wy-
konuje decyzji nakazującej odesłanie odpadów przywiezionych na teren kraju 
do kraju wysyłki lub określającej sposób zagospodarowania tych odpadów na 
terytorium kraju38. Uczestnictwo w międzynarodowym przemieszczaniu odpa-

36  Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, ze. zm.
37  Szerzej zob. W. Kotowski, Uprawnienia mandatowe. Komentarz, Lex 2011.
38  Zob. art. 24 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 23 ust. 1, gdzie w przypadku stwierdzenia, że realizacja 

międzynarodowego przemieszczania odpadów nie jest możliwa, zgodnie z warunkami określo-
nymi w zezwoleniu, dokumencie zgłoszenia lub przesyłania, bądź w umowie zawartej między 
zgłaszającym a odbiorcą odpadów, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wszczyna z urzędu 
postępowanie administracyjne i w drodze postanowienia wzywa zgłaszającego do zastosowania 
odpowiednich procedur, przy czym po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w posta-
nowieniu, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji, nakazuje odbiorcy od-
padów sprowadzonych nielegalnie odesłanie odpadów do kraju wysyłki albo określa sposób 
zagospodarowania tych odpadów na terenie kraju.
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dów bez przedłożenia uprawnionym organom lub osobom dokumentów lub in-
formacji wymaganych w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów podle-
ga karze grzywny. Przedmiot ochrony wykroczeniowej służy ochronie środowi-
ska w Polsce i polega na zabezpieczeniu przed ewentualnym oddziaływaniem 
nielegalnie sprowadzonych z zagranicy odpadów, oraz przynosi wymierny efekt 
w  postaci zagwarantowania porządku w  międzynarodowym przemieszczaniu 
odpadów polegającym na przedkładaniu uprawnionym organom lub osobom 
wymaganych dokumentów lub informacji39.

Ostatnim przykładem pozakodeksowej ochrony środowiska w  zakresie 
ochrony wykroczeniowej jest rozdział 7 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców 
w  zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o  opłacie produktowej. 
Karą grzywny zagrożone jest tu naruszenie przedmiotu ochrony środowiska, ja-
kim są działania polegające na nieprawidłowym wykonywaniu odzysku40 lub recy-
klingu41. Artykuł 37a przewiduje karanie tego, kto prowadząc odzysk lub recykling 
odmawia wydania dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recy-
kling przedsiębiorcy lub organizacji bądź nie przekazuje egzemplarza dokumen-
tu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling do wojewódzkiego in-
spektora ochrony środowiska. Zgodnie z art. 37b takiej samej karze podlega także 
ten, kto będąc posiadaczem odpadów, wykonującym usługę polegającą na przeka-
zywaniu odpadów do odzysku lub recyklingu w imieniu przedsiębiorcy lub orga-
nizacji, nie przekazuje wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego odrębnie 
odzysk i odrębnie recykling prowadzącemu odzysk lub recykling.

Podsumowanie
Człowiek, będąc zarówno podmiotem, jak i  przedmiotem ochrony śro-

dowiska stanowi przy tym podstawowe ogniwo całego systemu zorganizowa-
nych działań prawnych, przez co w  sytuacjach sformalizowanych staje się tak-

39  W. Radecki, Komentarz do art.31 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, [w:] 
J. Jerzmański, W. Radecki, Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Komentarz, 
Lex 2014. 

40  Odzysk jest to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły uży-
tecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku 
zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane 
do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce – art. 3 ust. 1 pkt 14 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

41  Recykling jest to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, 
materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to 
ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzy-
sku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa 
lub do celów wypełniania wyrobisk – art. 3. ust. 1 pkt 23 Ustawy o odpadach.
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że organem publicznym42. Zgodnie z  art. 74 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku43 obowiązkiem władz publicznych jest 
ochrona środowiska. W  związku z  tym, że władza publiczna oznacza podmio-
ty administrujące, które działają w  imieniu i  na rachunek państwa, należy pod-
kreślić, że to właśnie państwo, poprzez swoje organy chroni środowisko. Obo-
wiązek ten wynika także z innych aktów prawnych, wśród których ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska jest podstawowym, choć wca-
le niejedynym, aktem prawnym powierzającym kompetencje władcze w zakresie 
ochrony środowiska44. Zróżnicowanie organów ochrony środowiska powiązane 
jest ściśle z przedmiotem ochrony, przez co adekwatne są tu przede wszystkim or-
gany administracji publicznej, ale nie wolno deprecjonować roli organów działa-
jących na gruncie prawa karnego czy nawet cywilnego. Skoro efektywnie prowa-
dzona ochrona środowiska polega na stosowania przymusu państwowego w celu 
zapewnienia przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, to metody 
władcze polegające na nadrzędności państwa nad pozostałymi uczestnikami życia 
w środowisku przyrodniczym wydają się być najodpowiedniejsze. Niestety, tak jak 
w przypadku podmiotów stosujących władztwo administracyjne nie można mówić 
o ich kompletności, tak ze względu na przedmiot ochrony nie można mówić o zu-
pełnym i wystarczającym charakterze prawa administracyjnego w sytuacjach, które 
wymagają intensywniejszych bodźców w stosunku do osób, które w sposób świa-
domy nie stosują się do przepisów powszechnie obowiązujących. W takich przy-
padkach z pomocą przychodzą regulacje karnoprawne czy też cywilnoprawne45.

Należy zauważyć, że tam gdzie przedmiot ochrony środowiska związany 
jest bezpośrednio z podstawową wartością współczesnego świata, jaką jest ży-
cie, zdrowie, wolność czy ograniczanie zbędnego cierpienia, z  pomocą przy-
chodzą przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej w  ochronie środowiska, 
do której należy zaliczyć także odpowiedzialność wykroczeniową. Z uwagi na 
fakt, że przedmiotem regulacji z zakresu ochrony środowiska jest samo środo-
wisko i jego ochrona, a co za tym idzie także nierozłącznie z tym związane war-

42  J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Wrocław 2008, s. 331.
43  Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.
44  Zob. art. 376 ustawy Prawo ochrony środowiska.
45  Cywilnoprawne metody działania, polegające w zasadniczej mierze na równorzędnej pozycji 

dwóch podmiotów (w tym przypadku z jednej strony państwa, a z drugiej użytkowników śro-
dowiska), charakteryzujące się swobodą wyrażania woli każdej ze stron, co prowadzi do możli-
wości swobodnego wyboru form podejmowanych działań, nie odgrywają w działaniach zwią-
zanych z przedmiotem ochrony środowiska podstawowej roli. Podkreślić należy jednak, że tam 
gdzie działania administracyjnoprawne i karnoprawne państwa okazują się niewystarczające, 
ochrona środowiska jest wielokrotnie uzupełniana poprzez instytucje cywilnoprawne. 
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tości, o których mowa była w niniejszym opracowaniu, stosownym wydaje się 
być pogląd, że w niektórych przypadkach ustawodawca jest mało konsekwent-
ny w ochronie tak wskazanego przedmiotu. Całkowicie uzasadnione wydaje się 
być przeniesienie odpowiedzialności za działania czysto formalne, pośrednio 
szkodzące środowisku, związane na przykład z obiegiem dokumentacji46, skła-
daniem sprawozdań47 czy niekorzystnym dla środowiska przyrodniczego dzia-
łaniem polegającym na wyrządzaniu szeroko rozumianej szkody w stosunku do 
walorów krajobrazowych, estetycznych czy w nieznacznym stopniu uciążliwych 
w krótkiej jednostce czasowej dla organizmów żywych48. Trudno jednak zrozu-
mieć, dlaczego tylko ochrona wykroczeniowa przewidziana została dla działań 
bezpośrednio wyrządzających szkodę w podstawowym, jak by się to mogło wy-
dawać, przedmiocie ochrony środowiska. Tego należałoby przecież upatrywać 
w  czynach wymiernie wpływających na zachowanie się zwierząt, ich zdrowie 
czy psychikę, a polegających na drażnieniu lub płoszeniu, przez które to działa-
nia zwierzę staje się niebezpieczne. Za takie bezprawne działania przewidziana 
została wyłącznie odpowiedzialność wykroczeniowa. Podobnie należałoby się 
odnieść do wszelkich form dewastacji, szczególnie drzew i krzewów, które za-
liczyć można w tej sytuacji do walorów środowiska trudno odnawialnych. Nie 
zawsze bowiem można szkodę wyrządzoną w  środowisku miarodajnie wyce-
nić czy odnieść się do jakiejś wartości, która bliższa jest człowiekowi ze wzglę-
du na materialny jej charakter. Tak jednak wygląda podejście ustawodawcy do 
przedmiotu ochrony, szczególnie w sytuacjach gdy akcentuje zakres przedmio-
towy regulacji, umiejscawiając przepisy w niektórych rozdziałach Kodeksu wy-
kroczeń. To odnieść można do tych rozdziałów Kodeksu, które dotyczą wkro-
czeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu49, przeciwko bezpieczeń-
stwu osób i mienia50 czy w końcu wykroczeń przeciwko mieniu51. Adekwatnie 

46 Zob. np. art. 82, art. 83 i art. 85 Ustawy o bateriach i akumulatorach.
47  Zob. np. art. 31a Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. 
48  Zob. np. art. 144 § 1 i art. 162 § 1 Kodeksu wykroczeń.
49  W rozdziale tym ustawodawca w art. 52b zamieścił zakaz zużywania oleju opałowego do ce-

lów napędowych – choć w  tym przypadku można się zastanawiać nad bezpośredniością czy 
intensywnością tego procederu na życie lub zdrowie człowieka. Olej opałowy, poza małymi wy-
jątkami w składzie (więcej parafi ny) i odpowiednim zabarwieniem zasadniczo nie różni się co 
prawda od oleju napędowego, ale instalacje, warunki, powszechność i intensywność zużywania 
tych olei już zasadniczo tak.

50  Por. art. 77 i art. 78 Kodeksu wykroczeń z art. 4 pkt 14, art. 10 i art. 10 ust 3 komentowanej tu 
również Ustawy o ochronie zwierząt czy przepisanie wydanego na podstawie tego przepisu roz-
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w spra-
wie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. nr 77, poz. 687).

51 Zob. komentowany wcześniej art. 120 § 1 Kodeksu wykroczeń.
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można wybiórczo potraktować w ten sposób niektóre regulacje zawarte w roz-
dziale XIX zatytułowanym Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe52, co nie przeko-
nuje, że istotą regulacji z zakresu ochrony środowiska ma być centralne zainte-
resowanie z  jednej strony zabezpieczeniem najważniejszych wartości, potrzeb 
i odczuć człowieka, a z drugiej strony faktem, iż wszystkie uregulowania są temu 
podporządkowane. Przy tym należy zauważyć, że „budowana przez ponad 40 lat 
intelektualna podstawa ochrony wydaje się być ciągle niespetryfi kowana”53, dla-
tego też przedmiot ochrony środowiska należy do działu prawa kompleksowo 
regulującego określoną kwestię, bo tylko takie podejście do zagadnienia (zasto-
sowanie instrumentów prawnych różnych gałęzi prawa) daje gwarancję prawi-
dłowej ochrony środowiska.
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Streszczenie 

Przedmiot ochrony środowiska w odpowiedzialności za wykroczenia
W  artykule przedstawiona została syntetyczna analiza podstawowych założeń 

ochrony środowiska dotyczących regulacji związanych z odpowiedzialnością wykro-
czeniową. Autor przedstawia podstawowe wyróżnienie klasyfi kowania przedmiotu 
ochrony, zarówno w Kodeksie wykroczeń, jak i regulacjach pozakodeksowych. Sygna-
lizuje problem uzupełniającej ochrony prawnokarnej w  stosunku do podstawowych 
założeń ochronnych z zakresu prawa administracyjnego. W artykule dokonano ana-
lizy obowiązującego stanu prawnego dotyczącego instrumentów ochrony środowiska, 
które posłużyły do zaakcentowania potrzeby ochrony poprzez wskazanie, wyjaśnienie, 
a w niektórych przypadkach także redefi niowanie podstawowych założeń związanych 
z przedmiotem ochrony środowiska.

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, odpowiedzialność za wykroczenia.

Summary

The subject of environmental protection in liability for offences
Th e article presents a synthetic analysis of principles of nature conservation in re-

gulations related to liability for off ences. Th e author presents the basic distinction of 
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classifi cation of the protected object both in the code of violations and in the regula-
tions that are out of its scope. He signals a problem with the supplementary criminal law 
protection of the conservation with assumptions from the point of view of the scope of 
administrative law. In the article an analysis was done of the current legal state on con-
cerning the instruments of nature conservation that were used to to emphasize the need 
for protection through indicating, explaining and in some instances redefi ning of basic 
assumptions related to the subject of nature conservation.

Keywords: Nature conservation, liability for off ences.
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Financial Law as a separate branch of law

Introduction
Th e scientifi c discourse of the origins of law observation and perception has 

been going on for years. Due to the constant evolution of the “fi nancial law” notion, 
the existence of  three  determinants infl uencing its shape must be indicated. It 
means the social relations, economic relations and political systems.

It is hard to identify in science the unique normative collection that would 
ideally characterize the concept of “fi nancial law”. Th e common aspect have 
always and always will be the state’s fi nances. Th erefore it is crucial to examine 
the relations between the fi nancial law and public fi nances.

Financial law versus public fi nances
Th e notion „fi nancial law” roots back to the early 50s in Poland of the 

previous Century. In the earlier times, people would use the idea of  fi scal law, 
the scope of which was much narrower and included the fi nances of the local 
self-governement1.

Th e fi nancial law will mean the whole group of the law standards regulating 
the fi nancial relations matching the public fi nances. Th e fi nancial relations are 
the subject of the law regulation related to the standards of the public fi nance law.  
Basically, the fi nancial law meets the common principles related to considering 
it as a separate branch of law. It is dictated by its subject, that is the public 
fi nancial relations and dominating method of  the law regulation – authoritative 
method. Th e basic characteristics of this method is the lack of equality between 
the parties of legal relation. Th e opinion dominating within the scope of the 
science inside the fi nancial law, that as a unit of law it makes its autonomous 

„Zeszyty Naukowe DWSPiT. 
Studia z Nauk Społecznych”, 
2015 (8), s. 223–232
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part. Th is fact should not be interpreted in such a way that it is separated from 
other branches of law1. Th e specifi c literature of the fi eld is currently appearing, 
though some elements of fi nancial law have gained considerable achivements2. 
As it is properly noticed: “fi nancial law is to prevent the chaos, spontaneity and 
uncontrolled activities within the fi nancial economy of the public sector”1.

Th e concept of the fi nancial law comes from the public law of the specifi ed, 
characteristic legal regime1. It makes the completion to the traditional division of 
the national public law into two branches: constitutional law and administrative 
one. Th e administrative law attorneys of the XIX Century noticed the specifi c 
relations between the public fi nances with the last branch.  It is essential, from the 
research perspective, to identify the scope of the relation between the fi nancial 
law and the public fi nances. Public fi nances are the element of the public law 
that is the fi nancial law, the subject of which if the examining the norms and 
operations performed with the public fi nancial resources for the needs of the 
general good.

Trying to identify the concept of public fi nances seems to be risky. Th e shape 
of public fi nances is the combination of the current socio-economic situation 
and probably mainly the political situation. In order to visualize the words, it is 
suffi  cient to recollect the position of the budget in the system of the centralized 
economy. Th en, it was claimed that there was no need to use the budget in the 
communist states  to regulate the economic relations, due to the specifi city of the 
state-controlled economy1.

Public fi nances should be the element of the wider fi nancial system. “System” 
(Greek: set), specifi es the whole group comprising of smaller parts, related to 
one another in such a way that they create a fi rm structure. “Structure” (Latin: 
construction) should be understood as a set of elements and the set of relations 
among them, characteristic for particular system as a whole or as the way of 
mutual subordination of elements and joining them into some complete, defi ned 
form1. It is worth mentioning that according to the rules of composition, such 
a distinguished complete structure should refl ect some additional elements than 
just the sum of the components2. Th erefore the concept of the fi nancial system 
should be interpreted widely. In the subject as such,  the opinion which is widely 
accepted is that the fi nancial system means a general  set of rules and fi nancial 
institutions created by the fi nancial law valid within a particular area3. Th is 
system, which comprises of a vast number of regulations of legal and fi nancial 
character, determines the economic aspects of public fi nances.

Public fi nances is the phenomenon of a historical character, that roots back 
to the period of money creation and state institutions. Th e existence of public 
fi nances is objective. “However the fact that this discipline is of a dual character, 
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causes the studying of this subject extremely diffi  cult. On the one hand, it is 
the science that analyzes the phenomena and determines the regulations, on the 
other hand though – it is the technology of using the operations.”1

Th e essence of the public fi nances is the participation in dividing the 
domestic product among various subjects. Operating the public fi nancial 
resources is aimed at collecting the income and then disbursing it. Th erefore, the 
activities that are at stake here are mainly related to bipolar transfer of resources, 
i.e. from the private sector to public sector (or the opposite). Th e transfers inside 
the public sector are also possible. In the literature the key question is stated 
which is related to the boundaries of fi nancial resources transferring – whether 
the public fi nancial  collection should be determined by the condition of the 
economy, or whether it is justifi able to go beyond these boundaries, prioritizing 
the public needs, shaped by the socio-economic policy?1 Well, the limit for 
obtaining such resources from the private sources by the public sector should 
be specifi ed by maintaining the economic effi  ciency keeping the respect for 
the rules of the market activity. Similarly the spending of the public fi nancial 
resources, considering the assumptions by J. M. Keynesa related to accelerating 
the economy, should be subject to the approved fi nancial strategy2. 

Th e functions and the shape of the fi nancial law are unquestionably 
dependent on the state functions. In the literature, the existence of the three 
fundamental state functions is accepted1. Th at is the protection of the economy 
effi  ciency during the downturn inside the market, justice in the conditions of 
delayering the income as well as stability of the economy in the context of its 
permanent periodicity. According to another author, the functions of the state are 
referred to creating the legal system, goods production, infl uencing the private 
sector production with the authoritarian methods, transactions with this sector 
and also to the redistribution of the income2. Th e state functions defi ned in such 
a way have an impact on the aim and issue of regulating the fi nancial law.

The aim and the subject matter of the legal and fi nancial regulation
Indicating the aims of the legal regulation for the benefi t of the fi nancial 

law is particularly diffi  cult. Creating the legal solutions is oft en dependent on 
the specifi city of the subject matter of the regulation. Namely that refers to the 
characteristics of the behavior that are the subject matter of the order, ban or 
consent. Based on the civil or criminal sciences, this notion seems to be quite 
clear. However, focusing on the distinguished complex character of the legal 
and fi nancial regulation, the aims of the legal regulation diff er profoundly. Th us 
they require other legal instruments in order to implement them. Th erefore 
it is suggested that one should discuss the aims of the regulations on two 
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fundamental levels: instrumental and evaluation one1. Th e instrumental level is 
based on the knowledge about the value of the created legal regulations to realize 
the assumed objectives. Th e regulation creator, when using the evaluation level 
chooses the objectives and the means aiming at implementing them, from the 
non-instrumental evaluation perspective, mainly related to evaluation that was 
shaped by the system.

Th e subject matter of the legal regulation is determined by the social relations. 
Th e subject of the public fi nances will refer to doing the research on the norms 
as to the public fi nancial resources and on using them1. Besides the method of 
legal regulation, it is considered the most common criteria of dividing the law 
into branches. Th e social relations regulated by norms connected with collecting 
the public fi nancial resources are established with the reference to transferring 
the money from the tax payer to the benefi t of specifi ed public entity.  

Th ere is no equivalence of the benefi ts in this relation that is typical in the 
civil law sciences. Th e shape of the established social relations is dependent on 
the regulation creator’s will1

In terms of the subject, the fi nancial law refers to the rules related to the 
public fi nancial resources. In terms of its functionality, it refers to the process, 
operation of collecting and distributing the fi nancial resources1. Th erefore it is 
necessary to understand that the legal regulations that organize social behavior 
connected with the fi nancial law are distinguished by diversity of the subject 
matter of the regulations. Th us such an approach enables the acceptance of 
the unifi ed character of the branch of law that would defi ne the fi nancial law. 
It is similar when one accepts the criteria of legal regulation method. Non-
uniformity of the legal regulation method in the fi nancial law is characterized, 
when it comes to public income, by the administrative and law method based on 
authority and subordination. Yet, when one refers to public fi nances realization 
the civil law method may also be applied2. Th e authoritarian method that the 
administrative and law method is, implies in this case typical for this method  
construction of a norm.

Finacial and law norms
Th e norms regulating the fi nancial law, considering the subject matter of 

the regulation and its functions, should be matched to one out of three groups: 
system, material or procedural one. Th e fi rst group of the regulations refers 
to the organization, competences and norms in order to perform them by the 
public entities. Th e second group creates an individual legal situation for the 
addressee of these norms. Th e third group seems to be most diffi  cult one to 
be distinguished  since it is of a very wide and diversifi ed character. Th ere is 
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a common opinion in the literature, that presented division of the fi nancial law 
norms cannot be refl ected in the taxonomy of the fi nancial law1.

Th e fi nancial and law norms have the traditional three-component 
construction. Th ey are composed of hypothesis, directive and sanction1. Th e 
hypothesis of the fi nancial-legal norm means referring to the source of law 
based on which it is valid and to the actual situation (hypothesis), justifying the 
directive. Th e directive includes the content and the subject  of the norm. Th e 
content of the norm will be the particular behavior meaning the entitlement of 
the specifi c subject and the obligation of the other. Such a behavior will oft en be 
detailed by the time, place and the method of realization.   

Th e fi nancial-legal norm is of a double-side character, i.e. imperative and 
attributive. It defi nes the duties and applicable rights. Th is opinion is questioned, 
stating that in the theory of law, there are generally no allegations according to 
which the source of law that implies its validity, constitutes the element of the 
norm1. Moreover the subject of the nom is specifi ed in the hypothesis of the 
nom, not in the directive whatsoever. Additionally, the fi nancial-legal norms 
make use of the sanctions known from other branches of law as up to now, 
they practically have not generated their own solutions1. If the hypothesis of 
the fi nancial-legal norm indicates the addressee and defi nes the conditions of 
applying the directive, the last one defi nes the fi nancial rights and duties.

Th ese legal facts are not of unifi ed character. Th ey might be divided into 
events, that are independent of the will and conscious addressee’s of the norm 
behavior and into the behavior dependent on the human will and are being 
exemplifi ed in the conscious actions performed by the addressees of the norm. 
Th e characteristic feature of the fi nancial law norm is its objective character and 
automatism of the analyzed norms1. Th e fi rst feature is related to creating the 
premises to establish the obligation from the legal norm of the objective character, 
and the second one to initiate the functioning of the norm without the necessity 
to earlier intervention by the authority applying the law. According to this 
opinion, the public authorities themselves may create the public expenditure2.

Th e fi nancial law uses the research tools adopted from other branches of law. 
Using the institution and the set of notions established on so called ‘unknown 
ground” aims at creating the hypotheses for legal and fi nancial norms within 
the fi eld referring to the fundamental branches of law they originate from. On 
the other hand, the perimeter areas of the legal regulation that function are also 
worth noticing as their specifi c legal and fi nancial categories are partially defi ned 
by the norms included in the various branches of law. 

It appears similar, when it comes to the procedural law which is 
complementarily used in the material law of public fi nances and which originates 
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from diff erent branches of law. Moreover the criminal sanctions anticipated for 
particular actions of negligence in the regulations referring to the fi nancial law 
have been drawn from the material criminal law. Th is multi-branch lineage of 
the fi nancial law does not support the adherers of codifying this fi eld of law.

Between the codifi cation and liberation
One could fi nd no point in searching the trial versions of wide and non-

unifi ed codifi cations of legal and fi nancial matters. According to one of the 
opinions, to individualize the fi nancial law as a branch of law is the eff ect of the 
straightening convention that was carried out together while systematizing the 
law according to the units and branches. Following this view, the aspect of the 
fi nancial law in the legislative context should be featured as the complete set of 
legal regulations, that based on a particular monetary system refer to the public 
fi nancial economy of a specifi c state. Other interpretations of the discussed 
notion should be identifi ed with negating the existence of this public law unit1. 

In the science of fi nancial law, one can notice the phenomenon of liberating 
the fi elds that so far have been assumed as the components of the fi nancial 
law. Th is tendency, as it might seem, has become more and more intensifi ed 
recently. Th e best example, besides the public fi nances – is the tax law. 
Incomplete codifi cations exposing and legitimizing the autonomy of fi elds of 
their regulations could be the reason for such a situation. Th us approving such 
a course of thinking, it would be necessary, according to one of the opinions, 
to delete the law related to the public fi nances from the fi nancial law and admit 
that it is matter of various branches of law1. Sole defi ning the size, sources and 
methods of disbursing should be classifi ed into the fi nancial law. Continuing, 
it would be necessary to accept that granting the social benefi ts belongs to 
the regulation being the part of the administrative proceedings, additionally 
specifi ed by the state law. Th en the law of levy and the benefi ts being the public 
expenditures, would be excluded from the fi nancial law. It would mean the 
regress till the times prior to the appearance of the fi nancial law2.

Th e arguments against approving the fi nancial law as a separate branch of 
law are earlier mentioned liberation tendencies of some parts of fi nancial law 
and the diffi  culties while identifying the internal cohesion between the liberated 
components as well as their strong connections with the norms traditionally 
tight to other branches of law. Due to those counter-arguments, one should raise 
a question on the validity of the criteria for such a division within the context of 
dynamism and the complexity of the social relations regulated by law currently.
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Applying the conventional law notion and fi nding the set of the public 
fi nancial law norms would serve a compromise here. Such a compromise 
anticipates however the lack of will to specify the place of those norms inside the 
taxonomy of Polish law. Th erefore, we are able to distinguish, inside the fi nancial 
law, the conventional taxonomy comprising of the budget, tax, currency, 
customs, public credit, exchange, international fi nance and fi scal-penal law. 

Defi ning the boundaries of fi nancial law is related to the appropriate 
matching of the legal norms within the law system. Th e minimalist conception 
assumes that fi nancial law includes only the legal norms the subject matter of 
which is the public fi nance and they cannot be classifi ed to other areas of law. 
In that conception, all legal and fi nancial norms, no matter whether they are 
classifi ed in various areas of law, are incorporated in the fi nancial law.

While the authors discuss currently the classifi cation of the fi nancial law, 
covering the past budget law and other aspects of fi nancial economy of the 
public fi nance sector, it is crucial to allocate the proper name and specify its 
subject matter1. Th e inducement to create the category of “fi nancial law of the 
public fi nance sector” was its introduction by the Polish legislator into the Public 
Finance Act of 26 November 19982 and Polish accession to European Union. 
Polish science of public fi nance had no infl uence on any of these phenomena. 
Th e new regulation was so original then that onetime principle did not use it. 
Th ough some authors still question the semantic character of the discussed 
category, it seems that it has entered the achievements of the fi nancial law for 
good3.

The end
 Finally, it is worth focusing on the developmental trends in the fi nancial 

law nowadays1. Besides still current discussion on the separatist tendencies 
within the fi eld of fi nancial law, the wide union context becomes more 
meaningful, where the Polish country functions. Th e socio-economic changes 
being the result of withdrawing from centralized economy to market economy, 
and mainly Poland’s accession to EU structures gradually force transformation 
inside the fi nancial law. Th e integration with the Union and the fi nance market 
functioning are the main reasons that might infl uence the limiting the scope of 
the fi nancial law2.  In the countries, where the model of the market economy 
has been realized for years, one can notice the processes of globalizing the legal 
and fi nance regulations as well as searching for the proper model of managing 
the state. Since many governments of particular countries adopt the solutions 
meaning not making the unpopular tax-related decisions, then the level of their 
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debts in the international institutions increases. Th us, one might think that 
in the future the role of the international public law will grow. It is also worth 
noticing, that the science of fi nancial law and the science of fi nance mutually 
overlap, the interdisciplinary relations increase as well as the phenomenon of 
the law economization existence1. 

Th e opinion  that fi nancial law is a separate branch of law is commonly 
questioned these days. And it is done despite the lack of the general rules of 
this area of law as well its shared roots2. In the past few years though, the area 
of fi nancial law has appeared in Poland, which is defi ned by many authors as 
the fi nancial law of the public fi nance sector. It is based on the specifi c subject 
(public fi nance sector) and particular entities (the entities of the public fi nance 
sector).  It uses a sort of regulatory method of the authoritarian character, has 
a wide subject matter structure as well as the sources of law. It is profoundly 
based on the budget law, using its achievements. Th e questions being raised 
doubting the independent fi nancial law existence, according to my opinion, 
should not be considered justifi able. Multi-aspect public fi nances themselves, 
constitute the cross-border discipline. Although the essence of the public 
fi nances is the objective being of the economic character, one should underline 
its legal dimension, which in literature is depreciated.
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Streszczenie 

Prawo fi nansowe jako odrębna gałąź prawa
Przedmiotem artykułu są kwestie związane z polskim prawem fi nansowym. 

Jest on próbą odpowiedzi na pytania czy prawo fi nansowe powinno być sklasyfi -
kowane jako osobna dziedzina prawa. Badanie w zakresie przedmiotu prawa fi -
nansowego jak również jego składników (głownie fi nansów publicznych) zosta-
ły ujęte w tej analizie. Zbadanie celu oraz przedmiotu prawa i regulacji fi nanso-
wych jak również standardów funkcjonujących w obszarze prawa fi nansowego 
umożliwią prowadzenie badań nad skodyfi kowaniem i trendami separatystycz-
nymi istniejącymi w tym obszarze prawa. 

Słowa kluczowe: prawo fi nansowe, fi nanse publiczne, prawo i standardy fi nanso-
we, kodyfi kacja prawa fi nansowego, prawo fi nansowe sektora fi nansów publicz-
nych
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Summary

Financial Law as a separate branch of law
Th e subject of this article are the issues related to the Polish fi nancial law. Th ey aim 

at answering the questions whether the fi nancial law should be considered as a separate 
branch of law. Th e research on the scope of the fi nancial law subject as such as well as 
its elements (mainly public fi nances) contribute to this analysis. Th e study of the aim 
and the subject of the law and fi nancial regulation as well as the standards functioning 
within the fi eld of fi nancial law will enable the research on the codifying and separatist 
trends existing in this area of law.

Keywords: fi nancial law, public fi nances, law and fi nancial standards, codifi cation of 
fi nancial law, fi nancial law of the public fi nance sector.
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Zasada proporcjonalności a prawa człowieka 
i obywatela w systemach prawnych państw 
członkowskich UE

 14–15 listopada 2014 r., Wałbrzych

W dniach 14–15 listopada 2014 roku na terenie Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa pt. „Zasada proporcjonalności a prawa człowieka i oby-
watela w systemach prawnych państw członkowskich UE”, która została dofi nan-
sowana ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.

Komitet organizacyjny konferencji tworzyli: doc. dr Małgorzata Babińska, 
dr Ewa Tuora-Schiwerskott, dr Paweł Selera, dr Paweł Kuczma, dr Piotr Szyma-
niec, dr Sylwia Bielawska. 

W  konferencji wzięli udział naukowcy z  ośrodków akademickich z  Pol-
ski, jak i zagranicy. Prelegenci reprezentowali następujące uczelnie: PWSZ AS 
w  Wałbrzychu, DWSPiT w  Polkowicach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersy-
tet Opolski, Uniwersytet w  Regensburgu (Niemcy), Uniwersytet Komenskégo 
w Bratysławie (Słowacja), Uniwersytet Karlova w Pradze (Czechy), Uniwersytet 
Mateja Bela z Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytet Leibniza w Hannowe-
rze (Niemcy), Uniwersytet Jihočeska w Czeskich Budziejowicach, a także Euro-
pejską Fundację Praw Człowieka, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy 
oraz Faculty of Organisation Studies z Nowego Miasta (Słowenia). 

Celem konferencji było uchwycenie nowych tendencji, które występują 
obecnie w zakresie regulacji praw człowieka i praw obywatelskich oraz ochrony 

„Zeszyty Naukowe DWSPiT. 
Studia z Nauk Społecznych”, 
2015 (8), s. 235–238
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tych praw w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zasadą wspólną sys-
temom prawnym państw członkowskich, a także wyznaczającą zakres działania 
samej Unii Europejskiej jest bowiem zasada proporcjonalności. Zasada ta wy-
znacza dopuszczalny zakres ingerencji państwa w konstytucyjne prawa i wolno-
ści jednostki, zwłaszcza w obrębie gałęzi prawa publicznego, takich jak prawo 
podatkowe, prawo karne czy prawo administracyjne. Dlatego też podczas kon-
ferencji podejmowana była nie tylko problematyka praw człowieka i praw oby-
watelskich z perspektywy prawa konstytucyjnego, prawa unijnego czy między-
narodowego, ale uczestnicy zastanawiali się także nad dopuszczalnym zakresem 
ingerencji w  swobody jednostki – wyznaczonym zwłaszcza przez zasadę pro-
porcjonalności – w obszarze poszczególnych gałęzi prawa (prawie podatkowym, 
karnym, prawie ochrony środowiska, prawie administracyjnym).

Podczas konferencji wygłoszono dwadzieścia referatów. Pierwszy panel, 
którego moderatorem był prof. dr hab. Andrzej Bator, został poświęcony zasa-
dzie proporcjonalności widzianej z perspektywy prawa konstytucyjnego. Część 
merytoryczną otworzył prof. dr jur. Gerrit Manssen (Uniwersität Regensburg) 
wystąpieniem na temat „Der Grundsatz der Verhältnismäƥigkeit im deutschen 
Verfassungrecht – aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung des Bunde-
sverfassungsgerichts”. Następnie o  zasadzie proporcjonalności, a  także o  wol-
ności sumienia i religii mówiła dr Ewa Tuora-Schwierskott (PWSZ AS). Z ko-
lei dr Paweł Kuczma (PWSZ AS, DWSPiT) analizował problematykę wolności 
zgromadzeń i jej ograniczenia wynikające z zasady proporcjonalności. Pozostali 
mówcy to dr Łukasz Wardyn, reprezentujący Stowarzyszenie Naukowców Po-
laków Litwy i Europejską Fundację Praw Cżłowieka) z wystąpieniem pt. „Th e 
Rights of ethnic minorities” oraz Martin Kryšpin Vimmr (Uniwersytet Karlova 
w Pradze) z referatem na temat: „Political Representation of Ethnic Minorities at 
Local Level: Cases of Four European Cities”. 

W  ramach kolejnego panelu, któremu przewodniczyła E. Tuora Schwier-
skott, wystąpienia zaprezentowali dr jur. Michał Turosik (Uniwersytet Mateja 
Bela), „Human right in roman law”, dr Christoph-Eric Mecke (Uniwersytet Leib-
niza), „Die Bedeutung des Verhältnismäƥigkeisprinzips für das Zivilrecht” oraz 
prof. dr Stanislav Přibyl (Uniwersytet Jihočeska), „Verhältnismäƥigkeisprinzip 
im kanonischen Recht”. 

Trzeciemu panelowi ukazującemu zasadę proporcjonalności w prawie kar-
nym przewodniczył prof. dr hab. Ryszard Herbut. Sesję rozpoczął prof. dr Uroš 
Pinterič (Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto) referatem pt. „Kid-
napping in the human rights by control: freedom as a hostage of security in the 
European Union”. Następnie prof. dr Dušan Korgo i dr Anna Schneiderowá (Uni-
verzita Mateja Bela, Banská Bystrica) wygłosili odczyt pt. „Zabezečenie ochra-
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ny ludskych praw v tresnom práve Slovenskej republiky”. Na temat limitującej 
funkcji zasady proporcjonalności w procesie kryminalizacji mówiła natomiast 
dr Dagmara Gruszecka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kolejne wystąpienie no-
szące tytuł „Bezpieczeństwo a  ograniczenie praw jednostki” zaprezentował dr 
Piotr Szymaniec (PWSZ AS)”. Ostatni z referentów – Wiktor Trybka z UWr – 
poddał analizie bezpieczeństwo i porządek publiczny jako przesłankę ogranicze-
nia zakresu korzystania z konstytucyjnych praw i wolności.

Czwartemu panelowi poświęconemu zasadzie proporcjonalności w prawie 
podatkowym i fi nansowym przewodniczył prof. dr hab. Paweł Borszowski (UWr, 
PWSZ AS). W  tej części referaty zaprezentowali dr Paweł Selera (PWSZ AS), 
który wypowiedział się na temat unijnej zasady proporcjonalności i jej wpływu 
na konstrukcję podatku dochodowego w Polsce, Krzysztof Musiał (Kancelaria 
Musiał i Partnerzy), który poddał analizie zasadę proporcjonalności jako dok-
trynę orzeczniczą w sprawach dotyczących podatków i dr Piotr Stanisławiszym 
(Uniwersytet Opolski) z wystąpieniem pt. „Zasada proporcjonalności a stano-
wienie i stosowanie ustawy o grach hazardowych”. 

Ostatni panel dotyczył ukazania zasady proporcjonalności w prawie admi-
nistracyjnym. W czasie tej części obrad, którym przewodniczył dr Paweł Selera 
(PWSZ AS) wygłoszono cztery odczyty. Rozpoczął dr Marian Durana (Unive-
rzita Mateja Bela) referatem pt. „Restriction of the ownership”. Następnie dr To-
masz Chłopecki przedstawił ograniczenia korzystania z prawa własności w za-
kresie zasady zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Z kolei Paweł Fiktus (UWr) 
poddał analizie prawo do pochówku w kontekście proponowanych zmian legi-
slacyjnych. Na zakończenie konferencji referat wygłosiła Kamila Glinka (UWr), 
charakteryzując problematykę zakazu sprzedaży alkoholu w gminach. 
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Dolnośląska Wyższa Szkoła 

Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Społeczności lokalne jako „miejsca” zmian. 
Teoria i praktyka

 
20 listopada 2014 r., Kłodzko

Konferencję zorganizowały Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Techniki w Polkowicach i Dolnośląska Szkoła Wyższa – Wydział Zamiejscowy 
w Kłodzku. Patronat nad konferencją objęli Związek Powiatów Polskich, władze 
samorządowe miasta i powiatu kłodzkiego. Projekt był współfi nansowany z bu-
dżetu Województwa Dolnośląskiego.

Konferencja była już ósmą z cyklu, a czwartą organizowaną wspólnie przez 
uczelnie z Wrocławia i Polkowic. Dotychczas konferencje odbyły się w: Kłodz-
ku 2007 roku – „Strategie oświatowe wobec problematyki migracyjnej uczniów 
i  wyzwań edukacji przedszkolnej”, Wałbrzychu 2008 roku – „Lokalne strategie 
oświatowe w polityce edukacyjnej władz regionalnych i  centralnych”, Świdnicy 
2009 roku – „Zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w  perspektywie 
edukacyjnej”, Legnicy 2010 roku – „Lokalne potrzeby edukacyjne w perspekty-
wie kształcenia w uczelniach wyższych”, Polkowicach 2011 roku – „Społeczności 
lokalne – problemy, zmiany, rozwój”, Żarach 2012 roku – „Społeczności lokalne 
w perspektywie wyzwań współczesności”, we Wrocławiu 2013 roku – „Społecz-
ności lokalne – przestrzeń dla współpracy i rozwoju”.

Konferencję otworzyła prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik – dziekan Wy-
działu Zamiejscowego w Kłodzku, witając władze obu uczelni: prorektor DSW 
– prof. DSW Ewę Kurantowicz i prorektora DWSPiT w Polkowicach dr. Wło-
dzimierza Olszewskiego, naukowców przybyłych z  wielu ośrodków w  Polsce, 
przedstawicieli samorządu lokalnego oraz studentów.

„Zeszyty Naukowe DWSPiT. 
Studia z Nauk Społecznych”, 
2014 (8), s. 239–242
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Jako pierwszy głos zabrał prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
dr hab. Andrzej Piasecki, wygłaszając referat pt. „Doskonalenie samorządowej 
wspólnoty lokalnej. Aspekty normatywne, etyczne, edukacyjne”. Profesor wska-
zał na kilka ważnych aspektów dotyczących m.in. braku ustawy o  służbie cy-
wilnej, kodyfi kacji prawa samorządowego, partykularyzmów radnych (politycz-
nych, zawodowych czy wręcz osobistych), prowadzących do zaniku wspólnoty 
radnych w służbie całej społeczności lokalnej. Ponadto mówca zwrócił uwagę na 
zbyt małe wykorzystywanie potencjału lokalnej kadry oraz brak systemu ścieżki 
rozwoju samorządowego.

Kolejne wystąpienie przedstawicieli DSW (prof. DSW Ewa Kurantowicz, dr 
Anna Bilon, mgr Monika Noworolnik-Mastalska), „Polityka emancypacji – po-
lityka życia – polityka miejsca. Studium projektu lokalnej społeczności” nawią-
zywało do teorii A. Giddensa, mówiącej o polityce emancypacji, życia i miejsca 
oraz paradoksach dotyczących tych polityk. Autorki zaprezentowały fazy prze-
mian w kształtowaniu społeczności lokalnych, zachodzących po 1989 roku, od-
nosząc się do dawnej wersji „tradycyjnej” i zaproponowały nowy model w wersji 
„obywatelskiej”.

Następnie dr Agnieszka Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu przedstawiła monografi ę jako źródło lokalnej narracji na przykładzie 
sześciu wydań Dziejów miast Wielkopolski, a prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta 
z Politechniki Koszalińskiej przybliżył zagadnienie oddziaływania nauk pedago-
gicznych na innowacje podmiotów społeczności lokalnych. Profesor wskazał na 
dwoistość oddziaływań zachodzących w  środowisku lokalnym – praktyki spo-
łecznej analizowanej od strony naukowej, stającej się z jednej strony impulsem 
dla rozwoju nauki, z drugiej, do wysuwania przez naukę problemów do badań 
środowiskowych, podejmowania ich i dochodzenia do sformułowania stwier-
dzeń uogólniających i praktycznych wniosków.

Z kolei dr Włodzimierz Olszewski z DWSPiT w Polkowicach rozważał wybra-
ne paradygmaty edukacji dorosłych w społecznościach lokalnych, wskazując na za-
grożenie realnym wykluczeniem (cyfrowym, społecznym) tej grupy wiekowej.

Dopołudniową sesję zamknął prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamczyk 
z DSW – kierownik naukowy konferencji, wskazując na potrzebę wsparcia sa-
morządów lokalnych przez Samorząd Wojewódzki Dolnego Śląska i nawiązując 
do idei Akademii Samorządowej jako jednej z form tegoż wsparcia.

Sesję II otworzył prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Krzysztof Ko-
ciubiński, prezentując ewolucję pozycji wójta/burmistrza/prezydenta w systemie 
polskiego samorządu gminnego.

Aspekt międzynarodowy przemian społeczności lokalnych zaprezentowali 
mgr Blanka Rzewuska z Uniwersytetu Warszawskiego, mówiąc o społeczności 
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multikulturowej wspieranej przez władze lokalne na przykładzie Valle del Arn 
w Hiszpanii, dr Rafał Czachor z DWSPiT w Polkowicach, przybliżając reformy 
samorządu lokalnego w procesie demokratyzacji Gruzji oraz mgr Jan Walczak 
(DWSPiT w Polkowicach), który zaprezentował udział Solidarności Polsko-Cze-
sko-Słowackiej we wzmocnieniu tożsamości społeczności lokalnych pogranicza 
na ziemi kłodzkiej po 1990 roku.

Mocno osadzone w  problematyce lokalnej były wystąpienia kolejnych prele-
gentów: mgr. Piotra Osiadły z DSW pt. „Badacz – terapeuta zaangażowany – moż-
liwość pozytywnej zmiany świata dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”, 
dr. Zbigniewa Paśko z DSW „Zapotrzebowanie na lokalne studia wyższe w rejono-
wym środowisku społecznym (na przykładzie powiatu kłodzkiego)”.

Sesję popołudniową zakończyli przedstawiciele gospodarzy, tj. studenci 
koła naukowego Cognito wraz z opiekunem dr. Andrzejem Chmielem z wystą-
pieniem pt. „Zmiany kołem się toczą? Jak Koło Naukowe wspiera społeczność 
lokalną Kłodzka i okolic”.

W podsumowaniu prowadzący i dyskutanci podkreślili, iż tytułowa kategoria 
społeczności lokalnej jako miejsca jest wieloaspektowa i zachodzą w niej istotne 
przemiany generujące rozwój. Warto więc zadbać o tworzenie wspólnych działań 
na rzecz jednostek i całych wspólnot oraz otwierać w nich nowe możliwości kreacji 
miejsc wsparcia i wzajemnej współpracy. Uczestnicy konferencji z zadowoleniem 
przyjęli zaproszenie na kolejną konferencję w listopadzie 2015 roku w Polkowi-
cach, by kontynuować dyskurs naukowy i wymianę doświadczeń.



Informacje dla autorów

Teksty do publikacji na łamach rocznika „Zeszyty Naukowe DWSPiT. 
Studia z  Nauk Społecznych” należy składać w  redakcji zgodnie z  terminami 
zamieszczonymi na stronie czasopisma http://rb.dwspit.pl/social. 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 wy-

druku wraz z płytą CD, zawierającą wersję elektroniczną tekstu.
2.  Tekst zapisany na nośniku powinien być identyczny z wydrukiem kompu-

terowym.
3.  Objętość tekstu nie powinna przekraczać 40 000 znaków (tekst główny, 

przypisy i pozostałe elementy). W innym przypadku objętość należy skon-
sultować z redakcją.

4.  Należy uwzględnić:
wstęp i zakończenie (w przypadku dłuższych tekstów),
tytuł tekstu, słowa kluczowe oraz streszczenie w  języku polskim i an-

gielskim (streszczenia do 600 zn.),
na początku tekstu należy odnotować imię i nazwisko autora, tytuł lub 

stopień naukowy oraz instytucję, którą reprezentuje, adres do korespon-
dencji z autorem oraz e-mail i nr tel. komórkowego,

bibliografia powinna zostać umieszczona na końcu artykułu i obej-
mować całość literatury cytowanej w  porządku alfabetycznym na-
zwisk 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 wiersza-

mi 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, Wro-
cław 2001, s. 22.
A. Kowalska, Przetargi, [w:] S. Nowosielski (red.), Przedsiębiorstwa pań-
stwowe, Wrocław 2007, s. 34–40.
Ibidem, s. 56.
A. Kowalska, op. cit., s. 355.
A. Kowalska, Nasze fi nanse, „Gazeta Wyborcza”, 14.10.2010.
[Online] A. Kowalska, Nasze fi nanse, 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 źró-

dło lub informację „opracowanie na podstawie”. 
d)  Tabele podpisujemy na górze (przed tabelą), natomiast rysunki i zdję-

cia 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 kwalifi kowania artykułów do publikacji

1.  Nadesłany tekst jest wstępnie oceniany przez Komitet Redakcyjny pod wzglę-
dem formalnym oraz pod kątem zgodności z profi lem czasopisma. Następ-
nie kierowany jest do właściwego redaktora tematycznego oraz, w przypad-
ku gdy to potrzebne, do redaktora statystycznego i/lub językowego. Recenzji 
każdego tekstu dokonuje dwóch niezależnych recenzentów. Nadesłane do re-
dakcji recenzje stanowią podstawę do kwalifi kowania tekstu do przygotowa-
nia redakcyjnego i do druku. 

2.  Redaktor statystyczny dokonuje oceny poprawności prowadzonych przez au-
torów metod statystycznych. 
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3.  Wymogiem formalnym przyjęcia do druku publikacji jest złożenie deklara-
cji, że zgłoszony artykuł nie był publikowany i nie jest złożony w innych cza-
sopismach.

4.  Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych. 
Teksty są adjustowane i autoryzowane. Za ostateczne brzmienie tekstu odpo-
wiada autor.

5.  Autorzy otrzymują bezpłatny egzemplarz czasopisma.
6.  Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację tekstu oraz wyraża-

ją zgodę na nieodpłatne udostępnienie tekstu w  całości wszystkim zain-
teresowanym 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. Stu-
dia z Nauk Społecznych” powołuje się co najmniej dwóch niezależnych re-
cenzentów 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  recen-
zenci nie znają swojej tożsamości (tzw. double-blind review proces). 

4.  W innych sytuacjach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu 
konfl iktu interesów. Za konfl ikt interesów uznaje się zachodzące między re-
cenzentem a autorem: 
a)  bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konfl ikt), 
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 kwalifi kowania 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 współpracu-
jących na stronie internetowej http://rb.dwspit.pl/social oraz na łamach „Ze-
szytów Naukowych DWSPiT. Studia z Nauk Społecznych”.
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Procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych

Rzetelność w  nauce stanowi jeden z  jej fundamentów. Czytelnicy powin-
ni 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 fi -
zycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych 
standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przy-
czyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, fi nan-
sowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej 
odpowiedzialności.

Z ghostwriting mamy do czynienia, gdy osoba wniosła istotny wkład w po-
wstanie 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 afi liacji oraz kontrybucji, tj. 
informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wyko-
rzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowie-
dzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2.  Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej 
będę demaskowane, włącznie z  powiadomieniem odpowiednich podmio-
tów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia 
edytorów naukowych itp.).

3.  Redakcja prosi autorów publikacji o informacje dotyczące źródeł fi nansowa-
nia publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i in-
nych podmiotów (fi nancial disclosure).

4.  Redakcja dokumentuje wszystkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłasz-
cza 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 pu-
blikacji naukowej.
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