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PRZEDMOWA

W niniejszej, czwartej już edycji „Studiów z Nauk Społecznych”, poza jedną korek-
tą,  został zachowany układ przyjęty w poprzednio wydanym tomie /2010/. Utrzymano 
podział na trzy części. W pierwszej znalazły się artykuły z zakresu międzynarodowych 
stosunków gospodarczych, w drugiej prace poświęcone międzynarodowym stosunkom 
politycznym, a w trzeciej prace z obszaru nauk prawnych i administracyjnych. Korek-
ta dotyczy tytułu ostatniego rozdziału, który otrzymał, lepiej przystające do omawianej 
tu problematyki, brzmienie: „Zagadnienia prawno-ustrojowe”. Taką strukturę i nazew-
nictwo chcemy utrzymać także w kolejnych edycjach „Studiów…” . Ma to uzasadnie-
nie zarówno od strony naukowo badawczej, jak i dydaktycznej. Kadrę Wydziału Nauk 
Społecznych Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowi-
cach stanowią specjaliści z dziedzin stosunków międzynarodowych (gospodarczych 
i politycznych), prawa i administracji. Publikowane przez nich w „Studiach…” rozpra-
wy naukowe powinny zostać spożytkowane także w kształceniu studentów. Większość 
autorów to pracownicy DWSPiT w Polkowicach (Z. Piskorz, Z. Pólkowski, A. Kotliń-
ski, R. Czachor, J. Walczak , J. Srokosz , P. Kuczma). Drugą grupę stanowią pracownicy 
i doktoranci z Uniwersytetu Wrocławskiego (J. Kociubiński, J. Nowakowska-Gancarz, 
P. Bieś, B. Olszewski). Są w tym gronie także absolwenci tej Uczelni z dyplomami magi-
stra stosunków międzynarodowych (M. Rogala, A. Siemieniuk).

 
Marian S. Wolański

Polkowice, 3 listopada 2011 r. 
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Jakub Kociubiński
Uniwersytet Wrocławski

Pojęcie „przedsiębiorstwo” w acquis communautaire

Przedsiębiorstwo w ujęciu podmiotowym
Za orzeczenie stanowiące kamień milowy, jeżeli chodzi o zdefi niowanie pojęcia 

„przedsiębiorstwo” w prawie UE, uznaje się rozstrzygnięcie w sprawie Höfner, które 
dało początek całej linii orzeczniczej1. Dodać również należy, że także Komisja stosuje 
tę sformułowaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) defi nicję2. 

ETS stoi na stanowisku, że przedsiębiorstwem jest każdy podmiot (prawa) zaan-
gażowany w działalność gospodarczą (economic activity) niezależnie od jego charak-
teru prawnego i sposobu, w jaki jest fi nansowany3. W ten sposób ETS uznał, że pod-
miot, który nie działa dla zysku (a więc nie jest fi nansowany z przychodów z działalno-

1 Orzeczenie C-41/90, Klaus Höfner and Fritz Elser v. Macrotron GmbH, [1991] ECR -01979. Por. również 
orzeczenia; C-159/91 i C-160/91, Christian Poucet v. Assurances Générales de France and Caisse Mutuelle 
Régionale du Languedoc-Roussillon, [1993] ECR I-00637, § 17; C-364/92, SAT Fluggesselschaft  mbH v. Euro-
control, [1994] ECR I-00043, § 18; C-244/94, Fédération Française des Sociétés d’Assurance, Société Paternel-
le-Vie, Union des Assurances de Paris-Vie and Caisse d’Assurances et de Prévoyance Mutuelle des Agriculeurs 
v. Ministére de l’Agriculture et de la Pêche (FFSA), [1995] ECR I-04013, § 14; C-55/96, Job Centre coop. arl., 
[1997] ECR I-07119, § 21. Dodać należy, że po raz pierwszy ETS dokonał wykładni pojęcia przedsiębiorstwa 
podczas rozstrzygania spraw połączonych 17 i 20/61, Klöckner-Werke and Hösch v. Wysoka Władza, [1962] 
ECR 653. Wtedy Trybunał za przedsiębiorstwo uznał formę organizacyjną posiadającą osobowość prawną, 
która dąży do realizacji długookresowego celu ekonomicznego. 

2 Por. decyzje IV/33.384 i IV/33.378 – Distribution of package tours during the 1990 World Cup, § 43; IV/32.150 
– EBU/Eurovision System, Dz. Urz. UE z 27.07.1993, L179/23, § 45; IV/35.767 – Ilmailulaitos/Luft fartsverket, 
Dz. Urz. UE z 16.03.1999, L69/24, § 21; IV/36.888 – 1998 Football World Cup, Dz. Urz. UE z 08.01.2000, 
L5/55, § 65; COMP/37.859 – De Post-La Poste, Dz. Urz. UE z 02.03.2002, L61/32, § 35.

3 Orzeczenie C-41/90, Höfner, § 21. Także T-61/89, Dansk Pelsdyravelerforening v. Komisja, [1992] ECR 
II-1931, § 50; C-260/89, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE (ERT) and Panellinia Omospondia Syllogon Prosspi-
kou v. Dimotiki Etairia Pliroforissis (DEP) and Sotirios Kouvelas and Nicolaos Avdellas and Others, [1991] ECR 
I-2925, § 31; C-159/91 i C-160/91, Poucet, § 17; T-513/93, Consorzio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 
(CNSD) v. Komisja, [2000] ECR II-1807, § 36; C-244/74, FFSA, § 14; C-35/96, Komisja v. Włochy, [1998] ECR 
I-3851, § 36; C-55/96, Job Centre, § 21; C-67/96, Albany International BV v. Stichting Bedrijfspensioenfonds Te-
xtielindustrie, [1999] ECR I-5751, § 77, orzeczenie w sprawach połączonych C-180/98 – C-184/98, Pavel Pa-
vlov and Others v. Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, [2000] ECR I-6451, § 74, T-128/98, Aéroports
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ści gospodarczej) również może być uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu prawa 
wspólnotowego (unijnego)4. Także Komisja Europejska stanęła na stanowisku, że sam 
fakt oferowania towarów i usług na rynku, czyli prowadzenia działalności gospodarczej 
wystarcza do uznania danego podmiotu za przedsiębiorstwo, niezależnie czy działal-
ność ta prowadzona jest dla zysku czy też nie5. A zatem za przedsiębiorstwo w rozumie-
niu prawa UE uznana może być każda jednostka (entity), jeżeli tylko prowadzić będzie 
działalność gospodarczą6.

Trybunał, który od czasu orzeczenia w sprawie Höfner stosuje niezmiennie tę samą, 
szeroką defi nicję przedsiębiorstwa, stoi na stanowisku, że forma organizacyjna danego 
podmiotu nie ma znaczenia dla oceny czy może on zostać za to przedsiębiorstwo uzna-
ny7. Pojawia się więc pytanie, czy wymagane jest by dana jednostka posiadała osobo-
wość prawną (legal entity) i zdolność do czynności prawnych (legal capacity)8. Analiza 
orzecznictwa ETS nie daje jednoznacznej odpowiedzi, ale wydaje się, że brak odniesie-
nia do tej kwestii sugerować może, że istnienie tych przesłanek nie jest decydujące9.

Opinie w doktrynie na ten temat są podzielone. M. Dauses zwraca uwagę, że ko-
nieczne jest jednak, żeby podmiot, niezależnie czy jest to osoba fi zyczna czy prawna po-
siadała (zgodnie z prawem wewnętrznym danego kraju członkowskiego) zdolność do 
czynności prawnych argumentując, że bez tego niemożliwe by było zastosowanie wobec 
niego przepisów prawa konkurencji10. V. Emmerich natomiast twierdzi, że wystarczy, 

 de Paris v. Komisja, [2000] ECR II-3929, § 107; C-309/99, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh and Price Water-
house Belastingadviseurs BV v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, intervener Raad van 
de Balies van de Europese Gemeenschap, [2002] ECR I-1577, § 46; T-319/99, Federación Nacional de Empresas 
de Instrumentación Científi ca, Médica, Técnica y Dental (FENIN), [2003] ECR II-357, § 35; C-218/00, Cisal 
di Battistello Venanzio & C. Sas v. Instituto nazionale per l’assicurazione contro gli ifortuni sul lavoro (INAIL), 
[2002] ECR I-691, § 22; orzeczenie w sprawach połączonych C-264/01, C-306.01, C-354/01 i C-355/01, AOK 
Bundesverband, § 46; orzeczenie w sprawach połączonych C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, i C-208/02 P 
– C-213/02 P, Dansk Rørindustri A/S, Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft  mbH and Others, KE KE-
LIT Kunstoff werk GmbH, Brugg Rohrsysteme GmbH, LR af 1998 (Deutschland) GmbH and ABB Asea Brown 
Boveri Ltd v. Komisja, [2005] ECR I-5425, § 112; T-155/04, SELEX Sistemi Integrati SpA v. Komisja, [2006] 
ECR II04797, § 50.

1 4 C-244/94, FFSA, §17. Por. także orzeczenie 155/73, Sacchi, gdzie ETS posłużył się wyrażeniem jednostka 
utworzona w celu gospodarczym (entity set up for economic purpose) oraz orzeczenia C-67/96, Albany.

1 5 Decyzja IV/31.734 – Film purchases by German television stations, Dz. Urz. WE z 03.10.1989, L284/36.
1 6 Orzeczenie C-41/90, Höfner, § 21. Także C-55/96, Job Centre, § 21; połączone sprawy C-159/91 i C-160/91, 

Poucet, § 17; C-364/92, Eurocontrol, § 18 i C-244/94, FFSA, § 14. W związku z tym por. także art. 1 Proto-
kołu 22 dotyczącego defi nicji „przedsiębiorstwa” oraz „obrotu” (artykuł 56) dołączonego do Porozumienia 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz. Urz. WE z 03.01.1994, L001) gdzie przedsiębiorstwo zostało 
zdefi niowane jako każda jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą lub handlową.

1 7 Orzeczenia C-41/90, Höfner, § 21, także C-55/96, Job Centre, § 21 i C-35/96, Komisja v. Włochy, § 36.
18 M. Herrman, F. J. Säcker, Th e Concept of Undertaking, w: G. Hirsh, F. Montag, F. J. Säcker (red.), Competiton 

Law: European Community Practice and Procedure. Article-by-Article Commentary, Sweet & Maxwell, Lon-
don 2008, s. 425.

19 Zdaje sie to potwierdzać używane przez ETS wyrażenie „niezależnie od formy prawnej” (regardless of its legal 
status). Por. orzeczenia C-244/94, FFSA, §17; T-319/99, FENIN, § 35 i T-11/89, Shell International Chemical 
Company Ltd v. Komisja, [1992] ECR II-757, § 311.

10 M. Dauses (red.), Handbuch des EU-Wirtschaft rects (Lose-Leaf-Collection), Verlag C. H. Beck, München 2006, 
Issue 58.
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żeby osoba reprezentująca dany podmiot posiadała taką zdolność i wówczas mógłby on 
podlegać unijnym regułom konkurencji11.

Zagadnienie to nabiera znaczenia w kontekście odpowiedzialności za ewentual-
ne naruszenie zasad konkurencji12. Stanowisko KE w tej sprawie jest niejednoznacz-
ne. W decyzji LdPE Komisja uznała, że przedsiębiorstwo, potencjalny adresat decyzji 
musi posiadać osobowość prawną (i przez to zdolność do czynności prawnych)13. 
W podobny sposób wypowiedział się również Trybunał w swoim orzeczeniu w spra-
wie Akzo Nobel, gdzie wskazał, że naruszenie prawa konkurencji przypisane musi 
być podmiotowi, który będzie mógł ponieść grzywnę, a więc posiadać osobowość 
prawną14. 

Natomiast w decyzji w sprawie Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Sta-
to, włoski organ administracyjny, który nie posiada własnej osobowości prawnej, zo-
stał adresatem decyzji wydanej przez Komisję Europejską (nakładającą karę)15. M. 
Herrman i F. J. Säcker, sądzą jednak, że to drugie rozstrzygnięcie traktować należy 
raczej w kategorii wyjątku16. Autorzy zwracają uwagę, że w tym przypadku fakt, że 
organ administracji posiadał kompetencje władcze oraz autonomiczny budżet stano-
wiły przesłanki decydujące dla Komisji podczas ustalania, czy mógłby on zostać ad-
resatem decyzji17. 

Dalsza analiza orzecznictwa ETS i decyzji wydawanych przez Komisję pozwala 
na doprecyzowanie podmiotowego zakresu zastosowania pojęcia „przedsiębiorstwo”. 
Oczywiście, lista taka nie będzie stanowić kompletnego wyliczenia podmiotów uzna-

11 V. Emmerich, Kartellrecht. 10. Aufl age, Verlag C. H. Beck, München 2006.
12 M. Herrman, F. J. Säcker, op. cit., s. 425. Zagadnienie to dotyczy głównie kar nakładanych za zmowy o cha-

rakterze kartelowym. PorC. Mayer, Th e Art of Fining: Penalties in EC Competition Law between Personal Re-
sponsibility and Economic Continuity, w: European Law Reporter, n. 2, Februar 2008, s. 38-45 i D. R. Little, Th e 
Case for a Primary Punishment Rationale in EC Anti-Cartel Enforcement, w: European Competition Journal, V. 
5, n. 1, April 2009, s. 37-63. W tym kontekście por. również orzeczenie w sprawie T-6/89, Enichem, gdzie SPI 
uznał, że przedsiębiorstwo to zespół elementów ludzkich i materialnych zdolny do naruszania reguł konku-
rencji (chodziło o ówczesny art. 81 TWE).

13 Decyzja IV/31.866 – LdPE, Dz. Urz. WE z 17.03.1989, L74/21, § 21.
14 Orzeczenie C-97/08 P, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, 

Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV v. Komisja, niepublikowany § 37 będące 
rozstrzygnięciem w drugiej instancji po odwołaniu od orzeczenia T-112/05, Akzo Nobel NV and Others v. 
Komisja, [2007] ECR II-5049. Koresponduje to z linią orzeczniczą, że jeżeli spółka-córka nie działa samo-
dzielnie, to kara może być nałożona na fi rmę macierzystą. Por. orzeczenia 48/69, Imperial Chemical Industries 
Ltd (ICI) v. Komisja, [1972] ECR 619, § 140; 6/72, Europemballage Corporation and Continental Can Company 
Inc. v. Komisja, [1975] ECR 495, § 15; orzeczenie w sprawach połączonych 6/73 i 7/73, Istituto Chemiotera-
pico Italiano S.p.A. and Commercial Solvents Corporation v. Komisja, [1974] ECR 233, § 41;107/82, Allgeme-
ine Elektrizitäts-Gesellschaft  AEG-Telefunken AG v. Komisja, [1983] 3151, § 49; T-65/89, BPB Industries Plc 
and British Gypsum Ltd v. Komisja, [1993] ECR II-389, § 154; orzeczenie w sprawach połączonych T-45/98 
i T-47/98, Krupp Th yssen Stainless GmbH and Accai speciali Terni SpA v. Komisja, [2001] ECR II-3757, § 189; 
C-294/98 P, Metsä-Serla Oyj and Others, v. Komisja, [2000] ECR II-65, § 27 i T-203/01 Manufacture française 
des pneumatiques Michelin v. Komisja, [2003] ECR II-4071, § 290.

15 Decyzja IV/36.010-F3 – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Dz. Urz. UE z 12.09.1998, L252/47, 
§ 21 i 62.

16 M. Herrman, F. J. Säcker, op. cit., s. 426.
17 Ibidem.

Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   11Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   11 2011-12-14   10:08:082011-12-14   10:08:08



ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT, NR 4.

12

nych za przedsiębiorstwo w rozumieniu prawa unijnego. Za wypełniające przesłanki 
przedsiębiorstwa zostały uznane również osoby samozatrudnione18, jednak już nie pra-
cownicy działający samodzielnie w ramach większej organizacji (fi rmy)19. A. Jones i B. 
Sufrin zwracają uwagę, że dokonanie takiego rozróżnienia w praktyce może okazać się 
trudne20.

Przedsiębiorstwo stanowić będą również występujący artyści21 i przedstawiciele 
wolnych zawodów22, a także wynalazcy23. Termin ten obejmuje również kluby24 oraz 
związki sportowe zarówno te krajowe, jak i międzynarodowe25. Dotyczy on również 
spółdzielni rolniczych26 oraz samych rolników27, a także organizacji zbiorowego zarzą-
dzania prawami autorskimi lub pokrewnymi28 i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
(Protection and Indemnity Club, P&I Club)29. Przedsiębiorstwami będą również organi-
zacje zawodowe (professional bodies)30 i handlowe (trade associations)31.

Osoba prywatna, będąca udziałowcem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność 
gospodarczą, sama nie zostanie uznana za przedsiębiorstwo32. Jednak w chwili, kie-
dy nabywa swoje udziały, to wówczas takie działanie wypełnia przesłanki działalności 

18 Decyzja IV/33.686 – Coapi, Dz. Urz. UE z 02.06.1995, L122/37. Także osoby działające na własny rachunek, 
por. decyzja COMP/C.38.279/93 – French Beef, Dz. Urz. UE z 19.08.2003, L209/12 oraz orzeczenia w spra-
wach połączonych T-217/03 i T-245/03, Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) and 
Fédération nationale des syndicats d’exploitants Agricole (FNSEA) and Others v. Komisja, [2006] ECR II-4987.

19 Orzeczenie w sprawach połączonych 40 – 48, 50, 54 – 57, 111, 113 i 114 – 73, Coöperatieve Vereniging „Suiker 
Unie” UA and Others v. Komisja, [1975] ECR 1663.

20 A. Jones, B. Sufrin, EC Competition Law. Texts, Cases and Materials. Th ird Edition, Oxford University Press, 
Oxford 2005, s. 139.

21 Decyzja IV/29.559 – RAI/UNITEL, Dz. Urz. WE z 15.06.1978, L157/39. Por. także European Commission 
XIIIth Report on Competition Policy, Brussels, Luxembourg 1984, pkt. 90.

22  Orzeczenie w sprawach połączonych C-180 – 184/98, Pavel Pavlov, § 77, które dotyczyło samozatrudnionych 
specjalistów medycznych. Orzeczenie C-309/99, Wouters, § 47 i 48, dotyczące adwokatów. Decyzja IV/48.996 
– Reuters/BASF, Dz. Urz. WE z 17.09.1976, L254/40, gdzie za przedsiębiorstwo w rozumieniu prawa WE 
zostali uznani pracujący na własny rachunek konsultanci.

23 Decyzja IV/C-29.290 – Vaessen/Moris, Dz. Urz. WE z 26.01.1979, L19/32.
24 Orzeczenie T-193/02, Laurent Piau v. Komisja, [2005] ECR II-209, § 69 i 70.
25 Decyzja IV/33.384 i IV/33.378 – Distribution of package tours Turing the 1990 World Cup, § 44-60. Orzeczenie 

C-519/04 P, David Meca-Medina and Igor Majcen v. Komisja, [2006] ECR I-6991, § 4.
26 Orzeczenia 61/80, Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek v. Komisja, [1981] ECR 851 i C-250/92, Gøttrup-

Klim e.a. Grovvareforeninger v. Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA, [1994] ECR I-5641.
27 Orzeczenie w sprawach połączonych C-319/93, C-40/94 i C-224/94, Hendrik Evert Dijkstra v Friesland (Frico 

Domo) Coöperatie BA and Cornelis van Roessel and others v. De coöperatieve vereniging Zuivelcoöperatie Cam-
pina Melkunie VA and Willem de Bie and others v. De Coöperatieve Zuivelcoöperatie Campina Melkunie BA, 
[1995] ECR I-4471.

28 Orzeczenie 127/73, Belgische Radio en Televisie v. SV SABAM and NV Fonior, [1974] ECR 313.
29 Decyzje IV/30.373 – P & I Clubs, Dz. Urz. WE z 31.12.1985, L/376/2; IV/D-1/30.373 – P & I Clubs, IGA 

i IV/D-1/37.143 – P & I Clubs, Pooling Agreement, Dz. Urz. UE z 19.05.1999, L125/12.
30 M. Monti, Competition in Professional Services: New Light and New Challenges. Przemówienie wygłoszone 

21.03.2003 w Berlinie dla przedstawicieli niemieckiej federalnej organizacji zrzeszającej adwokatów (Bunde-
sanwaltskammer).

31 Decyzja IV/33.407 – CNSD, Dz. Urz. UE z 13.08.1993, L203/27, § 40.
32 Orzeczenie w sprawach połączonych C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, i C-208/02 P – C-213/02 P, Dansk 

Rørindustri, § 111.Także decyzje IV/C-29.290 – Vaessen/Moris i IV/48.996 – Reuters/BASF.
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gospodarczej i w efekcie osoba uczestnicząca w nabyciu staje się przedsiębiorstwem 
w rozumieniu prawa UE33.

Stosowanie unijnych przepisów konkurencji nie jest ograniczone do już istnieją-
cych przedsiębiorstw, ale dotyczy również tych potencjalnych34. Każdy podmiot zamie-
rzający wejść na rynek może stać się podmiotem prawa konkurencji jeszcze zanim ak-
tywnie rozpocznie swoją działalność. Dotyczy to głównie sytuacji gdy istnieje ryzyko, 
że po wejściu na rynek działania danego podmiotu naruszać będą art. 101 i 102 TFUE. 
Komisja Europejska bierze pod uwagę na ile realistyczne jest, że podmiot ten rzeczywi-
ście rozpocznie działalność na rynku i stoi na stanowisku, że reguły konkurencji znaj-
dują zastosowanie wobec podmiotu mającego status potencjalnego przedsiębiorstwa35.

Funkcjonalna koncepcja przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa unijnego zawie-
ra jednocześnie formułę ograniczającą zakres zastosowania reguł konkurencji do pod-
miotów zaangażowanych w prowadzenie działalności gospodarczej36. Należy wszakże 
zauważyć, że fakt, czy dany podmiot uznany będzie za przedsiębiorstwo, czy też nie 
zależy w dużej mierze od okoliczności konkretnej sprawy37. Zwrócił na to uwagę Rzecz-
nik Generalny Sir Francis Jacobs w swojej opinii w sprawie Albany38. Dotyczy to głów-
nie podmiotów państwowych lub związanych z władzami publicznymi. A. Nikpay, L. 
Kjølbye i J. Faull jako przykład takiej sytuacji podają państwową (publiczną) szkołę, 
która w ramach oferowania darmowej edukacji uznana za przedsiębiorstwo być nie po-
winna39. Ta sama szkoła wynajmując swoje pomieszczenia innym podmiotom wypełnia 
już przesłanki przedsiębiorstwa40. Tak więc ogólny stosunek ilości działań, mających 
charakter gospodarczy do pozostałych aktywności danego podmiotu nie stanowi czyn-
nika decydującego podczas oceny, czy uznać go można za przedsiębiorstwo w rozumie-
niu prawa UE, ponieważ każda z nich powinna podlegać indywidualnej analizie41.

33 Decyzja IV/30.389 – Nutricia/Zuid Hollandse Conservenfabriek, Dz. Urz. WE z 31.12.1983, L376/22 i orzecze-
nie 42/84, Remia BV v. Komisja, [1985] ECR 2545, w którym ETS utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

34 Decyzja IV/48.996 – Reuters/BASF, por. także M. Dauses (red.), op. cit., Issue 58.
35 Ibidem oraz orzeczenie 42/84, Remia, § 17.
36 Szerzej na ten temat por. T. Prosser, Th e Limits of Competition Law: Markets and Public Services, Oxford Uni-

versity Press, Oxford 2005.
37 A. Nikpay, L. Kjølbye, J. Faull, Article 81, [w:] J. Faull, A. Nikpay (red.), Th e EC Law of Competition. Second 

Edition, Oxford University Press, Oxford 2007, s. 189.
38 Opinia Rzecznika Generalnego Jacobsa do sprawy C-67/96, Albany, pkt. 207.
39 A. Nikpay, L. Kjølbye, J. Faull, op. cit., s. 189.
40  Ibidem. Por. także A. Nikpay, L. Kjølbye, J. Faull, op. cit., s. 192-195 wraz z przytoczonym tam orzecznic-

twem.
41 Orzeczenie C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria AG and Others v. Strohal Rotationsdruck GesmbH, 

[1998] ECR I-73, § 25 i C-393/06, Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH v. Fernwärme Wien GmbH, 
[2008] ECR I-2339, § 46. Oczywiście podobna argumentacja użyta może być wobec podmiotów prywatnych, 
jednak KE stoi na stanowisku, że choćby podmiot taki oferował towary lub usługi całkowicie za darmo wciąż 
stanowić będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu prawa UE. Por. np. Comission notice of 18 december 1978 
concerning its assesement of certain subcontracting agrement in relation to Article 85(1) of the EEC Treaty, 
Dz. Urz. WE z 03.01.1979, C1/2 i pkt. 12 – 20, Comission notice – Guidelines on Vertical Restraints, Dz. 
Urz. UE z 18.11.2000, C-291/1. Por. także, M. Filipponi, L. Peeperkorn, D. Woods, Vertical Agreements, [w:] 
J. Faull, A. Nikpay (red.), op. cit., s. 1181-1217.
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Z orzecznictwa Trybunału wynika również, że osoba fi zyczna, która w danej sytu-
acji jest ostatnim odbiorcą (konsumentem) danego towaru lub usługi nigdy nie może 
stanowić przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa Unii Europejskiej42. Pojawia się tu pyta-
nie jak zaklasyfi kować osoby samozatrudnione (prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą) w momencie, kiedy dokonują one zakupów i w ten sposób stają się od-
biorcą końcowym43. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym 
przypadku nie daje całkowicie jasnej odpowiedzi44. Trybunał, orzekając w sprawie Pavel 
Pavlov, stanął na stanowisku, że należy przyjąć założenie, iż praktycznie każdy zakup 
(towarów bądź usług) będzie miał wpływ na działalność gospodarczą takiej osoby lub 
też będzie miał bliski z nią związek45. Z tego wynika, że osoba prowadząca jednooso-
bową działalność gospodarczą powinna zostać w takiej sytuacji zakwalifi kowana do ka-
tegorii przedsiębiorstwa46. Jednakże Sąd Pierwszej Instancji (SPI) w swoim orzeczeniu 
w sprawie FENIN przyjął zupełnie inną argumentację47. Uznał bowiem, że jeżeli pod-
miot dokonuje zakupów, nawet w bardzo dużych ilościach, nie w celu wykorzystania 
ich w prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej, to działanie takie nie 
jest działaniem przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa UE48.

Powyższa wykładnia, która zawiera zakres zastosowania pojęcia, jak również jego 
kryteria podmiotowe koresponduje z traktatowymi celami ustanowienia rynku we-
wnętrznego, w którego skład wchodzą regulacje z zakresu prawa konkurencji49. Zgod-
nie z art. 3 ust. 3 TUE, który ustanawia rynek wewnętrzny, społeczna gospodarka ryn-
kowa o wysokiej konkurencyjności stanowi podstawę trwałego rozwoju Europy, któ-
ry jest jednym z celów Unii50. Defi nicja sformułowana przez Trybunał w orzeczeniu 
w sprawie Höfner pozwala na zastosowanie unijnych przepisów chroniących konkuren-
cję wobec szerokiego zakresu podmiotów, przyczyniając się w ten sposób do ich więk-
szej skuteczności51.

42 Orzeczenie w sprawach połączonych C-180 – 184/98, Pavel Pavlov, § 79 – 81. Główny wyjątek od zastosowa-
nej tam wykładni por. orzeczenie T-319/99, FENIN, § 35 – 37.

43 Ibidem.
44 A. Nikpay, L. Kjølbye, J. Faull, Article 81, [w:] J. Faull, A. Nikpay (red.), op. cit., s. 189-190.
45 Orzeczenie w sprawach połączonych C-180 – 184/98, Pavel Pavlov, § 79 – 81.
46 Ibidem
47 Orzeczenie T-319/99, FENIN. Szerzej także por. R. Wulf-Henning, Case C-205/03 P „FENIN v. Comission” 

Judgment of the Grand Chamber of 11 July 2006, w: Common Market Law Review, V. 44, n. 4, August 2007, 
s. 1131-1142.

48 Por. M. Krajewski, M. Farley, Non-Economic Activities in Upstream and Downstream Markets and the Scope of 
Competition Law aft er FENIN, [w:] European Law Review, V. 32, n. 1, February 2007, s. 111-124.

49 M. Herrman, F. J. Säcker, op. cit., s. 410.
50 W tym kontekście na temat celów unijnego prawa konkurencji por. P. Roth QC, V. Rose, Bellamy & Child. 

European Comminity Law of Competition, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 40-44, a także orzecze-
nie T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited v. Komisja, niepublikowany oraz rozstrzygnięcie w drugiej 
instancji C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P i C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited v. Komisja, 
Komisja v. GlaxoSmithKline Services Unlimited, European Association of Euro Pharmaceutical Companies 
(EAEPC) v. Komisja i Asociación de exportadores españoles de products farmacéuticos (Aseprofar) v. Komisja, 
[2009] ECR I-9291.

51 M. Herrman, F. J. Säcker, op. cit., s. 410 wraz z cytowanymi tam autorami.
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Przedsiębiorstwo w ujęciu funkcjonalnym
Pojęcie działalności gospodarczej (economic activity), które jak wskazuje ETS sta-

nowi nieodłączny element unijnego pojęcia przedsiębiorstwa, powinno być interpreto-
wane w sposób rozszerzający52. W orzecznictwie Trybunału pojęcie to oznacza ofero-
wanie towarów i usług na danym rynku53. Jednakże tak skonstruowana defi nicja nie jest 
kompletna, jako że dalsza analiza pozwala wskazać szereg aktywności leżących poza 
podmiotowym, jak i przedmiotowym zakresem pojęcia oraz umożliwia doprecyzowa-
nie jego kryteriów54.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Wouters wskazuje, że dana 
działalność uznana będzie za gospodarczą, jeżeli oferowanie w jej ramach towarów 
lub usług odbywać się będzie za zapłatą (payment)55. Posługiwanie się tym kryte-
rium wywołuje jednak pewne komplikacje. C. Jennert zwraca uwagę, że ze względu 
na specyfi kę konkurencyjność niekoniecznie musi oznaczać, iż dane towary lub usługi 
oferowane będą za opłatą56.

Także SPI stwierdził, że brak zapłaty (absence of remuneration) stanowi tylko jedną 
z przesłanek służących analizie, czy dana działalność mieć będzie charakter ekonomicz-
ny i sama nie wystarcza do dokonana jednoznacznej oceny57. W związku z tym formuła 
wymaganej zapłaty (opłaty) na potrzeby unijnego prawa konkurencji powinna być in-
terpretowana szeroko58. 

W szczególności, jak wskazują M. Herrmann i F. J. Säcker zapłata nie musi ozna-
czać wymiany na zasadzie, że wartość nabywanego dobra (towaru lub usługi) odpowia-
da wartości zapłaty niezależnie od jej formy59. Ponadto, w danej konkretnej sytuacji za-
płata może wcale nie nastąpić, a towar (lub usługa) zostać przekazany nieodpłatnie60. 

52 Orzeczenie C-364/94, Eurocontrol , § 22.Por. także A. Nikpay, L. Kjølbye, J. Faull, op. cit., s. 188-190 wraz 
z cytowanym tam orzecznictwem i P. Roth QC, V. Rose (red.), op. cit., s. 2003.

53 Orzeczenia 118/85, Komisja v. Włochy, [1987] ECR 2599, § 7; C-35/96, Komisja v. Włochy, § 36; sprawy 
połączone C-180 – 184/98, Pavel Pavlov, § 75; C-475/99, Firma Ambulanz Glöckner v. Landkreis Südwestp-
falz, [2001] ECR I-8089, § 19; C-309/99, Wouters, § 47; C-82/01P, Aéroports de Paris, [2002] ECR I-9297, 
§ 79. Także decyzje Komisji w sprawach IV/35.767 – Ilmailulaitos/Luft fartsverket, § 24; IV/36.888 – 1998 
Football World Cup, gdzie użyta została nieznacznie różniąca się formuła mówiąca, ze działalność gospodar-
cza to każda działalność polegająca na wymianie dóbr (activity directed at the exchange of economic goods); 
COMP/34.950 – Eco-Emballages, Dz. Urz. UE z 31.08.2001, L233/37, § 70.

54 Ibidem.
55 Orzeczenie C-309/99, Wouters, § 47 i n. Także 118/85, Komisja v. Włochy, § 7; C-35/96, Komisja v. Włochy, § 

37, Sprawy połączone T-213/95 i T-18/96, Stichting Certifi catie Kraanverhuurbedrijf (SCK) and Federatie van 
Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK) v. Komisja, [1997] ECR II-1739, § 121. 

56 C. Jennert, Wirtschaft liche Tätigkeit als Voraussetzung für die Anwendbarkeit de europäischen Wetterbewerbs-
rechts, w: Wirtschaft  und Wetterwerb, V. 54, n. 1, s. 39-40.

57 Orzeczenie w sprawach połączonych C-264/01, C-306.01, C-354/01 i C-355/01, AOK, § 63. Por. także 
A. Svetlicinii, Back to the Basics: Concept of Undertaking and Economic Activity in SELEX Judgment, [w:] 
European Law Reporter, N. 12, Dezember 2009, s. 423.

58 M. Herrman, F. J. Säcker, op. cit., s. 412.
59 Ibidem. por. także R. Streinz (red.), EUG/EGV. Vertrag über die Europäische Union und Vertrag zur Gründung 

der Europäischen Gemeinschaft , C. H. Beck, München 2003, na który powołują się autorzy.
60 Ibidem.
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W tym kontekście, przywołując cytowane już orzeczenie Höfner, ETS uznał, że ko-
nieczna jest analiza, czy towar ten (lub usługa) oferowany jest na rynku za opłatą61. Jeżeli 
tak, to nawet jeżeli w konkretnej sytuacji transakcja została przeprowadzona bez tej opłaty, 
to i tak dostarczyciel stanowić będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu prawa UE62. Zapła-
ta nie musi też pochodzić od ostatecznych odbiorców danej usługi (lub nabywców towa-
ru). Trybunał w orzeczeniu w sprawie Porto di Genova stanął na stanowisku, że nawet jeśli 
świadczenie usługi w całości fi nansowane jest ze środków publicznych, to nie stoi to na 
przeszkodzie do uznania jej za działalności gospodarczą w świetle prawa konkurencji63.

Natomiast ETS w swoim orzeczeniu w sprawie Wouters zaznaczył, że przepisy kon-
kurencji nie znajdują zastosowania jeżeli działalność podmiotu ze względu na swoją 
naturę, cel i zasady na jakich się odbywa, nie należy do sfery działalności o charakterze 
ekonomicznym (gospodarczym)64. Innymi słowy, ETS zwrócił uwagę, że funkcja, jaką 
pełni dany podmiot, powinna być uwzględniona podczas oceny, czy jego aktywność 
uprawnia do uznania ją za gospodarczą w świetle prawa konkurencji65. 

Przesłanki do dokonania takiej oceny zostały sformułowane przez luksemburski 
trybunał w orzeczeniu w sprawie Poucet66. W sprawie, która dotyczyła francuskiego sys-
temu ubezpieczeń społecznych, ETS wskazał, że uwzględnić należy społeczny cel, któ-
remu służy podmiot, to, że nie działa on dla osiągnięcia zysku oraz fakt, że został powo-
łany w drodze układu zbiorowego (solidarity-based)67. Kumulatywne wypełnienie tych 
trzech przesłanek przez podmiot nie pozwala uznać jego aktywności za działalność go-
spodarczą w świetle przepisów konkurencji68.

Odejście od powyższych kryteriów daje się zaobserwować w orzeczeniu Trybunału 
w sprawie FFSA oraz rozstrzygnięciach, które nastąpiły po nim69. Trybunał argumento-
wał, że organizacja, w tym przypadku francuski podmiot odpowiedzialny za dodatko-
we ubezpieczenia emerytalne, której zadaniem nie jest przynoszenie zysku, może pro-
wadzić działalność gospodarczą (i być uznana za przedsiębiorstwo), ponieważ działa na 
zasadzie kapitalizacji (principle of capitalisation) oraz, że jej wynik fi nansowy uzależ-

61 Orzeczenie C-41/90, Höfner, § 21.
62 Ibidem.
63 Orzeczenie C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova v. Siderurgica Gabrielli SpA, [1991] ECR I-5889. 
64 Orzeczenie C-309/99, Wouters, § 57. Por. także Sprawy połączone C-159/91 i C-160/91, Poucet, § 18 i 19; 

C-364/92, Eurocontrol, § 30, C-343/95, Diego Cali & Figli Srl v. Servizi ecologici Porto di Genova SpA (SEPG), 
[1997] ECR I-1547, § 22 i 23.

65 Ibidem. Por. także A. Winterstein, Nailing the Jellyfi sh: Social Security and Competition Law, [w:] European 
Competition Law Review, Vol. 20, No. 6, August 1999, s. 324-333.

66 Orzeczenie w sprawach połączonych C-159/91 i C-160/91, Poucet.
67 Orzeczenie C-159/91 i 160/91, Poucet, § 8, por. także N. Boeger, Solidarity and EC competition law, [w:] 

European Law Review, V. 32, n. 3, June 2007, s. 325-326 i opinie Rzecznika Generalnego Tesauro do sprawy 
C-70/95, Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA and Anni Azzurri Rezzato Srl v. Regione Lombardia, [1997] 
ECR I3395, pkt. 29.

68 Ibidem. Por. również w związku z orzeczeniem w sprawach połączonych C-264/01, C-306.01, C-354/01 
i C-355/01, AOK Bundesverband, M. Krajewski, M. Farley, Limited Competition in National Health Systems 
and the Application of Competition Law” Th e ‘AOK Bundesverband’ case, [w:] European Law Review, V. 29, 
n. 6, December 2004, s. 842-851.

69 Ibidem, oraz C-244/94, FFSA, § 17 i 19.
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niony jest od wyniku inwestycji podejmowanych przez organ zarządzający70. Ponadto, 
ETS zwrócił uwagę, że członkostwo w tej organizacji nie jest obowiązkowe, a korzyści, 
do których uprawnia, uzależnione są od wysokości składek71. 

Dodatkowo, co wynika z dobrowolności członkostwa, klienci mają możliwość wy-
boru swojego ubezpieczyciela, czyli rynek jest konkurencyjny72. Fakt, że dany towar lub 
usługa jest, lub może być oferowany również przez podmioty prywatne nie wyklucza 
jednak możliwości uznania działania takiego za służącego interesowi ogólnemu a więc 
przesłanka istnienia konkurencji na rynku nie jest w tym przypadku rozstrzygająca73. 

Natomiast, jeżeli konkurencja na danym rynku występuje, ale jest ograniczona 
(some competition), to Trybunał stoi na stanowisku wyrażonym w orzeczeniu w sprawie 
AOK Bundesverband, że nie można automatycznie zakładać, że aktywność na tym ryn-
ku stanowić będzie działalność o charakterze gospodarczym74. 

Kolejne zagadnienie wiąże się z czasem, jaki trwać musi dana aktywność, nim 
może zostać uznana za mającą charakter gospodarczy. Wydaje sie jednak, posługując 
sie wykładnią celowościową, że dla zapewnienia maksymalnej skuteczności unijnego 
prawa konkurencji przesłanka czasu trwania danej aktywności, występująca w orze-
czeniach poprzedzających sprawę Höfner została porzucona75. Zdaje się to potwier-
dzać analiza decyzji wydawanych przez Komisję, która stoi na stanowisku, że nawet 
jednorazowe działanie podmiotu polegające na oferowaniu lub nabyciu dóbr (towarów 
i usług) konstytuuje działalność gospodarczą76. Nie jest przy tym istotna ani skala dzia-
łania tego pomiotu, ani to czy wskazana aktywność stanowi jego główną funkcję77.

Strona podmiotowa stanowić może również jedno z kryteriów podczas oceny, czy 
dana aktywność zaklasyfi kowana może być jako działalność gospodarcza78. Prawa kon-
kurencji nie stosuje się do działalności osób fi zycznych, gdy te nabywają towary lub 
usługi z przeznaczeniem na indywidualną konsumpcję79. Pomimo, że aktywność eko-

70 Ibidem, § 10 i n.
71 A. Jones, B. Sufrin, op. cit., s. 136.
72 Ibidem, § 17 i 19. Por. także decyzja 95/364/EC Comission Decision of 28 June 1995 relating to a proceeding 

pursuant to Article 90 (3) of the Treaty, Dz. Urz. UE z 12.09.1995, L216/8, gdzie KE w sprawie instytucji za-
rządzającej portem lotniczym Brussels Zaventem zajęła stanowisko, że gospodarczą będzie działalność, która 
przynajmniej co do zasady (at least in principle) wykonywana może być przez podmiot prywatny.

73 Orzeczenie C-360/96, Gemeente Arnhem and Gemeente Rheden v. BFI Holdning BV, [1998] ECR I-6821, § 47 
i 49; 

74 M. Krajewski, M. Farley, Limited Competition in National…, op. cit., s. 848.
75 Pojawia się również pogląd, że fakt, iż Trybunał w orzeczeniu w sprawie Höfner nie odniósł się do wymogu 

czasu trwania danej działalności wcale nie musi oznaczać rezygnacji z tego warunku. Por. E. Grabitz, M. Hilf 
(red.), Das Recht de Europäische Union (loose-leaf collection), C. H. Beck, München 2005.

76 Orzeczenia T-11/89, Shell, § 311; T-102/92, VIHO Europe BV v. Komisja, [1995] ECR II-17, § 50. por. także 
decyzje IV/28.996 – Reuters/BASF; IV/30.389 – Nutricia/De Rooj i IV/30.408 – Nutricia/Zuid-Hollandse Con-
servenfabriek. Także orzeczenie 42/84, Remia BV and Others v. Komisja, [1985] ECR 2545.

77 W. J. P. Wils, Th e Undertaking as Subject of EC Competition Law and the Imputation of Infrigements to Natural 
or Legal Persons, [w:] European Law Review, Vol. 25, n. 2, April 2000, s. 99-116; P. Roth QC, V. Rose, op. cit., 
s. 92-93 i 96-97.

78 A. Materna, op. cit., s. 115.
79 M. Herrman, F. J. Säcker, op. cit., s. 413, nb. 1-10-018 wraz z cytowanymi tam autorami.
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nomiczna gospodarstw domowych ma wpływ na gospodarkę, to jednak nie mogą one 
zostać uznane za przedsiębiorstwa80. Za działalność gospodarczą w rozumieniu prawa 
Unii może natomiast zostać uznane działanie osób fi zycznych w celu komercyjnym81.

Osoby fi zyczne, będące pracownikami w ramach wykonywania swoich obowiąz-
ków zawodowych także nie uznaje się za wypełniające przesłanki przedsiębiorstwa 
w związku z tym, że działają one w ramach większej organizacji, która przedsiębior-
stwem jest i to aktywność tego podmiotu jako całości stanowi działalność gospodar-
czą82. Odnosząc się do tak skonstruowanej wykładni P. Nihoul wskazuje, że kiedy w da-
nej sytuacji pracownik podejmie działanie we własnym interesie (wbrew swojej fi rmie), 
to w zasadzie powinien wypełnić przesłanki przedsiębiorstwa83.

Rzecznik Generalny Jacobs w opinii w sprawie Albany stwierdził, że budowa prze-
pisów konkurencji nie pozwala na ich zastosowanie wobec działań pracowników84. 
Zwrócił on uwagę, że praca (labour) nie stanowi funkcji przedsiębiorstwa, która polega 
na oferowaniu towarów i usług (provision of goods and services)85. 

Związki zawodowe i organizacje pracodawców, będące formami organizacji opar-
tymi na zbiorowym porozumieniu członków i których celem działania nie jest osią-
ganie zysku operacyjnego, nie wchodzą w zakres unijnego pojęcia przedsiębiorstwa86. 
Organizacje te oczywiście są uczestnikami rynku, ale jak długo zawierane przez nie 
porozumienia zbiorowe ograniczają się do organizacji i warunków pracy i kiedy mają 
bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji pracowników, unijne reguły konkurencji nie 
znajdą zastosowania87. Zastosowanie znajdą tu przepisy Tytułu X Traktatu o Funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej, które pozostawiają regulacje tych kwestii państwom człon-
kowskim88.

80 Ibidem.
81 Orzeczenia 218/81, Oswald Schmidt trading as Demo-Studio Schmidt v. Komisja, [1983] ECR 3045 i 35/83, 

BAT Cigaretten-Fabriken GmbH, v. Komisja, [1985] ECR 363. Także decyzje IV/29.672 – Floral, Dz. Urz. WE 
z 15.02.1980, L39/51; IV/28.996 – Reuters/BASF.

82 Orzeczenie w sprawach połączonych 40 – 48, 50, 54 – 57, 111, 113 i 114 –73, „Suiker Unie”, § 539 i C-22/98, 
Criminal proceedings Against Becu, [2001] ECR I-5665, § 26. Por. także P. Roth QC, V. Rose, op. cit., s. 95.

83 P. Nihoul, Do Workers Constitute Undertakings for the Purpose of the Competition Rules?, [w:] European Law 
Reviev, V. 29, n. 2, August 2000, s. 408 i 413-414. Por. także C. Townley, Th e Concept of an ‘Undertaking’: Th e 
Boundaries of the Corporation – A Discussion of Agency, Employees and Subsidiaries, [w:] G. Amato, C. D. Ehler-
mann, A. Komninos (red.), EC Competition Law: A Critical Assessment, Hart Publishing, Oxford 2007, s. 6.

84 Opinia Rzecznika Generalnego Sir Francisa Jacobsa w sprawie C-67/96, Albany, [2000] 4 CMLR 446.
85 Ibidem.
86 P. Roth QC, V. Rose, op. cit., s. 95-96. Por. także opinia Rzecznika Generalnego Jacobsa do sprawy C-67/96, 

Albany, § 227, gdzie autor argumentuje, że jeśli pracownik nie jest „przedsiębiorstwem” w rozumieniu prawa 
konkurencji, to związek zawodowy zrzeszający pracowników nie może zostać uznany za związek przedsię-
biorstw (association of undertakings).

87 Orzeczenia C-67/96, Albany, § 60 – 64; sprawy połączone 115, 116 i 117/97, Brentjens’ Handelsonderne-
ming BV v. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, [1999] ECR I-6025, § 57 – 62; 
C-222/98, Hendrik van der Woude v. Stichting Beatrixoord, [2000] ECR I-7111, § 25. Por. także Reply to the 
Written Question no. 777/89 (by Mr Gianfranco Amendola to the Comission of the European Communities. 
Infrigements of the EEC Treaty by FIAT), Dz. Urz. WE z 31.12.1990, C 328/3.

88 TFUE Tytuł X – Polityka Społeczna. Por także orzeczenie C-67/96, Albany, § 57 i decyzja IV/31.362 – Irish 
Bank Standing Committee, Dz. Urz. WE z 18.10.1986, L295/28.
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Jeżeli w wyniku zawarcia układu zbiorowego, którego stroną są także związki zawo-
dowe lub zrzeszenia pracodawców, zmianie ulegnie kształt danego rynku (w wyniku zmia-
ny zachowań rynkowych działających tam przedsiębiorstw będących stroną tego samego 
układu), to organizacje te stanowić będą przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa Unii Eu-
ropejskiej89. Jak podkreślają M. Herrman i F. J. Säcker, zastosowanie tak szerokiej wykład-
ni określenia „przedsiębiorstwo” w stosunku do związków zawodowych i organizacji pra-
codawców wynika z dostrzeżenia wpływu działalności tych podmiotów na zachowanie 
uczestników rynku i w efekcie na jego konkurencyjność90. Trybunał wskazał, że kryteria te 
nie znajdą zastosowania do organizacji skupiających przedstawicieli wolnych zawodów91.

Sama natomiast działalność osób wykonujących wolne zawody zgodnie z Traktatami 
stanowi usługę, a więc i działalność gospodarczą92. Przepisom konkurencji podlegają tak-
że osoby samozatrudnione93. W orzeczeniu w cytowanej już sprawie Wouters ETS stanął 
na stanowisku, że osoby oferujące usługi na rynku, które w związku z tym ponoszą ekono-
miczne ryzyko prowadzenia takiej działalności, stanowić będą przedsiębiorstwa w świetle 
unijnego prawa konkurencji94. Nie jest przy tym istotny charakter świadczonych usług ani 
to czy równocześnie nie są one objęte sektorowymi regulacjami szczegółowymi95. Status 
organizacji naukowych i sportowych w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej uza-
leżniony jest od charakteru działalności, jakie w danej sytuacji wykonują. Praca nauko-
wa i uprawianie sportu nie klasyfi kuje się jako aktywności o charakterze ekonomicznym. 
Działalność organizacji zajmujących się nauką i sportem może natomiast zostać uznana 
za gospodarczą, jeżeli jej celem jest osiągnięcie zysku96. Przedsiębiorcami będą więc kluby 
sportowe zarabiające na wydarzeniach sportowych97. Warto dodać, że podobną interpre-
tację zastosował Trybunał w stosunku do artystów i organizacji ich skupiających, które 
wypełniają przesłanki do bycia uznanymi za przedsiębiorstwa kiedy organizują wydarze-
nia kulturalne w celach zarobkowych98. Także naukowcy, kiedy czerpią fi nansowe korzy-
ści z efektów swojej pracy zdaniem Komisji stanowią przedsiębiorstwo99.

89 M. Herrman, F. J. Säcker, op. cit., s. 415.
90 Ibidem. 
91 Orzeczenie w sprawach połączonych 180 – 184/98, Pavel Pavlov, § 67 – 70.
92 Art. 57 lit. d TFUE. Por. C. Prieto, Professions libra les, concurrence et libre circulation, w: Law & European 

Aff airs, 14e année, n. 3, 2005, s. 447-462.
93 P. Roth QC, V. Rose, op. cit., s. 92-94. Por. także orzeczenie C-35/96, Komisja v. Włochy (gdzie ETS posłużył 

się określeniem intelectual activity), § 38 i decyzje IV/32.202 – A.P.B., Dz. Urz. WE z 23.01.1990, L18/35; 
IV/33.407 – CNSD.

94 Orzeczenie C-309/99, Wouters, § 48 – 49. Szerzej por. A. Jones, Regulating the Legal Profession: Article 81, 
the Public Interest and ECJ’s Judgment in Wouters, w: European Law Business Review, Special Issue 2008, 
s. 1079 – 1103. Por. także orzeczenie w sprawach połączonych 180 – 184/98, Pavel Pavlov, § 77. 

95 Ibidem. Por. także A. Jones, Regulating the Legal…, op. cit., s. 1079-1103
96 M. Herrman, F. J. Säcker, op. cit., s. 415-416. Na temat relacji między prawem sportowym a prawem kon-

kurencji por. S. Gardiner, R. Parrish, R. C. R. Siekmann (red.), EU Sport Law and Policy: Regulation, Re-
regulation and Representation, T.M.C. Asser Press, Den Haag 2009.

97 Ibidem. 
98 Orzeczenie 78-70, Deutsche Grammophon Gesellschaft  mbH v. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG, [1971] 

ECR 487 oraz decyzje IV/29.559 – RAI/UNITEL i IV/29.839 – GVL, Dz. Urz. WE z 28.12.1981, L370/49.
99 Por. decyzje IV/26.949 – AOIP/Beyrard, Dz. Urz. WE z 13.01.1976, L6/8 i IV/C-29.290 – Vaessen/Moris.
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Działalność gospodarcza organów państwa a realizacja zadań władzy publicznej 
Ponieważ przepisy unijnego prawa konkurencji adresowane do przedsiębiorstw 

odnoszą sie zarówno do tych prywatnych, jak i publicznych pojawia się zagadnienie 
związane z tym, jakie działania podejmowane przez państwo będą miały charakter 
gospodarczy w rozumieniu tego prawa100. O ile nie budząca kontrowersji jest kwestia 
aktywności podmiotów publicznych, których celem jest dostarczanie towarów lub 
usług i utrzymywania się oraz zarabiania na tej działalności, o tyle sytuacja kompliku-
je się w przypadku jednostek administracji lub podmiotów, których zadaniem nie jest 
osiąganie zysków101. Innymi słowy, kiedy struktury państwa (czy samorządu, kraju fe-
deralnego, władz miejskich etc.) uznane mogą być za wypełniające unijne przesłanki 
bycia uznanym za przedsiębiorstwo102.

Trybunał stoi na stanowisku, że państwo i jego jednostki organizacyjne może zo-
stać uznane za przedsiębiorcę w świetle prawa Unii jeżeli jest stroną stosunków cywil-
noprawnych z podmiotami prawa cywilnego103. 

W ten sposób zawarcie umowy o zakupie i dystrybucji energii elektrycznej i dostaw 
wody między państwem (jednostką samorządu terytorialnego) a prywatnym dostawcą 
stanowić będzie działalność gospodarczą104. Za taką została również uznana umowa za-
warta między jednostką państwową a prywatną w sprawie zorganizowania systemu go-
spodarki odpadami komunalnymi105. Także obsługa systemu łączności i podstawowych 
usług pocztowych, która została powierzona kontrolowanemu w całości przez państwo 
podmiotowi stanowi działalność gospodarczą106. 

Ponadto, Trybunał uznał również działalność polegającą na prowadzeniu dobrowol-
nego systemu ubezpieczeń społecznych, uzupełniającego system podstawowy oraz syste-
mu obowiązkowego obejmującego tylko określone sektory gospodarki, które prowadzone 
były przez podmioty w całości państwowe za mającą charakter gospodarczy107. Również 
quasi publiczne: agencja pośrednictwa pracy i stowarzyszenie nadawców (Broadcasting 
Union), których celem co prawda nie było osiąganie zysku, ale, które działały na konku-

100 M. Herrman, F. J. Säcker, op. cit., s. 418.
101 Szerzej A. Sánchez-Graells, Distortion of Competition Generated by the Public (Power) Buyer: A Perceived Gap 

in EC Competition Law and Proposals to Bridge It, w: University of Oxford Center for Competition Law and 
Policy, CCLP (L) 23, August 2009.

102 P. Roth QC, V. Rose, op. cit., s. 95. Zarówno ETS, jak i Komisja nie wykluczają, że co do zasady organy 
państwa mogą zostać uznane za przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa UE, por. orzeczenie 118/85, Komisja 
v. Włochy, § 7 i 8 oraz decyzje IV/26.870 – Aluminium imports from eastern Europe, Dz. Urz. WE z 30.03.1985, 
L92/1 i i decyzja 90/456/EEC concerning the provision in Spain of international express courier services, 
Dz. Urz. WE z 28.08.1990, L233/19, § 6.

103 G. Materna, Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Ofi cyna Wolters Klu-
wer business, Warszawa 2009, s. 127 i n.

104 Orzeczenie C-393/92, Municipality of Almelo and Others v. Energiebedrijf Ijsselmij, [1994] ECR I-01477, § 31. 
Także 6/64, Flaminio Costa v. E.N.E.L., [1964] ECR 1141 i decyzja IV/33.151 – Jahrhundertvertrag, Dz. Urz. 
UE z 02.03.1993, L50/14.

105 Decyzja COMP/34.950 – Eco-Emballages, § 70.
106 Orzeczenie C-320/91, Criminal procedings against Paul Corbeau, [1993] ECR I-2533, §15 i decyzja 90/456/

EEC Spanish courier services, § 6.
107 Orzeczenia C-244/94, FFSA, C-67/96, Albany i C-180/98 – C-184/98, Pavel Pavlov.
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rencyjnym rynku i przez to ich działalność była gospodarcza, zostały zakwalifi kowane do 
kategorii przedsiębiorstw w rozumieniu prawa UE108. Jeśli zadanie utrzymywania okre-
ślonej infrastruktury powierzone zostanie podmiotowi prywatnemu przez organ władzy 
publicznej, przesłanki do uznania takiego działania za działalność gospodarczą zostaną 
również wypełnione109. Na tej samej zasadzie za działalność gospodarczą uznane zostało 
powierzenie utrzymywania systemu ratownictwa medycznego110.

Ocena działań podejmowanych przez podmiot państwowy, zdaniem luksembur-
skiego trybunału, powinna także uwzględnić, czy prywatne podmioty prowadzą na da-
nym rynku podobną i przez to konkurencyjną działalność111. Także, czy dane zadanie 
mogłoby zostać wykonane przez podmiot prywatny na zasadach komercyjnych112.

Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie podkreślał, że działanie organów pań-
stwa, będące realizacją uprawnień władczych (sovereign powers), nie stanowi działal-
ności gospodarczej w świetle unijnych przepisów konkurencji113. W praktyce, zwłaszcza 
w związku z występującym zjawiskiem prywatyzacji zadań publicznych i ich różnorod-
nością, dokonanie jednoznacznego podziału okazuje się kłopotliwe114. Trybunał zazna-
czył, że podczas oceny, czy dany podmiot uznany może być za prowadzący działalność 
gospodarczą w rozumieniu prawa UE, każde jego działanie powinno być analizowa-
ne indywidualnie115. Uznanie więc danej aktywności za mającą charakter władczy nie 
będzie oznaczać automatycznie, że inne działania badanego podmiotu nie mogą być 
działalnością gospodarczą116. Rzecznik Generalny Tesauro w opinii wydanej w sprawie 
Eurocontrol wskazuje, że nie będą podlegać prawu konkurencji (a więc nie będą w tym 
kontekście działalnością gospodarczą) te działania państwa, które polegają na wykorzy-
staniu publicznoprawnego przymusu wobec obywateli117. Działania te są jednocześnie 

108 Orzeczenie C-55/96, Job Centre także decyzje IV/31.734 – Film purchases by German television stations 
i IV/32.150 – EBU/Eurovision System. Por. także A. Jones, B. Sufrin, op. cit., s. 434-678.

109 Orzeczenia 41/83, Włochy v. Komisja, [1985] ECR 873, § 18 i n; C-92/91, Criminal proceedings against An-
nick Neny née Taillandier, [1993] ECR I-05383; C-229/94, Deutsche Bahn AG v. Komisja, [1997] ECR II-1689; 
T-128/98, Aéroports de Paris, § 124 i potwierdzające wcześniejsze rozstrzygnięcie orzeczenie C-82/01 P, Aéro-
ports de Paris v. Komisja, [2002] ECR I-9297, § 74 i 82.

110 C-475/99, Ambulanz Glöckner.
111 Orzeczenie C-41/90, Höfner, § 22.
112 Orzeczenia T-128/98, Aéroports de Paris, § 124 i C-82/01 P, Aéroports de Paris, § 82. Także C-475/99, Ambu-

lanz Glöckner, § 20; T-155/04, SELEX, § 54 – 94 i późniejsza C-113/07, Selex Sistemi Integrati SpA v. Komisja 
[2009] ECR I-02207.

113 Orzeczenia C-364/94, Eurocontrol, § 27; C-343/95, Diego Cali, § 22. Także por. orzeczenie 52/76, Luigi Be-
nedetti v. Munari F.lli s.a.s., [1977] ECR 163 i opinia Rzecznika Generalnego Gerharda Reischla do tego 
orzeczenia pkt. 191 i 192, również opinia Rzecznika Generalnego Francesco Capotorti w sprawie 82/77, Mi-
nistère public du Kingdom of the Netherlands v. Jacobus Philippus van Tieggele, [1978] ECR 25, pkt. 539 – 542. 
Również decyzja IV/29.883 – AROW/BNIC, Dz. Urz. WE z 31.12.1982, L379/1.

114 J. Maillo, Services of General Interest and EC Competition Law, [w:] G. Amato, C. D. Ehlermann, A. Komni-
nos (red.), op. cit., s. 595, Por także S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994; E. Szyszczak, Public Service Provision in Competitive Mar-
kets, [w:] Yearbook of European Law 2001, N. 20, 35 – 77; A. Jones, B. Sufrin, op. cit., s. 131.

115 A. Svetlicinii, op. cit., s. 422.
116 Ibidem.
117  Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-364/94, Eurocontrol, § 9.
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zarezerwowane dla władz publicznych118. Za przedsiębiorstwo nie została uznana orga-
nizacja, która zajmuje się kontrolą i nadzorem przestrzeni powietrznej (Air Traffi  c Con-
trol) właśnie dlatego, że ETS w działalności tej dopatrzył się cech charakterystycznych 
dla wykonywania władztwa publicznego119. Na tej samej zasadzie za niebędące działal-
nością gospodarczą uznane zostały działalności polegające na kontroli zanieczyszczeń 
na terenie portu morskiego, działanie pilotów portowych i niektóre prace dokerskie, 
które, mimo że wykonywane przez podmioty prawa prywatnego, zostały zlecone przez 
władzę publiczną120. Ocena Trybunału Sprawiedliwości opierała się na tym, że ze wzglę-
du na swoją charakterystykę, badana działalność leżała w sferze kompetencji władz pu-
blicznych i tylko przez te władze lub na ich zlecenie może być wykonywana121.

Sam jednak test, polegający na określeniu, czy dana aktywność realizowana może 
być komercyjnie, choćby teoretycznie przez podmioty prywatne, zdaniem Trybunału nie 
jest wystarczający dla stwierdzenia, czy stanowi ona działalność gospodarczą w rozumie-
niu prawa UE122. Problem ten dostrzega również Komisja, która w pochodzącym z 1996 
r. obwieszczeniu w sprawie usług użyteczności publicznej zwraca uwagę na występujące 
między państwami członkowskimi różnice w funkcjonowania sektora publicznego, wyni-
kające z różnorodności kultur prawnych i doświadczeń historycznych123. 

Pełna ocena powinna uwzględniać stwierdzenie, czy dana działalność polega na 
oferowaniu towarów bądź usług na rynku, a nie na samym zakupie jako takim124. Try-
bunał orzekając w sprawie FENIN podkreślił znaczenie rozróżnienia, czy dana aktyw-
ność podmiotu publicznego, polegająca na nabyciu towarów (lub usług), nie może zo-
stać oddzielona od tego w jaki sposób nabyte dobra zostaną później wykorzystane125. 
Innymi słowy, sam fakt zakupu towarów lub usług nie oznacza automatycznie uznania 
takiej aktywności za działalność gospodarczą126. Jeżeli nabywający podmiot państwowy, 
nawet jeśli przez skalę transakcji wywiera wpływ na rynek, wykorzystuje kupione dobra 
w sposób niekomercyjny, np. w celach społecznych, nie zostanie uznany za przedsię-
biorcę w rozumieniu prawa konkurencji127.

118 A. Bartosch, Social Housing and European State Aid Control, [w:] European Competition Law Review, V. 28, 
n. 10, October 2007, s. 565.

119 Orzeczenia C-364/94, Eurocontrol, § 28 i 30.
120 Orzeczenia C-343/95, Diego Cali; C-18/93, Corsica Ferries Italia v. Corpo dei Piloti del Porto di Genova, [1994] 

ECR I-1783; C-226/96, Corsica Ferries France SA v. Grupo Antichini Ormeggiatori del porto di Genova, [1998] 
ECR I-3949; C-179/90, Merci Convenzionali.

121 O. Odudu, Th e Boundaries of EC Competition Law: Th e Scope of Article 81, Oxford University Press 2006, 
s. 42-45.

122 Orzeczenia T-128/98, Aéroports de Paris, § 124. Por. także G. Materna, op. cit., s. 124-125. 
123 Commission Communications on services of general interest in Europe, Dz. Urz. UE z 26.09.1996, C 281/3, § 3.
124 Orzeczenie C-205/03, FENIN, [2006] ECR I-06295 oraz opinia Rzecznika Generalnego Maduro do tej sprawy.
125 Ibidem. Por. także orzeczenia C-35/96, Komisja v. Włochy, § 36 i T-513/93, CNSD, § 36.
126 J-P. Kovar, Notion of Economic Activity: Th e ECJ confi rms the cases law Eurocontrol and Fenin on the notion of 

economic activities and the qualifi cation of the purchase (Selex Sistemi Integrati – Eurocontrol), [w:] Concur-
rences, N° 2-2009, n° 26096, s. 212-213; A. Jones, B. Sufrin, op. cit., s. 137.

127 Orzeczenie C-205/03, FENIN § 37. Odmienny pogląd reprezentuje Rzecznik Generalny Jacobs w opinii 
w sprawie C-218/00, INAIL, pkt. 71.
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Ponadto, ETS stwierdził, że należy wziąć pod uwagę charakter stosunku prawnego 
między podmiotem oferującym dane towary lub usługi (realizującym zadanie publicz-
ne) a ich odbiorcami (benefi cjentami)128. Test polega na określeniu, czy mógłby on zo-
stać ukształtowany, przynajmniej teoretycznie, na podstawie stosunku umownego129.

Zastosowanie tych kryteriów wyłącza stosowanie unijnego prawa konkurencji wo-
bec działań państwa służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, kwestii doty-
czących obronności, wymiaru sprawiedliwości, działalności fi skalnej, wydawania do-
kumentów i pozwoleń oraz innych form działalności urzędowej130. Działalności gospo-
darczej w rozumieniu prawa UE nie stanowi również realizowanie zadań edukacyjnych, 
socjalnych i kulturalnych, jeśli ich fi nansowanie pochodzi ze środków publicznych131. 
To samo ma miejsce w przypadku usług komunalnych fi nansowanych ze środków po-
chodzących z obowiązkowych obciążeń fi skalnych132.

Uwagi końcowe
Podsumowując rozważania poświęcone defi nicji przedsiębiorstwa w prawie Unii 

Europejskiej podkreślić należy praktyczny wymiar analizowanego zagadnienia. Ponie-
waż unijne reguły konkurencji adresowane są właśnie do przedsiębiorstw, stąd też zakres 
podmiotowy unijnej koncepcji przedsiębiorstwa będzie jednocześnie zakresem unijne-
go prawa konkurencji. A więc pojęcie „przedsiębiorstwo” zdefi niowane na potrzeby 
prawa UE, służy jako narzędzie pozwalające oddzielić działalność nie mającą charakte-
ru gospodarczego i aktywności stanowiące realizacje uprawnień władczych państwa od 
obszarów podlegających traktatowym regułom konkurencji. W związku z tym spójna 
i jednolita wykładnia tego pojęcia na poziomie acquis communautaire jest niezbędna. 
Nie jest przy tym istotne, czy w wewnętrznych porządkach prawnych państw człon-
kowskich wypracowane zostały również odrębne sposoby wykładni pojęcia „przedsię-
biorstwo” (szczególnie, że koncepcje te różnią się istotnie w zależności od państwa). 
W przypadku stosowania unijnego prawa konkurencji tylko interpretacje funkcjonują-
ce na ponadnarodowym poziomie Traktatów mogą mieć zastosowanie. A zatem, skoro 
tylko przedsiębiorstwa są podmiotami unijnego prawa konkurencji i tylko one mogą 
być adresatami decyzji Komisji – działającej jako regulator rynku wewnętrznego, odpo-
wiednio szeroka i jednocześnie elastyczna defi nicja tego pojęcia oraz jej spójne i konse-
kwentne stosowanie na terenie całej Unii jest sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu dla 
efektywności prawa UE.

128 Ibidem. 
129 Ibidem. Por. J. L. Buendia Sierra, Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law. Article 86 (Former 

Article 90) of the EC Treaty, Oxford University Press, Oxford 2000, s. 61.
130 G. Materna, op. cit., s. 126, także A. Bartosch, op. cit., s. 564. Por. również orzeczenia C-364/94, Eurocontrol; 

C-113/07, Selex, które dotyczyły organizacji zajmujących się kontrolą ruchu lotniczego (ATC) oraz C-387/93, 
Criminal proceedings against Giorgio Domingo Banchero, [1995] ECR I-04663 dotycząca pozwoleń na prowa-
dzenie punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych.

131 Orzeczenie 263/86, Belgia v. René Humbel and Marie-Th érèse Edel, [1988] ECR 5365.
132 Opinia Rzecznika Generalnego do sprawy C-134/03, Viacom Outdoor Srl v. Giotto Immobiliser SARL, § 72.
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Streszczenie

Pojęcie „przedsiębiorstwo” w acquis communautaire
Celem artykułu jest przedstawienie jak pojęcie „przedsiębiorstwo” funkcjonu-

je w prawie Unii Europejskiej. Jest to autonomiczna koncepcja acquis communauta-
ire, która jednocześnie nie została zdefi niowana w Traktatach. Poza tym unijne reguły 
konkurencji, zarówno na płaszczyźnie prawa pierwotnego, jak i legislacji wtórnej adre-
sowane są właśnie do przedsiębiorstw. Doprecyzowanie występującego w prawie Unii 
Europejskiej pojęcia „przedsiębiorstwo” i określenie zakresu jego zastosowania pozwoli 
więc wyznaczyć podmiotowe ramy obowiązywania unijnego prawa konkurencji. Arty-
kuł przedstawia w oparciu, o jakie kryteria podmiotowe i funkcjonalne Trybunał Spra-
wiedliwości podejmuje decyzję o uznaniu danego podmiotu za przedsiębiorstwo w ro-
zumieniu prawa UE i jakie przesłanki wyłączają możliwość zakwalifi kowania do tej 
kategorii. Praca opiera się na bogatym, w znacznej części obcojęzycznym i bardzo czę-
sto niedostępnym w kraju materiale źródłowym. Artykuł przedstawia również obszerne 
orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości poświęcone poruszanej pro-
blematyce.

Summary

The notion of “undertaking” in acquis communautaire
Th e paper presents how the concept of “undertaking” works in European Unio-

n’s law. It is a communautaire concept, however it is not defi ned in the Treaties. On the 
other hand EU competition rules, both at the level of primary and secondary legislation 
are addressed to the “undertakings”. Pinpointing the exact meaning of this term will 
therefore allow to defi ne the scope of EU competition law. Th e paper presents on the 
basis of what criteria European Commission and the European Court of Justice asses-
ses if an entity could fall under category of undertaking in terms of EU law. At the same 
time what kind of activities would never be considered as economic and thus its pro-
vider be considered an undertaking. Th e article presents the extensive case-law of the 
European Court of Justice dedicated to the discussed issue.
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Zbigniew Piskorz
Dolnośląska Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Identyfi kacja okazji przedsiębiorczych 
– modele i badania

Wprowadzenie 
Przełom wieków to czas intensywnych badań nad przedsiębiorczością. W pierw-

szej dekadzie XXI w. ukazało się dwukrotnie więcej artykułów naukowych z „przed-
siębiorczością” w tytule, niż w ostatnim dwudziestoleciu poprzedniego wieku. 

Z intensyfi kacją aktywności badawczej współwystępują dążenia do ukonstytu-
owania się autonomicznej interdyscyplinarnej domeny naukowej „nauki o przedsię-
biorczości”. S. Shane i S. Vankataraman autorzy wpływowego (ponad 4 tysiące cyto-
wań) artykułu1 uważają, że centralnym problemem badawczym postulowanej dyscy-
pliny powinno być poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „czym są okazje przedsię-
biorcze”. Wśród badaczy występuje zgoda, że „okazje przedsiębiorcze” są podstawo-
wym elementem procesu przedsiębiorczego. 

Przedstawiony poniżej rysunek w sposób wyrazisty ilustruje, powyższe twierdze-
nie. Proces przedsiębiorczy to sekwencja działań rozpoczynająca się fazą poszukiwa-
nia i zidentyfi kowania okazji np. dla stworzenia nowego produktu. Zidentyfi kowana 
okazja zostaje rozwinięta i w wypadku pozytywnej oceny przedsiębiorca podejmuje 
decyzje o jej wykorzystaniu, np. o uruchomieniu nowej produkcji lub założeniu no-
wego przedsiębiorstwa.

1  S. Shane, S. Vankataraman, The promise of entrepreneurship as fi eld of research, „Academy o Management 
Review” 2000, nr 25, s. 219.
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Rysunek 1. Przedsiębiorczość jako proces identyfi kacji i wykorzystania okazji 
przedsiębiorczych

Źródło: opracowanie własne

Zdaniem wielu badaczy przy takim rozumieniu przedsiębiorczości badacze po-
winni koncentrować się na badaniu: źródeł okazji przedsiębiorczych, procesu identyfi -
kowania, ewaluacji i wykorzystania okazji, oraz jednostek, które identyfi kują i eksplo-
atują okazje przedsiębiorcze. 

Celem prezentowanego tekstu jest analiza ujęć teoretycznych oraz danych empi-
rycznych dotyczących procesu identyfi kacji okazji przedsiębiorczych. Omówione zo-
staną różne modele procesu identyfi kacji okazji przedsiębiorczych oraz czynniki mają-
ce wpływ na przebieg tego procesu.

Okazje przedsiębiorcze – istota, źródła i typy
Okazja przedsiębiorcza jako centralny komponent procesu przedsiębiorczego, 

jest pojęciem często pojawiającym się w literaturze poświeconej przedsiębiorczo-
ści. Mimo to nie wypracowano dotychczas uniwersalnej defi nicji tego pojęcia. Po-
szczególni badacze ujmują je z różnych teoretycznych perspektyw. Przeprowadzona 
analiza rozumienia pojęcia „okazji” przez różnych autorów obok różnic ujawniła też 
znaczne podobieństwa w tym zakresie2. Zdecydowana większość tych defi nicji wska-
zuje na trzy centralne charakterystyki okazji przedsiębiorczej: nowość, atrakcyjność, 
potencjalna wartość ekonomiczna. 

Większość badaczy akcentuje więc, że okazje przedsiębiorcze to te sytuacje, w któ-
rych nowe dobra, usługi, materiały i metody organizacyjne mogą być wprowadzone 
i sprzedane drożej niż koszt ich produkcji. 

2  D. Hansen, R. Shrader, J. Monllor, Defragmenting Defi nitions of Entrepreneurial Opportunity, Journal of Small 
Business Management, 2011, 49 (2), s. 297.
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Badaczem, który dużo uwagi poświęcał problematyce okazji biznesowych był Pe-
ter Drucker. Jest on autorem typologii źródeł okazji przedsiębiorczych. Siedem po-
tencjalnych źródeł okazji biznesowych zaproponowanych przez P. Drucker przedsta-
wia się następująco3: TO, CO NIEOCZEKIWANE – może ono mieć postać niespo-
dziewanego sukcesu niepowodzenia lub wystąpienia nieprzewidywalnego zdarzenia 
zewnętrznego (np. komputery zabawki rozpowszechnione wśród dzieci spowodowa-
ły, że ich ojcowie też zapragnęli mieć komputer w swoim biurze); NIEZGODNOŚCI 
– to rozbieżność między tym, co jest, a tym, co powinno być albo między tym, co jest 
a tym, co było zakładane; POTRZEBY PROCESU – te okazje wynikają z konieczno-
ści doskonalenia już istniejącego procesu – wyeliminowanie słabości np. robotyzacja; 
STRUKTURA PRZEMYSŁU I RYNKU – zmiany w strukturze przemysłu lub rynku 
są istotnymi okazjami do innowacji biznesowych (przykładem może być historia roz-
woju przemysłu samochodowego); DEMOGRAFIA – zmiany w populacji obejmują-
ce np. zmiany liczebności, struktury zatrudnienia, poziomu wykształcenia i docho-
dów ludności (wzrost liczby osób w starszym wieku stwarza okazje przedsiębiorcze 
związane z zapewnieniem im opieki); ZMIANY W SPOSOBACH SPOSTRZEGANIA 
– np. wszystkie wskaźniki zdrowotności wzrastają od wielu lat, a jednak nigdy dotych-
czas ludzie nie przejawiali tyle troski o zdrowie i tyle obaw – stanowi to potencjalną 
okazję przedsiębiorczą; NOWA WIEDZA – osiągnięcia naukowe stanowią podstawę 
wielu innowacji gospodarczych, w laboratoriach naukowych powstają np. nowe ma-
teriały lub technologie.

Cześć z siedmiu przedstawionych źródeł okazji biznesowych ulokowana jest we-
wnątrz przedsiębiorstw (np. potrzeby procesu), a inne zaś tkwią w otoczeniu fi rm 
(np. demografi a). W literaturze przedmiotu wskazuje się, że istotnym źródłem okazji 
przedsiębiorczych jest zjawisko asymetrii informacji, występujące między różnymi 
aktorami życia gospodarczego4. Niektórzy z przedsiębiorców wiedzą więcej lub szyb-
ciej uzyskali nowe informacje niż inni, dzięki czemu mogą dostrzec nowe szanse na 
zwiększenie swoich ekonomicznych korzyści. Warto zauważyć, że informacyjna asy-
metria dotyczyć może każdego z omówionych siedmiu źródeł wyodrębnionych przez 
P. Druckera.

Powszechnie akceptowaną typologią okazji biznesowych jest propozycja J. Schumpe-
tera, wybitnego ekonomisty przypisującego istotne znaczenie przedsiębiorczości i przed-
siębiorcom w rozwoju gospodarczym społeczeństw5. Pięć typów okazji przedsiębiorczych 
zaproponowanych przez J. Schumpetera to: nowe produkty lub usługi – przedsiębior-
cy dążą do stworzenia całkowicie nowych dóbr; nowe technologie i metody produkcji 
– przedsiębiorcy wykorzystują nowe technologie (np. mikroprocesory), ale również wpro-
wadzają nowe metody zarządzania; nowe rynki – powstają nowe rynki, np. rynek kom-
puterów osobistych i powiązany z nim rynek oprogramowania lub rynek gier komputero-

3  P. Drucker, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004, 14-36.
4  J. Eckhardt, S. Shane, Opportunities and Entrepreneurship, „Journal of Management” 2003, nr 29 (3), s. 341.
5  J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm i demokracja, PWN, Warszawa 1995, s. 45.
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wych; nowe sposoby rozszerzania podaży istniejących zasobów – obecnie wiele komplek-
sów szkoleniowych świadczy dodatkowo usługi związane z przeprowadzeniem szkoleń 
lub konferencji; reorganizowanie przedsiębiorstw – przykładem tego typu są zakłady For-
da, w których dzięki tańszej produkcji na taśmie produkcyjnej z samochodu, jako dobra 
luksusowego uczyniono produkt dostępny dla wielu amerykańskich rodzin. 

Każda z powyższych okazji przedsiębiorczych może mieć swoje źródła w jednym lub 
kilku spośród tych wskazanych przez P. Druckera i przedstawionych powyżej. 

Proces identyfi kacji okazji przedsiębiorczych
Badacze z wielu bardzo różnych perspektyw opisują i defi niują istotę aktywności, 

która doprowadza do zidentyfi kowania okazji przedsiębiorczej. W dalszej części teksu 
przedstawione zostaną główne osie sporów teoretycznych oraz wybrane modele identy-
fi kacji okazji biznesowych.

Dwie osie sporu teoretycznego
Istotnym punktem sporu jest status ontologiczny okazji przedsiębiorczej, znajdu-

je on swoje odzwierciedlenie w dualnej koncepcji „odkrycie – stworzenie” (discovery-
creation6). Debata dotyczy tego, czy okazje są obiektywnymi bytami istniejącymi poza 
osobą przedsiębiorczy, czy też są subiektywnymi kreacjami tegoż przedsiębiorcy7. Nie 
wdając się w zawiłe analizy statusu ontologicznego, z pragmatycznego punktu widze-
nia zasadnym jest przyjęcie, że proces identyfi kacji okazji zawiera zarówno elementy 
odkrycia, jak i kreacji. Obiektywne odkrycie i subiektywna kreacja reprezentują dwa 
skrajne punkty tego samego wymiaru. W większości przypadków zidentyfi kowana oka-
zja przedsiębiorcza jest kombinacją obu tych procesów. Nawet odkrycie obiektywnie 
istniejącej okazji może być możliwe dzięki subiektywnie wykreowanemu twórczemu 
procesowi poznawczemu. 

Kolejną osią sporu jest rozstrzygnięcie czy identyfi kacja okazji jest rezultatem sys-
tematycznego świadomego procesu poszukiwań, czy też jest rezultatem automatycz-
nie zachodzącego poza świadomością procesu8. Cześć badaczy uważa, że identyfi kacja 
okazji jest wynikiem racjonalnego procesu poszukiwania informacji. Sprawny przebieg 
tych poszukiwań wymaga odpowiedniego poziomu zdolności poznawczych i posłu-
giwania się adekwatnymi metodami poszukiwań. Możliwość rozpoznania okazji bez 
pomocy deliberacyjnej aktywności poznawczej akceptuje jednak szereg badaczy. Wie-
lu wybitnych przedsiębiorców wskazuje, że część zidentyfi kowanych przez nich okazji 
ujawniła im się nagle i automatycznie oraz nie była powiązana ze świadomym poszuki-
waniem i analizowaniem informacji.

6  S. Alvarez, J. Barney, Discovery and Creation: Alternative Th eories of Entrepreneurial action, „Strategic Entre-
preneurship Journal” 2007, nr 1, s. 14.

7  A. Ardichvili, R. Cardozo, S. Ray, A Th eory of Entrepreneurial Opportunity Identifi cation and Development, 
„Journal of Business Venturing” 2003, nr 18 (1), s. 106-107.

8  C. Gaglio, J. Katz, Th e Psychological Basis of Opportunity Identifi cation: Entrepreneurial Alertness, „Journal of 
Small Business Economics” 2001, nr 16, s. 96-97.
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Rysunek. 2. Taksonomia procesu identyfi kacji okazji przedsiębiorczych
Źródło: opracowanie własne

Formułując w sposób skrajny przedstawiony powyżej opis można powiedzieć, 
że rozpoznanie okazji biznesowej jest rezultatem czystego szczęścia lub przypadku. 
W przypadku tej osi sporu uprawione jest także stanowisko, że oba procesy świadome-
go poszukiwania i automatycznego, przypadkowego odkrycia okazji stanowią przeciw-
stawne bieguny tego samego wymiaru. 

Przedstawione dwie osie sporu (obiektywność – subiektywność oraz aktywność 
– pasywność) można wykorzystać jako podstawę klasyfi kacji różnych typów procesów 
identyfi kacji okazji przedsiębiorczych. Powstałą w ten sposób taksonomię typów proce-
sów identyfi kacji okazji przedstawiono na rysunku 2.

Dwa z tych procesów identyfi kacji charakteryzują się wysoką aktywnością przede 
wszystkim poznawczą. To, co je różni, to status zidentyfi kowanej okazji. W sytuacji pro-
cesu mającego charakter „świadomego poszukiwania” zidentyfi kowana okazja będzie 
miała charakter obiektywny, w drugim przypadku okazja będzie efektem subiektywnej 
twórczości. Kolejne typy procesów rozpoznawania okazji mają charakter pasywny i nie 
angażują świadomych i złożonych procesów poznawczych. Te mniej angażujące proce-
sy doprowadzają do odkrycia obiektywnie istniejących okazji biznesowych lub uświa-
domienia sobie istnienia okazji w sposób w pełni przypadkowy ze znaczącą kompo-
nentą subiektywną. Przedstawiona taksonomia może być użytecznym narzędziem do 
strukturalizacji i charakterystyki różnych typów aktywności związanej z identyfi kacją 
okazji przedsiębiorczych. 
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Identyfi kacja okazji jako proces rozpoznawania wzorców
Badania nad rozpoznawaniem wzorców (pattern recognition) dotyczą tego, w jaki 

sposób ludzie identyfi kują obiekty w swoim środowisku oraz jak oceniają podobień-
stwo między nimi. W odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób możliwy jest proces identy-
fi kacji obiektów sformułowano dwie koncepcje – koncepcję wzorców/prototypów oraz 
koncepcję cech9. Koncepcje te w odmienny sposób opisują proces identyfi kacji, czyli 
zaliczania dostrzeżonego obiektu do nadrzędnej kategorii umysłowej. Zgodnie z kon-
cepcją wzorców spostrzegany egzemplarz jest porównywany do wzorca prototypu tej 
kategorii. Prototypem może być najczęstszy egzemplarz lub idealny egzemplarz danej 
kategorii pojęciowej. Z kolei koncepcja cech sugeruje, że rozpoznanie obiektu jest wy-
nikiem porównania cech obiektu i cech kryterialnych wzorca, np. cechy kwadratu – 
cztery boki, kąty proste i równość boku. Pierwsze ujęcie akcentuje globalność proce-
su porównywania, drugie akcentuje bardziej analityczny charakter tego procesu. Ar-
gumenty empiryczne nie są rozstrzygające, który z tych modeli jest lepszym opisem 
procesu rozpoznawania.

Badaczem, który rozpatruje identyfi kacje okazji biznesowych z perspektywy koncep-
cji rozpoznawania wzorców jest psycholog amerykański R. Baron10. Uważa on, że posia-
dane schematy umysłowe umożliwiają przedsiębiorcy dostrzeganie powiązań, w zdarze-
niach, stanach rzeczy lub trendach świata zewnętrznego, niedostrzeganych przez innych. 
Dostrzeżony wzorzec może mu sugerować pomysł na nowy produkt lub usługę. 

Rozpatrywanie procesu identyfi kacji z perspektywy mechanizmów rozpoznawania 
wzorców jest użyteczne z kilku powodów. Po pierwsze pozwala wyjaśnić rolę i mecha-
nizm aktywnego poszukiwania okazji, rzuca również światło na zjawisko spontanicz-
nie ujawniających się idei. Koncepcja ta pozwala też zintegrować wiedzę dotyczącą ak-
tywnego i pasywnego sposobu identyfi kacji oraz wyjaśnia znaczenie posiadanej wiedzy 
w procesie identyfi kacji okazji przedsiębiorczych. Wiedza o prototypach i mechani-
zmach rozpoznawania wzorców pozwala wyjaśnić dlaczego jedni, lecz nie inni, potrafi ą 
identyfi kować z sukcesem okazje przedsiębiorcze. Dokładniej problematyka ta omó-
wiona zostanie w dalszej części tekstu, poświeconej rezultatom badań nad prototypami 
okazji przedsiębiorczych doświadczonych i początkujących przedsiębiorców. 

Koncepcja prototypu nie jest jedyną koncepcją wyjaśniającą rozpoznawanie „obiek-
tów” w rzeczywistości nie tylko fi zycznej, ale i semantycznej. Drugą z koncepcji jest model 
cech, w którym akcentuje się rolę cech kryterialnych. Szereg badaczy koncentruje swo-
je wysiłki na identyfi kacji cech kryterialnych okazji przedsiębiorczych oraz na opisie me-
chanizmów poznawczych zaangażowanych w ten proces. Niektórzy z nich, aby wyjaśnić 
proces identyfi kacji atrakcyjnych okazji biznesowych, odwołują się do mechanizmów po-
znawczego procesu strukturalnego dopasowania11. Proces ten stanowi narzędzie porówny-

19  E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, PWN, Warszawa 2006, s. 282.
10  R. Baron, Opportunity recognition as pattern recognition: how entrepreneurs „ connect dots” to recognize new 

business opportunity, „Academy of Management Perspectives” 2006, nr 20, s. 104-119.
11  D. Gregoire, P. Barr, D. Shepherd, Cognitive process of Opportunity Recognition: Th e Role of Structural Align-

ment, „Organization Science” 2010, nr 21 (2), s. 415.
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wania obiektów i formułowania implikacji wynikających z tych porównań. Proces dopaso-
wania zachodzi na dwóch poziomach. Pierwszy skoncentrowany jest na cechach wyrazi-
stych stanowiących bazową część reprezentacji umysłowej. Drugi poziom analizy dotyczy 
relacji strukturalnych. Te strukturalne relacje mogą dotyczyć związków pomiędzy cecha-
mi, ale mogą też obejmować relacje przyczynowe między nimi. Proces strukturalnego do-
pasowania odgrywa istotną rolę w nadawaniu znaczenia nowym informacjom. Identyfi ka-
cja atrakcyjnych ekonomicznie okazji wymaga strukturalnego dopasowania co najmniej 
dwóch obszarów np. technologii i wymagań rynku rozpatrywanych nie tylko na poziomie 
wyrazistych powierzchownych cech, ale też ukrytych relacji między tymi cechami. 

Identyfi kacja okazji przedsiębiorczych – przegląd badań empirycznych
Po przedstawieniu różnych teoretycznych ujęć procesu rozpoznawania okazji 

przedsiębiorczych zaprezentowane zostaną wybrane rezultaty badań empirycznych. 
W badaniach tych naukowcy z różnych perspektyw eksplorują mechanizmy i procesy 
leżące u podstaw rozpoznawania okazji na nowe przedsięwzięcia.

Rozpoznawanie okazji przedsiębiorczych jako proces twórczy
Defi niowanie okazji przedsiębiorczej jako czegoś nowego i atrakcyjnego wskazu-

je, że procesy poznawcze leżące u podłoża tego typu aktywności mają charakter twór-
czy12. Przeprowadzone dotychczas badania dostarczają danych potwierdzających sfor-
mułowaną powyżej tezę. Badacze koncertowali się m.in. na sprawdzeniu, czy rozpozna-
nie okazji zawiera w sobie fazy procesu twórczego zaproponowane przez G. Wallasa13. 
Opracowana przez tego badacza struktura myślenia twórczego obejmuje cztery fazy 
przedstawione na rysunku 3. 

WglądPreparacja

Ewaluacja

Inkubacja

Rysunek 3. Fazy procesu myślenia twórczego według Wallasa 

Źródło: G. Wallas, Th e Art. of Th ought, Harcourt-Brace, New York 1926

12  E. Nęcka, Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2001, s. 37.
13  G. Wallas, Th e Art. of Th ought, Harcourt-Brace, New York 1926.
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Syntetyczny opis poszczególnych faz myślenia twórczego znajduje się poniżej. Prepara-
cja – w tej fazie mamy do czynienia z przygotowaniem polegającym na przeglądzie i analizie 
aktualnej wiedzy i doświadczenia, a także ze zbieraniem danych oraz defi niowaniem prze-
strzeni problemowej. Inkubacja – to faza, w której ma miejsce ogląd i refl eksja nad różnymi 
opcjami i możliwościami oraz łączenie pozornie różnych aktywności – obserwacji i refl ek-
sji. Wgląd – w trzeciej fazie następuje nagłe uchwycenie istoty rzeczy lub dostrzeżenie roz-
wiązania, w przypadku przedsiębiorców zaś uświadomienie sobie pomysłu na nowe przed-
sięwzięcie biznesowe. Ewaluacja – w końcowej fazie myślenia twórczego następuje ocenia-
nie pomysłu lub okazji przedsiębiorczej pod kątem jej użyteczności i wykonalności.

W badaniach Hillsa i współpracowników14 z udziałem 197 przedsiębiorców, zebra-
no dane dotyczące przebiegu rozpoznawania przez nich okazji biznesowych. W tym 
celu, w oparciu o studia literaturowe oraz dyskusje panelowe poświecone zjawisku 
identyfi kacji okazji z udziałem innej grupy przedsiębiorców, przygotowali oni kwe-
stionariusz zawierający 31 stwierdzeń odnoszących się do procesu identyfi kacji okazji. 
Uczestniczący w badaniu respondenci ustosunkowywali się do stwierdzeń kwestiona-
riusza posługując się pięciostopniową skalą (od 1 – zdecydowanie nie do 5 – zdecydo-
wanie tak). Analiza czynnikowa zebranych wyników wyodrębniła pięć spójnych wymia-
rów opisujących proces identyfi kacji. Stwierdzenia wchodzące w skład poszczególnych 
wymiarów są w pełni zgodne z charakterystyką przedstawionych wcześniej czterech faz 
myślenia twórczego. Rezultaty tego badania w sposób wyraźny wskazują więc, że pro-
ces rozpoznawania okazji biznesowych jest przykładem twórczego procesu o strukturze 
przedstawionej na rysunku 3. 

Na twórczy charakter procesu identyfi kacji okazji wskazują także badania, w któ-
rych wykazano związek tego procesu z myśleniem bisocjacyjnym15. Według A. Koestle-
ra16 bisocjacja oznacza wzajemne przenikanie dwóch systemów odniesienia pod wzglę-
dem treści i utworzenie przynajmniej jednego związku, którego podwójna przynależ-
ność odsłania relacje mogące rozwiązać dany problem. Podstawą teorii biosocjacyjnej 
jest założenie, że żadna twórcza idea, nawet oryginalna, nie powstaje sama z siebie. 
Myśl twórcza rodzi się przez wzbogacenie, rozwinięcie i nową kombinację doświad-
czeń, przeżyć i wyobrażeń swego autora. Przeprowadzone badania wykazały, że przed-
siębiorcy z różnych branż identyfi kowali więcej oraz bardziej innowacyjnych okazji, je-
śli charakteryzowali się wysokim poziomem myślenia bisocjacyjnego.

Omówione rezultaty empiryczne wskazujące na twórczy charakter procesu identy-
fi kacji okazji biznesowych są również spójne z rezultatami meta-analiz wskazujących, 
że poziom kreatywności założycieli fi rm jest ważnym predykatorem ich sukcesu17.

14  G. Hills, R. Shrader, G. Lumpkin, Opportunity recognition as a creative process, Frontiers of Entrepreneurship 
Research. Wellesley, MA, Babson College 1999, s 105-117.

15  S. Ko, J. Butler, Prior knowledge, bisociative mode of thinking and entrepreneurial opportunity identifi cation, 
„International Journal of Entrepreneurship and Small Business” 2006, nr 3, s. 3-16.

16  A. Koestler, Th e Art Of Creation, Hutchinson, London 1964. 
17  Z. Piskorz, Poznawcza psychologia przedsiębiorczości, Studia z Nauk Społecznych, Zeszyty Naukowe DWSPiT, 

Polkowice 2009, nr 2, s. 143-166.
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Czujność przedsiębiorcza a identyfi kowania okazji przedsiębiorczych
Pojęcie czujności przedsiębiorczej odrywa istotną rolę w badaniach nad iden-

tyfikowaniem okazji przedsiębiorczych. I. Kirzner18 uważa wręcz, że przedsiębior-
cy obdarzeni są specyficzną czujnością (alertness), przejawiającą się zdolnością do 
rozpoznawania i dostrzegania pewnego typu informacji. Metaforycznie rzecz uj-
mując, według I. Kirznera przedsiębiorca to osoba „czująca” okazje na nowe pro-
dukty lub usługi.

L. Busenitz19, autor jednego z pierwszych badań nad czujnością przedsiębiorczą, 
zdefi niował ją jako zjawisko przejawiające się w stałym poszukiwaniu informacji, po-
przez szeroki i nieukierunkowany skaning, który zachodzi w niekonwencjonalnym cza-
sie i miejscu. W tym ujęciu aktywność ta jest przeciwieństwem ukierunkowanego, ra-
cjonalnego i systematycznego poszukiwania w określonym czasie i miejscu np. w swo-
im biurze. W zrealizowanych przez siebie badaniach badacz ten poddał weryfi kacji 
przewidywania, że przedsiębiorcy ujawniają większą czujność przedsiębiorczą niż me-
nedżerowie dużych korporacji, spędzając więcej czasu nie biznesowego na poszukiwa-
niu okazji biznesowych.

W badaniu wykorzystano dwa wskaźniki czujności: czas przeznaczony na czytanie 
i przeglądanie różnorodnych źródeł informacji w wolnym czasie oraz czas poświecony 
na rozmyślanie o możliwych szansach na nowe produktu lub usługi. Rezultaty ilościo-
wej analizy zebranego materiału empirycznego w dwóch starannie dobranych grupach 
– przedsiębiorców i menedżerów przestawiono w tabeli 1. W pełni potwierdzają one 
przewidywania, wskazując, że to przedsiębiorcy więcej czasu wolnego poświęcają na 
poszukiwanie nowych idei biznesowych. 

Tabela 1. Porównanie poziomu wskaźników czujność przedsiębiorczej 
przedsiębiorców i menedżerów dużych korporacji

Wskaźniki czujności Przedsiębiorcy Menedżerowie

Czas poświecony na czytanie 5,69* 5,29

Czas poświecony na swobodne 
myślenie

13,22** 10,69

Poziom istotności różnic – *p<.0,5, **p<.001
Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Busenitz, 1996

Słabą stroną omówionych badań jest operacjonalizacja fenomenu czujności, spro-
wadzona do różnic w ilości czasu wolnego poświęconego na poszukiwanie ważnych 

18 I. M. Kirzener, Discovery and the capitalist process, University Of Chicago Press, Chicago 2000.
19  L. Busenitz, Research on entrepreneurial alertness, „Journal of Small Business Management” 1996, nr 34,

s. 35-44.
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biznesowo informacji. Taki pomiar „czucia” okazji atrakcyjnych biznesowo nie dostar-
cza nam informacji o poznawczych mechanizmach tego zjawiska.

J. Tang20 ze współpracownikami przedstawiła model obejmujący poznawcze ele-
menty czujności przedsiębiorczej. Obejmuje on trzy wzajemnie powiązane ze sobą wy-
miary: systematyczne lub niesystematyczne skanowanie otoczenia i poszukiwanie in-
formacji; łączenie w całość niepowiązanych dotychczas informacji; ocena wartości ko-
mercyjnej dostrzeżonych okazji. Schemat grafi czny omawianego modelu znajduje się 
na rysunku 4.

Indywidualne 
dyspozycje

Założenie 
fi rmy

Skłonność 
do skaningu 
i badania

Skłonność 
do łączenia 
i kojarzenia

Osąd 
i ewaluacja

Rysunek 4. Model czujności przedsiębiorczej według J. Tang
Źródło: J. Tang, K. Kacmar, L. Busenitz, 201021

 
Syntetyczna charakterystyka tych trzech wymiarów czujności przedsiębiorczej 

przedstawiona została poniżej. Wymiar skaningu i badania ma decydujący wpływ na 
rozwój struktur poznawczych (schematów, prototypów) odzwierciedlających indywi-
dualną wiedzę o świecie. Istotą kojarzenia i łączenia jest umożliwienie jednostce wyj-
ście poza rutynę i schematy poprzez tworzenia nowych kategorii w oparciu o informa-
cje uzyskane dzięki skaningowi.

Osądzanie i ocenianie umożliwiają jednostce ocenę nowych informacji pod kątem 
ich potencjalnej wartości biznesowej. Twórcy tego modelu są przekonani, że przedsię-
biorcy charakteryzują się łatwością odróżniania atrakcyjnych biznesowo okazji od tych 
mniej wartościowych. 

Omówiony powyżej model został wykorzystany do opracowania narzędzia do po-
miaru poziomu czujności przedsiębiorczej. Przeprowadzone badania empiryczne i ana-
lizy zebranych danych potwierdziły trafność i rzetelność przygotowanego narzędzia po-
miarowego. 

J. Dyer22 ze współpracownikami, po przeprowadzeniu wywiadów z 100. najbar-
dziej innowacyjnymi przedsiębiorcami Ameryki Północnej (np. S. Jobbs z Apple, J. Bez-
os z Amazon), przedstawili model rozpoznawania okazji przedsiębiorczych nieco róż-
niący się od modelu J. Tang i współpracowników. Wskazują oni, że innowacyjni przed-
siębiorcy charakteryzują się skłonnością do czterech różnych zachowań inwencyjnych: 

20  J. Tang, K. Kacmar, L. Busenitz, Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities, „Journal 
of Venturing” 2010 (w druku), doi: 10.1016/j.jbusvent.2010.07.001.

21  J. Tang, K. Kacmar, L. Busenitz, op.cit. 
22  J. Dyer, H. Gregersen, C. Christensen, Entrepreneur behaviors, opportunity recognition, and the origins of innova-

tive ventures, „Strategic Entrepreneurship Journal” 2008, nr 2, s. 317-338.
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zadawania pytań, obserwowania, eksperymentowania oraz utrzymywania szerokiej sie-
ci kontaktów społecznych. Sformułowany model określili mianem DNA innowatora – 
patrz rysunek 5.

Inwencyjne zachowania Proces poznawczy
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networking

Rysunek 5. DNA innowatora – model rozpoznawania okazji
Źródło: J. Dyer, H. Gregersen, C. Christensen23 

Wybitni innowacyjni przedsiębiorcy często zadają prowokacyjne pytania kwestio-
nujące dominujące opinie i poglądy, pozwala im to rozszerzać pole poszukiwań bizne-
sowych. Obserwowanie i analizowanie codziennych zjawisk i zachowań innych ułatwia 
im zaś formułowanie nietypowych sposobów działania. Kolejnym specyfi cznym zacho-
waniem innowatorów jest ich skłonność do eksperymentowania i testowania pomy-
słów. Właściwą produkcję zwykle poprzedzają uruchomieniem produkcji pilotażowej. 
Ten sposób postępowania umożliwia bardziej wnikliwą ocenę wartości biznesowej po-
mysłu. Czwarty rodzaj zachowania charakterystyczny dla innowatorów polega na two-
rzeniu rozległej sieć kontaktów społecznych umożliwiającej konfrontacje z różnorod-
nymi punktami widzenia i poglądami.

Według twórców tego modelu, podstawowym procesem poznawczym zaangażo-
wanym w identyfi kowanie okazji jest myślenie skojarzeniowe. Istotę tego rodzaju my-
ślenia przedstawiona została już wcześniej przy opisie bisocjacji. Opisane cztery zacho-

23  J. Dyer, H. Gregersen, C. Christensen, op. cit.
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wania inwencyjne zapewniają powstanie rozbudowanej przestrzeni semantycznej dla 
myślenia skojarzeniowego, umożliwiającego łączenie informacji w nowy sposób. 

Przedstawiony model stał się również podstawą opracowania narzędzia do pomia-
ru natężenia zachowań inwencyjnych. W badaniach porównawczych, posługując się 
opracowanym kwestionariuszem J. Dyer i współpracownicy wykazali, że im więcej za-
chowań innowacyjnych wykorzystuje przedsiębiorca, tym większą liczbę atrakcyjnych 
okazji identyfi kuje. Porównanie czołowych przedsiębiorców z menedżerami dużych 
korporacji ujawniło, że ci pierwsi zdecydowanie częściej wykorzystywali opisane powy-
żej narzędzia innowacyjne zaangażowane w rozpoznawanie okazji biznesowych24.

Przedstawione dwa modele czujności wnoszą cenny wkład w zrozumienie me-
chanizmów poznawczych czujności przedsiębiorczej. Badacze rozpatrują analizowane 
zjawisko z różnych, lecz komplementarnych perspektyw. Autorzy pierwszego modelu 
skupiają się bardziej na mechanizmach poznawczych – kojarzeniu i ocenianiu. Z kolei 
twórcy drugiego modelu większą rolę przypisują wymiarowi behawioralnemu. Użytecz-
ność obu modeli podnosi fakt opracowania przez ich twórców narzędzi pomiarowych.

Badania nad prototypami okazji przedsiębiorczych
R. Baron i M. Ensley25 dokonali porównania prototypów okazji biznesowych do-

świadczonych i początkujących przedsiębiorców. Kluczowym celem przeprowadzone-
go przez nich badania była identyfi kacja atrybutów prototypów okazji przedsiębior-
czych oraz ocena wpływu doświadczenia zawodowego na rozwój tego rodzaju proto-
typu. Doświadczonym i początkującym przedsiębiorcom w trakcie wywiadu zadawano 
dwa otwarte pytania: Opisz pomysł, który leżał u podstaw założenia przez ciebie fi rmy. 
Dlaczego uważałeś, że to jest dobry pomysł – i warto go urzeczywistniać?

Zebrane wypowiedzi poddano analizie z wykorzystaniem programu komputero-
wej analizy treści. Program ten ocenia częstość poszczególnych słów i fraz. Rezultaty tej 
analizy w kolejnym etapie poddane zostały panelowej ocenie ekspertów, aby wskazać 
poszczególne atrybuty okazji przedsiębiorczych. Zidentyfi kowano zbiór 47 atrybutów 
(23 dla pytania 1 i 24 dla pytania 2). Przeprowadzona analiza czynnikowa – statystycz-
na metoda redukcji zmiennych – ujawniła po pięć czynników wśród atrybutów odno-
szących się do atrybutów wykorzystanej okazji oraz atrybutów dobrego pomysłu bizne-
sowego. Zidentyfi kowane atrybuty przedstawiono poniżej.

Atrybuty wykorzystanej okazji – pytanie 1: rozwiązuje problemy klientów, ma 
zdolność do generowania szybkiego przepływu fi nansów, akceptowalne ryzyko/umiar-
kowane ryzyko, korzystny lepszy produkt/usługa, potencjalna zmian biznesu.

Atrybuty dobrego pomysłu biznesowego – pytanie 2: korzystny model fi nanso-
wy, pozytywna ocena przez innych (przyjaciół, doradców, ekspertów), jak nowa to była 
idea, występuje duży niewykorzystany rynek, intuicja/przeczucie.

24  J. Dyer, H. Gregersen, C. Christensen, Entrepreneur behaviors, opportunity recognition, and the origins of in-
novative ventures, Strategic Entrepreneurship Journal, 2008, 2, 317-338.

25  R. Baron, M. Ensley, Opportunity Recognition as the Detection of Meaningful Patterns: Evidence from Com-
parisons of Novice and Experienced Entrepreneurs, Management Science, 2006, 52 (9), s 1331-1344.
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Przedstawione wymiary prototypów okazji biznesowej zostały wykorzystane do 
porównania przedsiębiorców doświadczonych i początkujących. Porównanie to ujaw-
niło istotne zróżnicowanie między porównanymi grupami. Wykryte różnice przedsta-
wiono w tabeli 2.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że atrybuty prototypu doświadczonych przedsiębior-
ców odnoszą się bezpośrednio do warunków związanych ze uruchomieniem przedsięwzię-
cia i funkcjonowaniem fi rmy (zaspokajanie potrzeb klientów, płynność fi nansowa).

Tabela 2. Atrybuty odróżniające prototyp okazji przedsiębiorczej doświadczonych 
i początkujących przedsiębiorców

Profi l różnicujący

Początkujący przedsiębiorca Doświadczony przedsiębiorca

Jak nowy jest pomysł/idea Rozwiązuje problemy klientów

Stopień, w którym pomysł bazuje na 
nowej technologii

Zdolność do generowania „cash fl ow”

Lepszość produktu/usługi Kontrolowane ryzyko

Potencjał zmiany branży Wsparcie innych, rady innych

Intuicja/przeczucie Szybkość generowania dochodu

Źródło: R. Baron, M. Ensley, Opportunity Recognition as the Detection of Meaningful Patterns: 
Evidence from Comparisons of Novice and Experienced Entrepreneurs, „Management Science” 
2006, nr 52 (9), s. 1339

Prototypy początkujących biznesmenów koncentrują ich uwagę na nowości lub 
unikalności produktu lub usługi. Zebrane przez badaczy dane wskazują na istotną rolę 
doświadczenia zawodowego i posiadanej wiedzy w kształtowaniu i rozwijaniu się pro-
totypów okazji biznesowych. Wskazują bowiem one, że prototypy doświadczonych 
przedsiębiorców są treściowo bogatsze, zawierają więcej atrybutów i są do siebie bar-
dziej podobne niż prototypy początkujących biznesmenów. 

W innym badaniu26 poproszono przedsiębiorców o ocenę ważności pięciu atry-
butów okazji biznesowych wyodrębnionych w oparciu o analizę literatury przedmiotu. 
Zidentyfi kowaną listę atrybutów badacze ci są skłonni traktować jako cechy kryterialne 
okazji przedsiębiorczych. Rezultaty oceny ważności cech kryterialnych przedstawiono 
na wykresie 1.

26  J. Haynie, D. Shepherd, J. McMullen, An opportunity for me? Th e Role of resources in Opportunity Evaluation 
Decisions, „Journal of Management Studies” 2009, nr 46, s. 338-361.
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Badani przedsiębiorcy najwyższe znaczenie przypisują związkowi okazji z posia-
daną przez nich wiedzą, na kolejnym miejscu znalazł się wzrost szans na efektywność 
biznesu. Atrybuty zajmujące dwa pierwsze miejsca odpowiadają atrybutom prototypów 
doświadczonych przedsiębiorców. Za szczególnie ważny atrybut okazji badani przed-
siębiorcy uznali powiązanie okazji z posiadaną wiedzą oraz szanse na wzrost efektyw-
ności fi nansowej nowego przedsięwzięcia.

Wykres 1. Zróżnicowanie znaczenie kryterialnych cech dla oceny atrakcyjności
 okazji przedsiębiorczej

Źródło: Opracowane na podstawie pracy J. Haynie, D. Shepherd, J. McMullen27

Obydwa badania zwiększają naszą wiedzę o atrybutach i cechach, które są podsta-
wą identyfi kacji atrakcyjnych okazji biznesowych przez przedsiębiorców. Wskazują też 
na rolę doświadczenia w procesie rozpoznawania okazji. Zagadnieniu temu poświęco-
ny zostanie kolejny paragraf tekstu.

Posiadana wiedza a rozpoznawanie okazji biznesowych
W badaniach nad procesami identyfi kacji okazji biznesowych związanymi ze zło-

żoną technologią trójwymiarowego druku (3DP) S. Shane28 analizował znaczenie róż-
nych obszarów wiedzy. Przeprowadzona analiza jakościowa zebranego materiału po-
zwoliła zidentyfi kować trzy podstawowe obszary wiedzy ważne dla procesu identyfi ka-
cji okazji biznesowych: posiadana wiedza o rynku, posiadana wiedza o sposobach ob-
sługi rynku, posiadana wiedza o problemach klientów.

Osoby uczestniczące w badaniu tym szybciej i więcej identyfi kowały okazji bizneso-
wych związanych z nową technologią, im większą posiadały wiedzę o sposobach obsługi 

27  J. Haynie, D. Shepherd, J. McMullen, op.cit., s. 349.
28  S. Shane, Prior Knowledge and the Discovery of Entrepreneurial Opportunity, „Organization Science” 2000, 

nr 11, s. 448-469.
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i poruszania się po rynku oraz wiedziały więcej o problemach potencjalnych klientów. 
Badania te jednoznacznie wskazują, że nawet w przypadku wyrafi nowanej technologii 
informatycznej o jej sukcesie rynkowym – czyli dostrzeżeniu okazji na nowe usługi lub 
produkty – decyduje wiedza ogólnie mówiąc marketingowa, a nie złożona wiedza infor-
matyczna. 

Analizowano również związek rozpoznawania okazji z poziomem posiadanej wie-
dzy w tych trzech obszarach w różnych branżach przemysłowych. W badaniach przepro-
wadzonych przez S. Ko i J. Butlera29 uczestniczyli przedsiębiorcy z branży wysokiej oraz 
prostej technologii (high-tech i low-tech). Analizowano w nim związek posiadanej wiedzy 
z ilością zidentyfi kowanych okazji na nowe przedsięwzięcia biznesowe. Rezultaty potwier-
dziły trend ujawniony we wcześniejszych badaniach. Przedsiębiorcy o większej wiedzy 
w tych trzech obszarach zidentyfi kowali więcej okazji biznesowych. Analiza wykazała, że 
związek ten jest istotnie silniejszy w przypadku przedsiębiorców z branży high-tech. Po-
siadana wiedza o rynku i potrzebach klientów miała większy wpływ na ilość rozpoznawa-
nych okazji przez przedsiębiorców funkcjonujących w obszarach wykorzystujących zło-
żone technologie niż tych, którzy działają w obszarach, gdzie złożoność technologiczna 
jest niska. Potwierdzenie dla związku posiadanej wiedzy rynkowej z ilością i innowacyj-
nością zidentyfi kowanych okazji biznesowych uzyskano także w dobrze kontrolowanych 
badaniach laboratoryjnych30. Okazało się, że osoby o większej wiedzy o problemach po-
tencjalnych klientów identyfi kowały nie tylko więcej okazji biznesowych, ale też okazje te 
były bardziej innowacyjne niż w grupie osób badanych o mniejszej wiedzy w tym zakresie. 
Posiadana wiedza o rynku i sposobach poruszania się na nim pozwala przedsiębiorcom 
lepiej zrozumieć mechanizmy rynkowe, a to z kolei ułatwia identyfi kacje okazji na nowe 
produkty lub usługi. Szczególnie znaczenie wydaje się mieć wiedza o problemach, które 
mają potencjalni klienci. Posiadana wiedza o szeroko pojmowanym rynku ma kapitalne 
znaczenie w dwóch momentach procesu przedsiębiorczego. Po pierwsze współdeterminu-
je proces rozpoznawania okazji, ale też w znacznym stopniu przesądza o kolejnej fazie tego 
procesu, czyli fazie eksploatacji zidentyfi kowanej okazji biznesowej.

Społeczne źródła informacji a identyfi kacja okazji
Wszystkie koncepcje identyfi kacji okazji biznesowych akcentują znaczenie róż-

nych źródeł informacji i procesów poznawczych zaangażowanych w ich przetwarzanie. 
Jak wskazują badania, szeroko rozumiane kompetencje społeczne są ważnym predy-
katorem sukcesu przedsiębiorców31. E. Ozgen i R. Baron32 w przeprowadzonym bada-
niu z udziałem założycieli przedsiębiorstw z branży IT podjęli próbę oceny różnych 

29  S. Ko, J. Butler, Prior knowledge, bisociative mode of thinking and entrepreneurial opportunity identifi cation, 
„International Journal of Entrepreneurship and small Business” 2006, nr 3, s. 3-16.

30  D. A. Shepherd, D. R. DeTienne, Prior Knowledge, Potential Financial Reward, and Opportunity Identifi ca-
tion, Entrepreneurship: Th eory and Practice January 1, 2005, s. 91-112.

31  Z. Piskorz, Społeczna psychologia przedsiębiorczości, Studia z Nauk Społecznych, Zeszyty Naukowe DWSPiT, 
Polkowice 2010, nr 3, s. 31-50. 

32  E. Ozgen, R. Baron, Social sources of information in opportunity recognition: eff ects of mentors, industry networks, 
and professional forums, Journal of Business Venturing, 2007, 22, 174-192.
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społecznych źródeł informacji w procesie rozpoznawania okazji biznesowych. Zebrany 
przez nich materiał wskazuje, że trzy źródła mają bezpośredni związek z rozpoznawa-
niem okazji, zostały one przedstawione na rysunku 6.

Posiadanie mentora

Posiadanie szerokiej 
nieformalnej sieci kontaktów 
zawodowych

Uczestnictwo w konferencjach 
i innych profesjonalnych 
forach

Rysunek 6. Społeczne źródła informacji o okazjach przedsiębiorczych
Źródło: opracowanie własne

Znacząca rola tych trzech źródeł informacji nie zaskakuje. Pozytywny wpływ men-
tora na funkcjonowanie zawodowe i rozwój kariery akcentowany jest w wielu publika-
cjach33.Posiadanie, szczególnie na początku kariery przedsiębiorczej, mentora, który pro-
wadzi po zawiłych ścieżkach przedsiębiorczości, zwiększa szanse na zidentyfi kowanie no-
wych okazji biznesowych. Z kolei uczestnictwo w różnorodnego forach profesjonalnych 
zwiększa dostęp do unikalnych informacji, mających istotne znaczenie dla funkcjono-
wania w roli przedsiębiorców. Szeroka sieć kontaktów społecznych zwiększa dostęp do 
nowych i użytecznych informacji w procesie identyfi kacji nowych okazji biznesowych. R. 
Singh ze współpracownikami34 wykazał, że przedsiębiorcy o rozbudowanych kontaktach 
identyfi kowali zdecydowanie więcej okazji. Zebrane przez nich dane wskazują ponadto, 
że szczególne znaczenie mają kontakty z osobami z otoczenia biznesowego. Przedsiębior-
cy utrzymujący liczne kontakty z osobami z otoczenia biznesowego identyfi kują więcej 
szans uruchomiania nowych przedsięwzięć. Przedstawione dane wskazują jednoznacznie 
na znaczenie społecznych źródeł informacji dla procesu rozpoznawania okazji przedsię-
biorczych. 

Podsumowanie – rozwijanie umiejętności rozpoznawania okazji przedsiębiorczych
W procesie przedsiębiorczym szczególna rola przypada identyfi kacji okazji bizne-

sowych. Dzięki rozpoznaniu atrakcyjnej okazji przedsiębiorczej powstają nowe fi rmy 
lub uruchamiana jest nowa produkcja. Innowacje, a więc nowe, atrakcyjne i ekono-

33  W. Whitely, T. Doughterty, G. Derher, Relationship of Career Mentoring and Socioeconomic Origins to Manag-
ers’ and Professionals’ Early Career Progress, „Academy of Management Journal” 1991, nr 34, s. 331-351.

34  R. Singh, G. Hills, R. Hybels, G. Lumpkin, Opportunity recognition through social network characteristics of 
entrepreneurs, Frontiers of Entrepreneurship Research, Wellesley, MA, Babson College 1999, s. 228-246. 
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micznie wartościowe pomysły są aktualnie podstawowym źródłem przewagi konku-
rencyjnej. Dlatego też zagadnieniem o kapitalnym znaczeniu praktycznym jest wiedza 
o sposobach zwiększania zdolności do rozpoznawania atrakcyjnych z ekonomicznego 
punktu widzenia nowych okazji przedsiębiorczych. Przedstawione rezultaty empirycz-
ne oraz modele teoretyczne wskazują na centralną rolę informacji w przebiegu proce-
su identyfi kacji okazji biznesowych. Wzrost umiejętności rozpoznawania okazji bizneso-
wych można osiągnąć dwoma komplementarnymi drogami. Pierwsza z nich to zwiększe-
nie dostępu do istotnych informacji, a druga to wysoki poziom zdolności wykorzystania 
posiadanych i zewnętrznych informacji o okazjach. Te dwie drogi oraz powiązane z nimi 
czynniki zostały zilustrowane na rysunku 7.

Zdolności wykorzystania informacji o okazjach wyznaczane są przez cztery właści-
wości przedsiębiorców: optymizm, kreatywność i inteligencję praktyczną oraz opisaną 
w tym tekście czujność przedsiębiorczą. Optymizm poznawczy, przejawiający się do-
strzeganiem pozytywnych aspektów sytuacji (koncentracja na atutach i szansach tkwią-
cych w otoczeniu), odróżnia przedsiębiorców od menedżerów korporacji. Pozytywna 
ocena sytuacji zwiększa motywacje do dalszego poszukiwania i analizowania informa-
cji związanych z okazjami biznesowymi. 

Różnorodne 
doświadczenie z pracy 
i życiowe

Praca oferująca 
dostęp do 
kluczowych 
informacji

Posiadanie 
rozbudowanej sieci 
społecznej

Większy dostęp
 do informacji 
związanych 
z okazjami

Aktywne poszukiwanie 
okazji

Rozległa i zintegrowana 
wiedza

Większe zdolności 
wykorzystania 
informacji 
o okazjach

Kreatywność 

Wysoka inteligencja 
praktyczna
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Poziom kreatywności przedsiębiorców jest jednym z podstawowych wyznaczni-
ków ich sukcesu35. To, że jest to właściwość odgrywająca rolę w identyfi kowaniu okazji 
przekonują dane ilustrujące fakt, że proces ten ma charakter twórczy. Inteligencja prak-
tyczna wyznacza skuteczność jednostki w rozwiązywaniu problemów realnego życia, 
a taki charakter ma poszukiwanie nowych sposobów zarabiania. Czujność przedsię-
biorcza jest ważnym czynnikiem ukierunkowującym aktywność poznawczą przedsię-
biorców na poszukiwanie informacji użytecznych w rozpoznawaniu okazji np. na nowe 
produkty. Wszystkie te właściwości mają status cech, to znaczy charakteryzujących się 
niezmiennością czasową i transsytuacyjną36. Z tego powodu możliwości oddziaływa-
nia na te cztery właściwości są ograniczone, lecz można je rozwijać np. poprzez trening 
twórczego rozwiązywania problemów. 

Zdecydowanie większe możliwości kształtowania umiejętności identyfi kowania 
atrakcyjnych okazji biznesowych wiążą się z drugą z przedstawionych na rysunku 2 
dróg. Większy dostęp do użytecznych informacji możliwy jest dzięki oddziaływaniu 
różnorodnych czynników. Zróżnicowane doświadczenia zawodowe i życiowe stwa-
rzają szanse na nietypowe skojarzenie odległych, niepowiązanych obszarów informa-
cji. W warunkach amerykańskich fi rmy najczęściej zakładają osoby w przedziale wie-
ku 35 – 45 lat, a więc osoby o znacznym doświadczeniu zawodowym37. Miejsce pracy 
może umożliwiać poszerzenie swojej wiedzy o unikalne informacje, np. praca w labo-
ratoriach naukowych może być źródłem informacji o nowych technologiach. Że tak 
jest, może wskazywać dynamicznie rozwijająca się w świecie uniwersytecka przedsię-
biorczość, polegająca na tym, że naukowcy przekształcają swoje odkrycia w atrakcyj-
ne innowacje komercyjne. Naturalnym sposobem zwiększenia dostępu do użytecz-
nych informacji jest oczywiście aktywne systematyczne ich poszukiwanie. Przedsta-
wione rezultaty badań wskazują, że ważnym źródłem informacji użytecznych w pro-
cesie identyfi kacji okazji przedsiębiorczych jest sieć kontaktów społecznych. Rozbu-
dowane sieci kontaktów społecznych zwiększają szanse na dostęp do wartościowych 
informacji z punktu widzenia procesu identyfi kacji okazji na nowe, atrakcyjne bizne-
sowo, przedsięwzięcia.

 Przedstawione rozważania wskazują, że sukces w identyfi kacji okazji przedsiębior-
czych, ważną determinantę sukcesu biznesowego, osiągnąć można dwoma sposobami. 
Po pierwsze przez wspieranie dobrze dopasowanych do tej aktywności jednostek, czyli 
osób posiadających określone cechy, warunkujące sukces w tej fazie procesu przedsię-
biorczego. Po drugie poprzez wspieranie zachowań zwiększających dostęp do użytecz-
nych informacji. Umożliwia to kontakt z różnorodnymi doświadczeniami biznesowy-
mi, poznanie najatrakcyjniejszych źródeł okazji (np. nowe technologie, zmiany demo-
grafi czne) oraz kontakt z szerokim zakresem okazji biznesowych. 

  

35  Z. Piskorz, Czy przedsiębiorcy są rzeczywiście twórczy, [w:] Transgresje, innowacje, twórczość, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011. 

36  J. Strelau, Psychologia różnic indywidualnych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2009, s. 236.
37  S. Shane, Th e illusions of Entrepreneurship, Yale University Press, New Haven & London 2008, s. 45.
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Streszczenie

Identyfi kacja okazji przedsiębiorczych – modele i badania
W tekście dokonano analizy teoretycznych i empirycznych studiów nad procesem iden-

tyfi kacji okazji przedsiębiorczych. Proces ten traktowany jest w literaturze przedmiotu jako 
najważniejszy aspekt przedsiębiorczości. Ważny obszar debaty teoretycznej koncentruje się na 
statusie ontologicznym okazji – czy okazje istnieją obiektywnie czy też są fenomenem subiek-
tywnym – oraz tego, czy są one rezultatem przypadkowego objawienia się, systematycznego 
poszukiwania. Empiryczne studia wskazują, że istotnymi determinantami procesu identyfi -
kacji okazji są osobowość przedsiębiorcy (kreatywność, czujność przedsiębiorcza), rozległość 
sieci społecznych oraz posiadana przez nich wiedza.

Summary

Entrepreneurial opportunity identifi cation – theory and empirical study
Th e purpose of this paper is to analyze theoretical and empirical studies in the area of en-

trepreneurial opportunity identifi cation. Opportunity recognition represents one of the most 
important aspects of entrepreneurship. Two central theoretical debates are whether opportu-
nities are the result of serendipity or deliberate search, and whether they are objectively disco-
vered or subjectively created. Th e results empirical study indicates that entrepreneur’s perso-
nality traits (entrepreneurial alertness, creativity), social networks and prior knowledge are 
important antecedents of opportunity identifi cation.
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Anna Wilk

Płeć menedżerów 

We współczesnych społeczeństwach zachodnich klasyczny podział ról społecznych 
według kryterium płci, w którym kobieca aktywność nakierowana jest przede wszyst-
kim na życie rodzinne, natomiast domeną mężczyzn pozostaje aktywność zawodowa, 
wyraźnie ulega zmianie. Kobiety coraz częściej kończą studia z bardzo dobrymi wyni-
kami, zdobywają niezbędne doświadczenie zawodowe i pną się po szczeblach karie-
ry, zaspokajając coraz wyższe ambicje zawodowe. Dlatego też liczba kobiet zajmują-
cych stanowiska kierownicze w fi rmach stale rośnie. I choć procentowo na najwyższych 
szczeblach hierarchii fi rmowej nadal dominują mężczyźni, coraz wyższa liczba kobiet 
zmienia oblicze grupy społeczno-zawodowej, jaką są menedżerowie1. Zaprezentowane 
w artykule zagadnienia obejmują różnice w sposobie pełnienia roli zawodowej kobiet 
i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich. 

Kobiety na stanowiskach menedżerskich
Kobiety nadal stanowią mniejszość w świecie menedżerów, mimo że w ostatnich 

latach powiększył się w Polsce odsetek kobiet uprawiający ten zawód z 3 do 15%2. Po-
dobnie wygląda sytuacja w fi rmach europejskich, gdzie menedżerki stanowią mniej niż 
5%3 kierowników wyższego szczebla. Menedżerki to w większości dobrze wyedukowa-
ne kobiety o wysokich kwalifi kacjach w przedziale wiekowym od 35 – 45 lat. Stosun-
kowo mało na najwyższych stanowiskach jest kobiet powyżej pięćdziesiątki, którym 
w czasach młodości ciężej było walczyć z przypisaną im rolą matki i opiekunki domo-
wego ogniska. 

Próbę odpowiedzi na pytanie o przyczyny niskiej frekwencji kobiet na wyższych stano-
wiskach kierowniczych w Polsce podjęła w swoich badaniach J. Szaban4. Wyniki pokazują, 
że wśród menedżerów dominuje przekonanie i to niezależnie od płci, że większość kobiet 

1 K. Maier, C. Harss, ,,Kobiety kierują inaczej”, Przegląd Organizacji 3/93, s. 37.
2 P. Landowska, ,,Kobiety i władza”, Businessman magazine nr 1/1999. 
3 H. Bloom, R. Calori, P. de Woot, Zarządzanie europejskie, Euromenagment, Warszawa 1996, s. 99.
4 J. Szaban, Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych. Od dyrektora do euromenedżera, Wy-

dawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 184.
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nie może sobie pozwolić na wybór tego zawodu ze względów rodzinnych. Zaskakujące wy-
daje się, że zbliżona liczba kobiet i mężczyzn sądzi, że to brak „właściwych predyspozycji 
psychofi zycznych” nie pozwala awansować kobietom oraz „to, że nieco więcej mężczyzn niż 
kobiet sądzi, iż nie ma w tym kraju sprzyjającego klimatu społecznego do awansowania ko-
biet na stanowiska kierownicze”5. Więcej kobiet wskazało natomiast, że to mężczyźni często 
blokują awanse kobiet na szczyty hierarchii fi rmowej. Badania potwierdzają, że przyczyn 
niewielkiej liczby kobiet na wyższych stanowiskach menedżerskich jest kilka, ale w więk-
szości łączą się one ze stereotypowym postrzeganiem roli społeczno-zawodowej kobiety. 

Podobne spostrzeżenia wyłaniają się z badań przeprowadzonych przez zespół pod 
kierownictwem R. Barona, omówionych przez Z. Piskorza6. Potwierdzają one, że kobiety 
na stanowiskach menedżerskich są gorzej oceniane (w czterech z sześciu wymiarów) niż 
kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą. Kobietom na stanowiskach kierow-
niczych przypisano większy poziom cech negatywnych, pomniejszając jednocześnie ich 
osiągnięcia i sukcesy. Menedżerki oceniane są stereotypowo jako mniej asertywne i dyspo-
zycyjne, bardziej próżne, a także posiadające więcej cech męskich niż kobiety pracujące na 
własny rachunek. Przytoczone badania wskazują również na istotne różnice w opiniach na 
temat źródeł sukcesu zawodowego pomiędzy menedżerkami a kobietami prowadzącymi 
własną działalność. Kobiety w roli menedżera oceniane są jako odnoszące sukces dzięki 
czynnikom zewnętrznym, np. szczęściu, natomiast kobiety – przedsiębiorcy zawdzięcza-
ją swój rozwój kariery własnemu wysiłkowi, zaangażowaniu, czyli wewnętrznemu źródłu. 
Stereotypowe postrzeganie menedżerek potwierdza przede wszystkim fakt, że w przypad-
ku mężczyzn rola zawodowa nie była czynnikiem różnicującym oceny badanych.  

Istotny podkreślenia wydaje się fakt, że kobiety nie mają równych z mężczyznami 
szans na znalezienie pracy na wyższym stanowisku kierowniczym. Zjawisko zwane przez 
socjologów7 „segregacją zawodową” polega m.in. na przesuwaniu kobiet do gorszych sek-
torów gospodarki, w których istnieją mniejsze szanse awansu i zrobienia kariery, a tak-
że na barierach w postaci „szklanego sufi tu”, czyli blokowania najbardziej prestiżowych 
stanowisk w hierarchii fi rmowej tylko dla mężczyzn. „Segregacja zawodowa” ma bardzo 
niekorzystny wpływ na zarobki kobiet, które są niższe i wynoszą w Polce o 34% mniej niż 
zarobki mężczyzn na analogicznych stanowiskach8. Jak twierdzi H. Domański „uzyskiwa-
nie przez kobiety niższych zarobków jest zjawiskiem powszechnie znanym”9. Problem ten 
dotyczy także kobiet z grupy społeczno-zawodowej, jaką są menedżerowie.

Zdaniem badaczy, w praktyce obserwuje się istotne różnice w kierowaniu zespoła-
mi pracowników w zależności od płci menedżera. „Kobieta na stanowisku kierowniczym 
reprezentuje wyłącznie orientację na współpracowników, natomiast mężczyźni nastawie-

5 J. Szaban, Przemiany roli polskich dyrektorów …, op. cit., s. 184.
6 Z. Piskorz, Społeczna psychologia przedsiębiorczości, [w:] M.S. Wolański (red.), Studia z nauk społecznych, 

red., B. H. Bladocha, Zeszyty Naukowe DWSPiT, Polkowice 2010, s. 40-41.
7 H. Domański, Zadowolony niewolnik idzie do pracy. Postawy wobec aktywności zawodowej kobiet w 23 

krajach, Warszawa 1999, s. 37.
8 H. Domański, Zadowolony niewolnik …, op. cit., s. 29-33.
9  H. Domański, Zadowolony niewolnik …, op. cit., s. 37.
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ni są na realizację zadań bądź efektywność”10. Kobietom przypisuje się specyfi czny styl 
kierowania, który charakteryzuje się następującymi cechami11 – życzliwością i tolerancją 
w stosunkach międzyludzkich; dużą otwartością innowacyjną, która umożliwia skutecz-
ny przepływ informacji między współpracownikami; kształtowaniem klimatu sprzyjają-
cego motywacji do pracy (umiejętne dobieranie bodźców); delegowaniem uprawnień na 
współpracowników, a zarazem dbaniem o ich rozwój; dużą skutecznością w rozwiązywa-
niu problemów socjalnych; aktywnym udziałem w działalności fi rmy.

Jedynie częściowo potwierdzają to badania poświęcone różnicom w sposobie za-
rządzania przez kobiety i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych, prowadzone przez 
J. Szaban12. Zdaniem 1/3 uczestniczących w badaniu menedżerów nie ma różnic pomię-
dzy kobietami a mężczyznami w prowadzeniu fi rmy i co zaskakujące częściej deklarowali 
to mężczyźni niż kobiety. Badani, którzy dostrzegali takie różnice, wskazywali zarówno na 
cechy pozytywne, jak i negatywne charakteryzujące przedstawicieli oby dwu płci. Mene-
dżerowie ci zgodnie przyznali, że „słaba płeć”: „jest dokładniejsza w swojej pracy, bardziej 
kieruje się emocjami, jest bardziej niezdecydowana (trudniej podejmuje decyzje) i jest 
mniej dyspozycyjna. Menedżerki wyżej cenią się pod względem konsekwencji w działa-
niu i współpracy z ludźmi, co rzadko zyskuje aprobatę mężczyzn”13. Wynikiem takiego 
postrzegania cech menedżerów przez pryzmat płci jest przekonanie, że mężczyźni są lep-
szymi kierownikami (stereotyp mężczyzny jako lepszego szefa i szefowej jako osoby „hu-
morzastej”), a opinię taką wyraziła dwa razy większa liczba kobiet niż mężczyzn. Z drugiej 
strony badania pokazują, że przeszło połowa menedżerów uważa, że płeć menedżera nie 
ma wpływu na ich osiągnięcia14. Tak więc ewentualne różnice w sposobie pracy czy cechy 
społeczno-zawodowe kobiet i mężczyzn nie mają wpływu na skuteczność i jakość wyko-
nywania powierzonych im zadań. Znamienne jednak jest, „że wśród respondentów, którzy 
sądzili, że kobiety osiągają lepsze rezultaty, było pięć razy więcej kobiet niż mężczyzn”15. 

Zdaniem zachodnich badaczy16 menedżerki są osobami pracowitymi, ambitny-
mi, doskonale wywiązującymi się z powierzonych im obowiązków. Pod warunkiem, 
że udało im się znaleźć pracę, kobiety osiągnęły szczyty kariery jedynie dzięki swoim 
kompetencjom i charakterowi. Potrzebują jedynie ambitnych zadań, przy których będą 
mogły się realizować zawodowo. „Na ogół jednak kobieta musi być dwa albo trzy razy 
lepsza niż mężczyzna, aby otrzymać takie samo stanowisko”17. Mężczyznom częściej niż 
kobietom wybacza się ich błędy.

Także prowadzone w okresie transformacji systemowej badania tworzyły obraz pol-
skiej bizneswoman jako osoby: przedsiębiorczej, energicznej, zdecydowanej, eleganc-
kiej, inteligentnej, pomysłowej, kobiecej, atrakcyjnej, zdolnej do podejmowania ryzyka, 

10 K. Maier, C. Harss, Kobiety kierują inaczej, „Przegląd Organizacji” 3/93, s. 37.
11 K. Maier, C. Harss, Kobiety kierują inaczej, „Przegląd Organizacji” 3/93, s. 37.
12 J. Szaban, Przemiany roli polskich dyrektorów …, op. cit., s. 183.
13 J. Szaban, Przemiany roli polskich dyrektorów …, op. cit., s. 183.
14 J. Szaban, Przemiany roli polskich dyrektorów …, op. cit., s.182.
15 J. Szaban, Przemiany roli polskich dyrektorów …, op. cit., s.182.
16 H. Bloom, R. Calori, P. de Woot, Zarządzanie europejskie, op. cit., s.102.
17  H. Bloom, R. Calori, P. de Woot, Zarządzanie europejskie, op. cit., s.102.
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a także posiadającej kontakty towarzyskie (rozumiane jako liczne kontakty i szerokie 
znajomości). Podsumowując swoje badania, A. Mandal stwierdziła, że kobietom mene-
dżerom w dużej mierze przypisywano cechy tradycyjnie uważane za „męskie” (przed-
siębiorczość, energia, zdecydowanie, inteligencja, pomysłowość, skłonność do ryzyka). 
„Uzupełnione one były, chociaż zdecydowanie na drugim planie, cechami tradycyjnie 
»kobiecymi«: elegancją, kobiecością i atrakcyjnością”18. Wyłaniający się z badań nowy 
wzorzec kobiecości częściej akceptowany był przez same kobiety, napotykał natomiast 
na negatywne postawy wśród mężczyzn, co zdaniem badaczki może być reakcją na sy-
tuację poczucia zagrożenia za strony mężczyzn coraz większą i skuteczniejszą ekspansją 
zawodową kobiet. 

Odmiennego zdania są zachodni badacze19, według których kobiety zajmujące 
w Europie kierownicze stanowiska bardzo rzadko przyjmują postawy typowo męskie, 
tylko dlatego, że wchodzą w męskie środowisko. Menedżerkom udaje im się zachować 
cechy i wartości kobiece oraz pogodzić życie zawodowe z prywatnym. Zachowują się 
naturalnie, wykonując pracę o bardzo wysokiej jakości.

Płeć menedżera – badania własne
Jaki jest więc współczesny wzorzec menedżerki, jej cechy charakterystyczne 

oraz jak wpływają one na sposób wykonywania przez nią obowiązków – oto pytania, 
na które m.in. autorka artykułu próbowała odpowiedzieć, w badaniach prowadzo-
nych w oparciu o platformę internetową Talent Club. Badania prowadzone są od maja 
2008 i trwają nadal. W badaniu w zależności od obszaru (9 obszarów badawczych w ba-
daniach socjologicznych) wzięło udział od 250 do 1410 menedżerów obojga płci. Ni-
niejszy artykuł obejmuje wyniki ankiet wypełnianych od maja 2008 do maja 2011 i do-
tyczy 3 obszarów: „Zarobki i kariera zawodowa”, „Kwalifi kacje menedżera” oraz „Syno-
nimy sukcesu, prestiżu”. 

Zarobki i kariera zawodowa
Ten obszar badań poświęcony został karierze zawodowej menedżerów, a w szcze-

gólności efektywności pracy w kontekście jej adekwatności do otrzymywanego wyna-
grodzenia. Poruszony został także problem oczekiwań płacowych i możliwości zmiany 
pracodawcy jako konsekwencji uzyskiwania wyższych zarobków. 

W tym obszarze udział wzięło 675 (48%) kobiet i 723 (52%) mężczyzn. Wyniki 
badań pokazują, że kobiety zajmujące stanowiska menedżerskie wyżej oceniają swoją 
efektywność w pracy niż ich koledzy na tych samych stanowiskach. Wśród menedżerek 
aż 46% określiło swoją efektywność na poziomie 90-100%, wśród menedżerów odse-
tek ten wynosił 34%. Nienależycie ze swoich obowiązków zawodowych (efektywność 
w pracy do 80%) wywiązuje się 23% kobiet i aż 34% mężczyzn.  

18  E. Mandal, Bizneswoman – geneza sukcesu i stopnie społecznej akceptacji, „Przegląd Organizacji” 10/93, 
s. 30.

19  H. Bloom, R. Calori, P. de Woot, Zarządzanie europejskie, op. cit., s.99.
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Wykres 1. Ocena efektywności własnej pracy według płci

Żrodlo: badania własne

Pomimo wyższej efektywności w wykonywaniu swoich obowiązków menedżerki za 
swoją pracę są gorzej wynagradzane. Potwierdza się zatem teza mówiąca o niższych za-
robkach kobiet. Niespełna połowa (47%) kobiet na stanowiskach kierowniczych zarabia 
poniżej 3 tys. zł miesięcznie. Wśród mężczyzn grupa ta wynosi 32%. O 11 punktów pro-
centowych mniej jest także menedżerek otrzymujących wynagrodzenie powyżej 8 tys. zł.

Wykres 2. Zarobki – netto miesięcznie. 

Żrodlo: badania własne 

Wyższe wynagrodzenie zmotywowałoby do zwiększenia efektywności większość me-
nedżerów, choć mężczyźni (86%) deklarowali taką postawę częściej niż kobiety (81%). 
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Tak więc mimo niższych zarobków kobiety nie wykazują większego niż mężczyźni za-
interesowania ich podwyższeniem, wiążącym się ze zwiększeniem efektywności swojej 
pracy. Wpływ na takie decyzje menedżerek może mieć wyższa niż w przypadku męż-
czyzn deklarowana początkowa efektywność pracy.

Wykres 3. Gotowość zwiększenia efektywności w zamian za wyższe wynagrodzenie
Żrodlo: badania własne 

Menedżerowie niezależnie od płci są przekonani, że ich zarobki są nieadekwatne 
w stosunku do zajmowanego obecnie stanowiska i stażu pracy w fi rmie. Taką opinię wy-
rażało jednak więcej (58%) menedżerek niż (51%) menedżerów. Może to świadczyć 
o dostrzeganiu lub nawet odczuwaniu przez same kobiety ich dyskryminacji zarobkowej ze 
względu na płeć. Zaskakujący wydaje się fakt, że aż co piąty badany, niezależnie od płci, nie 
umiał udzielić odpowiedzi na to pytanie, czyli określić wysokości wynagrodzenia w stosun-
ku do swojego miejsca w strukturze fi rmy. Wpływ na to może mieć stosowana w wielu du-
żych przedsiębiorstwach polityka tajności wynagrodzeń oraz premii uznaniowych. 

Wykres 4. Adekwatność zarobków do stanowiska i stażu pracy wg płci
Żrodlo: badania własne
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Negatywną opinię posiadają również menedżerowie na temat stosunku adekwatności 
otrzymywanego wynagrodzenia do jakości i efektywności wykonywanej pracy. Tak-
że w tym przypadku w negatywnych opiniach przeważają menedżerki. Aż 68% z nich 
uważa, że jakość, jak i efekty ich pracy zasługują na wyższe wynagrodzenie. Wśród 
mężczyzn taką opinię wyraziło 56% badanych. 
Jako adekwatne swoje zarobki określiło 28% kobiet i 20% mężczyzn na stanowiskach 
kierowniczych. 

Wykres 5. Adekwatność zarobków do efektywności i jakości pracy wg płci
Żrodlo: badania własne 

Ponieważ zdecydowana większość menedżerów jest zdania, że ich zarobki nie są ade-
kwatne ani do efektywności i jakości wykonywanej pracy, ani do zajmowanego stano-
wiska i stażu pracy, to o ile powinny wzrosnąć, aby zaspokoić ich oczekiwania?

Przeprowadzone analizy pokazują, że menedżerowie niezależnie od płci nie są za-
dowoleni z otrzymywanego obecnie wynagrodzenia. Oczekują znaczących podwyżek 
lub nawet podwojenia swoich pensji. Jednak szczegółowe badania wykazały, że mene-
dżerki oczekują niższych podwyżek niż menedżerowie. 

Wynagrodzenia podwyższonego do 50% obecnej stawki oczekuje aż 75% kobiet 
i 70% mężczyzn. Biorąc jednak pod uwagę niższe wynagrodzenie kobiet, otrzymane 
podwyżki realnie przyniosłyby niższe kwoty. Tak więc w przypadku spełnienia przez 
pracodawcę oczekiwań wszystkich pracowników menedżerki nadal uzyskiwałyby niż-
szą pensję. 
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Wykres 6. Oczekiwania zarobkowe wg płci
Żrodlo: badania własne 

Menedżerowie byliby skłonni zmienić pracodawcę w zamian za wyższe wynagro-
dzenie. Oczekiwania płacowe u nowego pracodawcy tylko nieznacznie różnią się od 
oczekiwanych podwyżek w obecnym miejscu pracy. Dla 68% menedżerek i 67% mene-
dżerów wzrost wynagrodzenia maksymalnie o 50% byłby wystarczającym argumentem 
przemawiającym za zmianą pracy. Tak więc niezależnie od pracodawcy oczekiwania 
płacowe menedżerek są niższe niż ich współpracowników na analogicznych stanowi-
skach. Jedynie 4% kobiet i 7% mężczyzn na stanowiskach kierowniczych tak mocno 
związana jest ze swoim obecnym miejscem pracy, że aby zmienić pracodawcę ich płace 
musiałby wzrosnąć o minimum 100% w stosunku do obecnego wynagrodzenia.

Synonimy sukcesu, prestiżu
W ramach drugiego obszaru badań wśród kadry menedżerskiej podjęta została pró-

ba określenia, jakie cechy, zdaniem samych menedżerów, charakteryzują człowieka suk-
cesu. Umożliwia to poznanie wyznawanych przez menedżerów wartości życiowych. Po-
przez opisanie, jakie elementy składają się na sukces, menedżerowie prezentowali warto-
ści, którymi sami w życiu się posługują. W tym obszarze badań udział wzięło 261 (49%) 
kobiet i 270 (51%) mężczyzn na stanowiskach menedżerskich. Wyniki badań wskazują, 
że synonimami sukcesu menedżera w życiu zawodowym, jak i prywatnym zarówno dla 
kobiet, jak i mężczyzn są: szacunek wśród podwładnych (odpowiednio 220 i 22820) i kon-
trahentów (odpowiednio 214 i 209), przyznane nagrody, wyróżnienia i uznanie przeło-
żonych (odpowiednio 161 i 173), a także dom w górach lub nad morzem poza granicami 
kraju (odpowiednio 179 i 198). Menedżerki rzadziej niż ich koledzy z pracy wskazywały 
na zewnętrzne oznaki statusu takie, jak: zegarek prestiżowej marki, luksusowy samochód 

20  Każdy z respondentów mógł zaznaczyć od 1 do 3 odpowiedzi. 
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czy prywatny jacht. Zdecydowanie większe znaczenie dla kobiet miały zabezpieczenia fi -
nansowe w formie karty kredytowej z dużym ubezpieczeniem. 
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Synonimy sukcesu menedżera wg płci

Kobieta Mężczyzna

Wykres 7. Synonimy sukcesu menedżera wg płci. 
Żrodlo: badania własne

Kwalifi kacje menedżera 
Ostatni obszar badań poświęcony został kwalifikacjom menedżera. Badanie 

z jednej strony pokazało, jakie cechy zdaniem uczestników badania posiadają naj-
lepsi, najbardziej efektywni menedżerowie – z drugiej zaś, które z tych kwalifi-
kacji przypisują oni sobie samym i na jakim poziomie. Obszar ten pozwala więc 
odpowiedzieć na nastepujące pytania: Jacy są polscy menedżerowie, a jakie są me-
nedżerki? Jakie przypisują sobie kwalifikacje? Jakie cechy wyróżniają najlepszych 
z nich?

W badaniach udział wzięło 1297 osób w tym 691 (53%) kobiet i 606 (47%) mężczyzn.  
Menedżerowie, wykorzystując pięciostopniową skalę (od 1 całkowicie zbędna do 5 

niezbędna), określali wartość danej cechy w modelu kompetencji przypisywanego naj-
lepszym menedżerom. Innymi słowy określali istotność występowania określonej cechy 
wśród kompetencji wyróżniających najlepszych spośród nich. 

Dla menedżerów, niezależnie od płci, najważniejszą i niezbędną cechą jest umie-
jętność zarządzania ludźmi (kobiety 4,72; mężczyźni 4,65). Kluczowe do skuteczne-
go wykonywania obowiązków menedżerskich są również specyfi czne cechy interper-
sonalne (po 4,5). Kolejnymi cechami najlepszych menedżerów zdaniem badanych są 

Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   53Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   53 2011-12-14   10:08:122011-12-14   10:08:12



54

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT, NR 4.

kreatywność (odpowiednio 4,41 i 4,39), elastyczne podejście do problemu (odpowied-
nio 4,36 i 4,29), obiektywność (odpowiednio 4,14 i 4,01) i doświadczenie (odpowied-
nio 3,98 i 4,01).

Na pełny obraz najlepszych liderów zdaniem menedżerek składają się także takie 
cechy, jak: autorytarne rozwiązywanie problemów, umiejętność podejmowania ryzy-
ka, obiektywność, a także wysoka specjalizacja w danej dziedzinie. Kobiety wskazywały 
więc na takie cechy, które pomagają w wykonywaniu obowiązków nawet w przypadku 
trudnych zadań, ale mimo wszystko nie wpływają negatywnie na członków zespołu. 
Menedżerowie natomiast osobie takiej przypisywali: bezwzględność w dążeniu do celu 
oraz bezpardonowość, czyli cechy negatywnie oddziaływujące na współpracowników, 
konkurentów lub kontrahentów lidera.  

Tabela 1. Kwalifi kacje najlepszych menedżerów wg płci

Kwalifi kacje menedżera Kobieta Mężczyzna

Cechy interpersonalne 4,55 4,55

Wykształcenie 3,83 3,79

Autorytarne rozwiązywanie problemów 2,90 2,80

Doświadczenie 3,98 4,01

Umiejętność zarządzania ludźmi 4,72 4,65

Podejmowanie ryzyka 3,98 3,82

Bezwzględność w dążeniu do celu 2,91 3,05

Umiejętność manipulowania 2,61 2,69

Kwalifi kacje menedżera Kobieta Mężczyzna

Talent 3,77 3,76

Elastyczność w podejściu do problemu 4,36 4,29

Kreatywność 4,41 4,39

Bycie specjalistą w swojej dziedzinie 3,65 3,50

Obiektywność 4,16 4,01

Bezpardonowość 2,48 2,63

Żrodlo: badania własne

Menedżerowie raczej pozytywnie oceniali samych siebie. W większości opisywali 
występowanie danej kompetencji u siebie na poziome dobrym lub bardzo dobrym. Nie-
zależnie od płci menedżerowie najwyżej ocenili u siebie elastyczność w podejściu do pro-
blemu (kobiety 4,10; mężczyźni 4,16), kreatywność (po 4,12) oraz specyfi czne cechy in-
terpersonalne (odpowiednio 4,00 i 3,96). Menedżerki wyżej oceniły swoje wykształcenie 
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i jego przydatność do wykonywania powierzonych im zadań. Mężczyźni częściej 
przypisywali sobie cechy uznawane stereotypowo za „męskie” i potocznie kojarzone 
z niezbędnymi w brutalnym świecie biznesu. Wśród nich znalazły się: bezwzględność 
w dążeniu do celu, umiejętność manipulowania i bezpardonowość. Wyżej oceniają także 
u siebie umiejętność podejmowania ryzyka. 

Tabela 2. Poziom kwalifi kacji menedżerskich wg płci

Poziom kwalifi kacji menedżerskich Kobieta Mężczyzna

Cechy interpersonalne 4,00 3,96

Wykształcenie 3,98 3,86

Autorytarne rozwiązywanie problemów 2,95 3,00

Doświadczenie 3,61 3,63

Umiejętność zarządzania ludźmi 3,73 3,71

Podejmowanie ryzyka 3,49 3,64

Bezwzględność w dążeniu do celu 2,87 3,12

Umiejętność manipulowania 2,58 2,89

Talent 3,58 3,67

Elastyczność w podejściu do problemu 4,10 4,16

Kreatywność 4,12 4,12

Bycie specjalistą w swojej dziedzinie 3,89 3,83

Obiektywność 3,97 3,93

Bezpardonowość 2,52 2,74

Żrodlo: badania własne

Podsumowanie

Menedżerki są dobrymi i skutecznymi pracownikami, które szybko i dokładnie 
wykonują powierzone im obowiązki. Cechuje je wysoka jakość i efektywność w pra-
cy. Mimo tych zalet, ich wynagrodzenia są zdecydowanie niższe niż mężczyzn zajmu-
jących równorzędne stanowiska. Mimo wysokiej efektywności w pracy menedżerowie 
deklarują jej zwiększenie w zamian za wyższe wynagrodzenie, choć postawy takie prze-
ważają u mężczyzn. Menedżerki częściej niż ich koledzy podkreślają nieadekwatność 
swoich zarobków do stanowiska i stażu pracy. Dominuje wśród nich także pogląd, że ja-
kość i efektywność w wykonywaniu powierzonych im obowiązków zasługuje na wyższe 
gratyfi kacje fi nansowe. Z drugiej jednak strony oczekują niższych niż menedżerowie 
podwyżek za swoją pracę u obecnego, jak i potencjalnego nowego pracodawcy. 
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Menedżerowie niezależnie od płci wyznają podobne wartości. Człowiek sukcesu 
w życiu prywatnym, jak i zawodowym widziany ich oczami to przede wszystkim osoba, 
która poprzez swoją pracę zasłużyła na szacunek wśród kontrahentów oraz współpra-
cowników. O sukcesie takiej osoby świadczą przede wszystkim liczne nagrody i wyróż-
nienia, które otrzymała w czasie całej swojej kariery. Menedżerki rzadziej natomiast 
przywiązują uwagę do zewnętrznych, materialnych oznak statusu społecznego niż ich 
koledzy piastujący analogiczne stanowiska.

Tworząc obraz skutecznego i efektywnego lidera zarówno menedżerki, jak i me-
nedżerowie są zgodni, że powinien on przede wszystkim umiejętnie zarządzać ludź-
mi, a także posiadać odpowiednie cechy interpersonalne, które pozwolą mu zjednać 
i przekonać ludzi do swojej wizji organizacji. Musi być kreatywny i elastyczny, co po-
zwoli mu podejmować nowe wyzwania i działać w warunkach szybkiej zmiany oto-
czenia. Jednak do pełnego obrazu, zdaniem menedżerek, niezbędne są także dodat-
kowe cechy: autorytarne rozwiązywanie problemów, umiejętność podejmowania ry-
zyka, obiektywność, a także wysoka specjalizacja w danej dziedzinie. Kobiety wskazy-
wały więc na takie cechy, które pomagają w wykonywaniu obowiązków nawet w przy-
padku trudnych zadań, ale mimo wszystko nie wpływają negatywnie na pozostałych 
członków zespołu. 

Streszczenie

Płeć menedżerów
Celem artykułu jest przybliżenie różnic w sposobie pełnienia roli zawodowej kobiet 

i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich. Analizie poddane zostały elementy wpływające 
na sposób wykonywania pełnionej funkcji (efektywność) i otrzymywane z tego tytułu wyna-
grodzenie. Omówione zostały cechy i kompetencje uznawane za niezbędne do należytego wy-
konywania obowiązków oraz ocena kwalifi kacji posiadanych przez menedżerów obojga płci. 
Ujęte zostały także wartości wyznawane przez menedżerki jak i menedżerów.

Summary

The sex of managers
Th e aim of this article is to explain the diff erences in the way of acting as a professional 

manager from the point of view of women and men on the position of manager. In the article 
are analysed elements that aff ect the way of performing his or her function (effi  ciency) and re-
ceived compensation for work. Skills and competences considered as necessary for the prop-
er performance of duties as well as qualifi cations assessment of both sex,  are also discussed. 
Moreover in the article are included held values by women and men managers.
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E-commerce in Romania and in Poland

Introduction
SMEs1 are generated by the market economy, the only formula able to decrease costs 

of manufacturing components of a simple product. By using sophisticated technology and 
fl exible manufacturing systems, they obtain reduced costs.2 Th e market continuously of-
fers opportunities for those working at a low cost, competitive, of high-quality, driven by 
modern technology.3 Unfortunately, transnational corporations that came to Romania did 
not fi nd a suffi  cient number of Romanian SMEs able to integrate and cooperate with them 
for the production of complex products. In the absence of a vision of economic develop-
ment, foreign investors have organized empirically the Romanian market inducing per-
verse eff ects: bringing technology from import and the prescription of business (know-
how), cheap labor from Romania and importing many components and assembling them 
in Romania. Natural selfi shness of the individual producer who wants to minimize its costs 
to occupy a market share as high as possible, do not generate signifi cant macroeconom-
ic development if cooperation in production is not fostered to generate chain revenue.4

1 Th e new defi nition introduces three diff erent categories of enterprises. Each corresponds to a type of relation-
ship which an enterprise might have with another. Th is distinction is necessary in order to establish a clear 
picture of an enterprise’s economic situation and to exclude those that are not genuine SMEs. In general, most 
SMEs are autonomous since they are either completely independent or have one or more minority partner-
ships (each less than 25%) with other enterprises. If that holding rises to no more than 50%, the relationship 
is deemed to be between partner enterprises. Above that ceiling, the enterprises are linked. Depending on the 
category in which your enterprise fi ts, you may have to include data from one or more other enterprises when 
calculating your own data. Th e result of the calculation will allow you to check whether you comply with the 
staff  headcount and fi nancial thresholds set by the defi nition. Enterprises coming above these lose their SME 
status. Source: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/fi les/sme_defi nition/sme_user_guide_en.pdf

2 W. Szpringer, Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, Difi n, Warszawa, 2005, p. 15-18.
3 Z. Kierzkowski, Analiza poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, XII seminarium problemo-

we WOD, Sorus, Poznań, 2009, p. 14-18.
4 http://www.fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2009/045.%20Hagiu.pdf
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Th e country emerged in 2000 from a destructive recession lasting three years 
thanks to strong demand in the EU export markets. Romania hopes to adopt the euro 
currency by the year of 2014.5 Th e SME development policy in Romania must be based 
on two categories of premises:
•  internal, which should refl ect the development level, the actual state of economy, the SME 

sector situation and the key problems they are facing in the context of their actual crisis;
•  external, which refer to the vision, the strategy and the directives on which European 

Union’s functioning is generally based – on those referring to small and medium si-
zed enterprises in particular.6

Th e Romanian, and similarly Polish, business environment is currently facing a series 
of challenges that need to be addressed appropriately in order to gain a fi rm position in the 
European business framework and maintain it on the long run. Alina Hagiu in ‘Business 
environment in Romania under the impact of globalization’ defi ned three challenges: ‘Th e 
fi rst challenge comes in the form of an increased maturity of Romanian companies that can 
be observed through the adoption and use of modern business techniques and market ap-
proaches and is refl ected in an intensifi ed competition in almost all business areas and in-
dustries. Starting with 1993, the year when the Association Treaty to the EU was signed, it 
was obvious that the Romanian society, and the Romanian business environment in parti-
cular, will suff er major changes until and aft er the eff ective membership in the EU. Th is rep-
resents the second challenge that Romanian companies are confronted with and it is also 
refl ected in an increased competition, but manifested on a diff erent level. Th e third challen-
ge is represented by the greater than ever extent of the globalization of business, which for-
ces Romanian companies to compete not only at a European level, but at a global one, with 
fi rms with more experience and knowledge than theirs. Th erefore, as one can notice, com-
petition is the key word in the current and most certainly future business environment.’

Given these considerations, the question regarding the ability of Romanian and 
Polish companies to successfully be present in such an environment where geographi-
cal boundaries disappear one by one is appropriate.7 

Poland and Romania by joining the European Union gave their SMEs benefi ts8 
which they were not able to make use of during the communist times. It is confi rmed by 
the existence of the Small Business Act.

The environment of running a business by SMEs in Romania and Poland
SME’s contribution to the EU’s principal economic objectives is refl ected and well 

documented in both the Lisbon strategy and Europe 2020 strategy. One step further, the 

5 Factbook, CIA World
6 http://www.rmci.ase.ro/no11vol1/Vol11_No1_Article1.pdf
7 L. Ilie, A. Horobet, MBA education: a must in a competitive Romanian business environment, LBUS, 2007.

Source: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/6430/1/Paper_Ilie_Horobet.pdf
8 Some information on support EU for SMES is available on European Small Business Portal (http://ec.europa.

eu/small-business/index_pl.htm), Enterprise Europe Network (http://www.enterprise-europe-network.
ec.europa.eu/index_en.htm) and offi  cial website of European Union (www.europa.eu).
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Small Business Act for Europe (SBA) establishes a comprehensive SME policy framework 
for the EU and the states belonging to it. Th e SME Performance Review represents one of 
the main tools applied by the European Commission to monitor the implementation of 
the SBA. 9 At present the environment of conducting business in the EU is defi ned in the 
‘Small Business Act’ for Europe (SBA) – a set of 10 principles to guide the conception and 
implementation of policies both at the level of the EU and of a Member State. Th ese prin-
ciples are vital to bring added value at the EU level, create a level playing fi eld for SMEs 
and improve the legal and administrative environment all over the EU:
11.  Create an environment in which entrepreneurs and family businesses can prosper 

and entrepreneurship is rewarded
12.  Ensure that those honest entrepreneurs who have faced bankruptcy are quickly gi-

ven a second chance
13.  Design rules according to the “Th ink Small First” principle
14.  Make public administrations responsive to the needs of SMEs.
15.  Adapt public policy tools to SME needs: facilitate SMEs’ participation in public 

procurement and better use the possibilities provided by State Aid for SMEs
16.  Facilitate SMEs’ access to fi nance as well as develop a legal and business environ-

ment supportive to timely payments in commercial transactions
17.  Help SMEs to benefi t more from the opportunities off ered by the Single Market
18.  Promote the upgrading of skills in SMEs and various forms of innovation
19.  Enable SMEs to transform environmental challenges into opportunities
10.  Encourage and support SMEs to benefi t from the growth of markets10

Th e SBA review presents an overview of the progress achieved in implementing the SBA, 
and defi nes new actions to respond to challenges resulting from the economic crisis. Between 
2008 and 2010, the Commission and EU Member States took actions to decrease administra-
tive burden, facilitate SMEs’ access to fi nance and support their access to new markets. 

Although most initiatives foreseen by the SBA have been initiated, a review of im-
plementation so far shows that more needs to be done to help SMEs.11 In Poland you 
can see a lot of governmental institutions which support SMEs by fi nancial aid, among 
others through Kapitał Ludzki. From the perspective of the owners of SMEs the actions 
taken by PARP are visible and effi  cient.

The impact of globalization on the business environment in Romania and Poland.12
In the opinion of many European entrepreneurs limiting business activities to the 

EU area only – despite good conditions existing – is a short-term policy, or even a mis-

19 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-fi gures-analysis/performance-review/index_en.htm
10 Th ink Small First, A Small Business Act for Europe, 2008, Source: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-

UriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:en:PDF
11 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/marketaccess/fi les/internationalisation_of_european_smes_fi nal_

en.pdf 
12 A. Hagiu, Business environment in Romania under the impact of globalization, Source: http://www.fse.tibiscus.

ro/anale/Lucrari2009/045.%20Hagiu.pdf
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take. It is benefi cial for the whole EU for European companies to export goods, servic-
es and, above all, the ‘know how’. It is possible among others thanks to the developing 
e-commerce technology in global environment. Currently, many researchers examine 
the future of countries in transition in conditions of globalization and unprecedented 
growth of transnational companies.13 

Questions they wish to fi nd answers to relate to how they will evolve in these 
countries, which direction they are heading for. In Romania and Poland, the priva-
tization process continues, the economic situation is changeable, especially because 
of the changes that have led the Romanian and Polish companies to fi nd themselves 
in competition in which organizations with tradition participate, having the relevant 
experience in the competitive fi ght.14 A major issue is how the small and medium 
enterprises can face the process not only of privatization but also globalization. In 
this context, globalization is characterized by intensifying competition between en-
terprises both international and national, by the emergence of new production and 
services areas, as it was mentioned before, which provides new opportunities for or-
ganizations which are able to benefi t from them and by increasing the number of en-
terprises that choose to implement an internationalization strategy.15 New interna-
tional division of labor leads not only to intensifying competition between companies 
belonging to industries capital, such as those dominated by the techniques of peak, 
but also between „labor intensive” industries such as food, regional goods, clothing, 
leather, traditional buildings which dominated the Romanian an Polish economy. In 
case of Romania and Poland one should not forget that the ‘know how’ there is not as 
advanced as in West Europe.

Small and medium enterprises (SMEs) oft en act as suppliers of large enterprises 
that are already on their way to globalization. With the entry of new organizations 
from abroad onto the Romanian and Polish market or with the internationalization 
of companies’ activities in Romania and Poland, the latter must remodel their atti-
tude towards the quality and the promptitude of the off ered services versus price and 
distribution policy of their products and services. Th ere have been changes aff ecting 
the Romanian and Polish enterprises management, too. To achieve this goal it is nec-
essary to adapt some competitive organizational structures to use modern methods 
and techniques, especially IT-based ones, of leadership.16 In recent years the role of 
foreign investment in re-launching Romania’s and Polish economy has been increas-
ing. On the one hand an infusion of foreign capital is needed, on the other hand there 
are interest groups that block, at least indirectly, this process.17 Promoting strategic 

13 M. Niedźwiedziński, Możliwości komponowania harmonijnego współdziałania w strukturach gospodarczych, 
XII seminarium problemowe WOD, Sorus, Poznań, 2009, p 54.

14 S. Dumitrescu, G. Marin, O. Puiu. World Economy. Pitesti: Economic Independence Publishing House, 2006
15 J. Cantwell, Piscitello. Th e Internationalization of business and economic development. Th e case of Central and 

Eastern Europe. Budapest: World Economic Institute, 1996.
16 D. Miron. International Trade. Bucharest: ASE Publishing House, 2003.
17 UNCTAD. World Investment Report. 2008.
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alliances may represent the basis of the development of Romanian and Polish econ-
omy in the coming years. A signifi cant condition for their eff ective functioning, is 
the partnership with the 50-50 ratio of forces. For this reason the government should 
support the Romanian and Polish companies by providing facilities to prevent their 
lack of liquidity. In this way the Romanian and Polish economy would attract trans-
national companies, at the same time maintaining their national sovereignty, even if 
some would just become a link of the international chain’s value. Without support 
from the state, Romanian and Polish companies will be gradually destroyed by the 
competing fi rms and especially by those in the neighbourhood. Specialists say that 
globalization of an enterprise depends more on factors specifi c of the fi eld of activity 
than on factors typical of the organization.18

E-commerce in Romania
Romanian trade represents one of the national economy branches that is in an in-

tense process of re-organization, the trade fi eld having the main part of its activity al-
ready private, a lot more than other fi elds of the Romanian economy.19 In Romania, the 
domestic trade during this period is marked by the qualitative changes radical for mod-
ernizing the exchange of documents, agents and means of trade, old forms of exchange 
prevailing modern forms gradually being replaced, according to the concept of sustain-
able development and globalization.20 Romania’s largest trading partner country is Italy, 
the two-way trade reaching $22.6 billion in 2010. Th e key Italian exports to Romania 
include computers, integrated circuits, aircraft  parts and other defense equipment, as 
well as automobiles. 

Romania’s chief exports to Italy include: cut diamonds, jewelry items, integrated 
circuits, printing machinery, and telecommunications equipment.21In 2010, the Roma-
nian market of online trading has been marked by strong reinforcements, and the total 
value reached 225 million euros, up by 12.5% in comparison with 2009, when mar-
ket estimates ranged from 200 million euros. In 2011 the market could reach 350 mil-
lion.22

E-commerce in Romania has eclipsed conventional retail sales over the last sev-
eral years as increasing salaries and escalating disposable income have driven good 
growth in the retail sector. Th e acceptance of online trading in Romania is increas-
ing rapidly. Products such as digital cameras, laptop computers, home appliances and 
mobile phones are the most popular items with Romanians while making online pur-
chase.23 

18 I. Bari. Contemporary global issues. Bucharest: Economic Publishing House, 2003.
19 www.zf.ro.
20 http://www.contabilizat.ro/fi le/cursuri_de_perfectionare/economie_generala/amfi teatru_economic/cap7.pdf.
21 http://www.antena3.ro/Romania-ocupa-locul-al-II-lea-in-topul-destinatiilor-preferate-de-investitori 

bss_48518_ext.html.
22 http://www.link2ec.ro/index.php?id=27&art=67
23 http://ecommerce-journal.com/articles/27581_internet-and-e-commerce-industry-romania.
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In the year of 2006 Romania was the only24 country in Eastern Europe that worked in 
electronic commerce25 (online) by means of the bank card. Neither Poland nor the Czech 
Republic, Hungary or other advanced countries had created conditions for the function-
ing of such a system of convenient payment for products and services represented by elec-
tronic commerce.26 Th e increasing Internet penetration and credit card use all over the 
country is the key growth driving force for the e-commerce. With the increase of online 
access a bigger number of shoppers, including those from smaller towns, are also able to 
perform online transactions applying popular e-commerce portals, e.g e-bay or Amazon.

Web shopping in Romania has seen a big development in the last years. E-commerce 
has also facilitated the growth in the courier market in Romania. Th is segment has experi-
enced an increase in the number of deliveries by 400% to 500% over the past two years. In 
the years to come the number is expected to grow at a faster pace.27 Despite the presence of 
big international companies, a signifi cant role on the Romanian courier services market is 
played by smaller companies with annual turnovers of several million euros.28

Th e monitoring system applied in Romania is www.trafi c.ro web. According to this 
site, the top 5 e-commerce sites in 2010, are as follows:
1.  www.eMAG.ro
2.  www.Dc-shop.ro
3.  www.okazii.ro
4.   www.shopmania.ro
5.  www.price.ro

Th e largest electronic online shop has existed on the market since 2001; eMAG is the 
market leader in e-commerce and its market shares reach 20% of all sales and national 
brands in some categories. eMAG team has approximately one hundred and fi ft y employ-
ees, organized into several departments: retail sales, corporate sales, logistics, program-
ming, marketing, service, customer service management. Products can be bought from 
them very easily and the delivery system works fast and precisely. Th e chief advantages 
of this shop are that they are user-friendly, the prices are lower than in brick-and-mortar 
shops29. Th e second online shop in Romania is similar to the fi rst one: it sells electronics. 
DC-shop is a company that operates both at brick-and-mortar shops and online shops. E-
commerce has helped the DC shop to pass safely over the fi nancial crisis that aff ected Ro-

24 By implementing 3D secure system, Romania has become a center for processing online payments in CE-
MEA region (acronym for Central Europe, Middle East, Eastern Europe and Africa), provided that, at Euro-
pean level, there were at that time, only three countries experiencing this standard, namely Britain, Spain and 
Portugal. In 2004, the volume of transactions in 3D Secure system (Verifi ed by Visa and MasterCard Secure 
Code), reached the value of 19,410 (transactions), of which 84% were recorded in the last three months of the 
year. Source: http://upet.ro/annals/pdf/20100430.pdf

25 A study on the development of Romanian e-commerce, pp. 12, Available at: http://www.izzisale.ro/Studiu-
eCommerce-ANC.pdf [Accessed 20 June 2010]

26 http://www.bizcafe.ro/articole/comert-electronic-in-romania.html
27 http://www.zf.ro/business-hi-tech.
28 http://www.doingbusiness.ro/en/business-news/8334/small-companies-on-courier-market-in-romania
29 www.emag.ro.
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mania in the previous period. For them it is a very good way to do business because they 
have expanded the e-commerce on the Internet.30 Shopmania.ro promotes a new concept 
– that of „Smart Shopping”. You may search the largest base of products in Romania and 
fi nd exactly what you are interested in. Shopmania off ers good items at reasonable pric-
es31. Price.ro is not a store and does not sell directly. In case you wish to order a product, 
the order is directed to the online store that has listed the product and the price of your 
choice. Price.ro is similar to ceneo and skąpiec in Poland. For buyers price.ro may be con-
sidered a useful guide or a price consultant.32

Some global activities with the use of e-commerce technologies are observed in Ro-
mania and Poland. As a result of the project carried out in Romania, Gemius33 found out 
that, contrary to the extremely high awareness of online shopping, only 29% of all Inter-
net users have ever made an online purchase. It becomes even more surprising when the 
declarations of respondents of a positive attitude towards shopping is considered – 65% 
of them like such a manner of spending time. What is the reason for such cautiousness? 
A deep insight into the opinions on e-commerce provides the answer to this question. 
44% of Internet users consider this medium to be risky as far as fi nancial transactions are 
concerned. Six percent of those, who have ever done shopping online, admitted that the 
higher level of security of payments would make them buy more frequently. Improving 
the security of delivery would also increase the frequency of shopping.34

E-commerce in Poland
Th e most current research shows that the Polish online shopping market may become 

worth even up to € 5.9 billion by 2015. Th e already existing e-shops are expanding with 
about 35% every year. Consequently, the predictions are extremely optimistic. Research-
Farm’s analysis, published by the Dziennik Rzeczpospolita, shows this increase. Th e data in-
cludes products’ sales only, which means that the sales of tickets, trips or music have been 
excluded. Compared to other European countries, Poland still comes out poorly. Only 23% 
of Poles have purchased any item or service by means of the Internet. At the same time, 
50% of Germans and the Dutch, 60% of the British and almost 70% of Norwegians and 
Danes have made a purchase in this manner. On the other hand, you might also conclude 
this just shows the future e-commerce potential in Poland. Knowing the Polish market you 
may believe that within just a couple of years this gap will be decreased.35 Th e rapid adap-
tation of (mobile36) Internet will support better access for more people to (mobile) web 

30 http://www.trafi c.ro/vizitatori/afaceri-comert-anunturi/saptamana.
31 http://www.trafi c.ro/vizitatori/comert-electronic/saptamana.
32 http://www.price.ro/index.php?action=info.
33 Gemius SA provides a wide range of Internet research to brand name clients throughout Eastern Europe. 
34 http://imetria.pl/pl/archives/2007-04-26/01
35 T. Karwatka, Usability w e-biznesie, Helion, Gliwice 2009, p. 47.
36 I. Pawełoszek-Korek, Technologie mobilne w dostarczaniu wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Częstochow-

skiej, Częstochowa, 2009, p. 5-8.
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shops.37 Poles are spending yearly about 7 milliard PLN in online shops. Th ey also spend 
even more (7.5 milliard PLN) in auction portals (such as allegro.pl). Th ings they were buy-
ing in 2010 (Source: Euromonitor, Rzeczpospolita) are:
•  24% – electronic devices
•  11.4% – cosmetics
•  10.1% – fi lms, books, games
•  7% – furniture, home accessories
•  6.2% – clothes, shoes
•  3.8% – food

Th e cost-saving driven Pole decides to buy on the Internet to save some money 
in this way, especially when buying electronic devices. In fact, the online prices of the 
products are lower than those off ered offl  ine.38 Th e information obtained in research 
carried out by independent institutions shows that e-commerce in Poland seems to be 
developing better than in Romania. However, one should not forget that those coun-
tries are not as advanced as countries of West Europe.

E-business and e-commerce
Business-to-business e-commerce is the wholesale and supply site of the commer-

cial process, where businesses buy, sell or trade with other business. B2B e-commerce 
relies on many diff erent information technologies, most of which are implemented at 
e-commerce Web site on the World Wide Web and corporate intranets and extranets. 
B2B applications include electronic catalog system electronic trading system such as ex-
change and auction portals, electronic data interchange, electronic funds transfers, and 
so on. All of the factors for building a successful retail Web site that we discussed previ-
ously also apply to the wholesale Web site for business-to-business e-commerce.39

37 http://blog.goyello.com/2011/06/13/poland-europes-5th-e-commerce-market-and-growing/
38 P. Horsten, Poland Europe’s 5th e-commerce market and growing, Goyello Blog, 2011, Source: http://blog.goyel-

lo.com/2011/06/13/poland-europes-5th-e-commerce-market-and-growing/
39 A. O’Brien, George M. Marakas , Management Information System, McGraw-Hill/Irwin, New York, p. 360.

Figure 1: Th ree elements of electronic commerce and the relations of their sizes 

Source: Electronic commerce, G. P. Schneider, Course Technology, Boston, 2007, p. 6
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Th e following table describes selected aspects of e-commerce giving examples of 
them. 

Table 1 summarizes fi ve categories of electronic commerce.

Table 1: Electronic commerce categories

Category Description Example

Business-to-
consumer (B2C)

Businesses sell
 products or services to 
individual consumer.

Walmart.com sells 
merchandise to consumer 
through its Web site.

Business-to-
business (B2B)

Businesses sell product or 
services to other businesses

Grainger.com sells industrial 
supplies to large and small 
businesses through its Web 
site.

Business processes 
that support 
buying and selling 
activities

Businesses and other 
organizations maintain and 
use information to indentify 
and evaluate customers, 
suppliers, and employees. 
Increasingly, businesses 
share this information in 
carefully managed ways with 
their customers suppliers, 
employees, and business 
partners.

Dell Computer uses secure 
Internet connections to share 
current sales and sales forecast 
information with suppliers. 
Th e suppliers can use the 
information to plan their 
own production and deliver 
component parts to Dell in 
the right quantities at the 
right time.

Consumer-to-
consumer (C2C)

Participants in an online 
marketplace can buy and sell 
goods to each other. Because 
one part is selling, and thus 
acting as a business, C2C 
transactions are treated as part 
of B2C electronic commerce

Consumer and businesses 
trade with each other in the 
eBay.com online marketplace.

Business-to-
government 
(B2G)

Businesses sell goods or 
services to governments and 
government agencies. B2G 
transactions are treated as part 
of B2C electronic commerce.

CAL-Buy portal allows 
businesses to sell online to the 
state of California 

Source: Electronic commerce, G. P. Schneider, Course Technology, Boston, 2007. p. 6.
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Business-to-business (B2B) portals in Romania and in Poland
Business-to-business is probably the biggest part of e-Commerce.40 This cat-

egory contains both e-business marketplaces and direct links between business-
es. An example, in this case, could be the fact that many companies offer secure 
Internet or extranet e-commerce catalog Web sites for their business customers 
and suppliers. B2B e-commerce portals are also of extreme importance; they pro-
vide auction and exchange marketplaces for business. Others may rely on electro-
nic data interchange (EDI) via the Internet or extranets for computer-to-compu-
ter exchange of e-commerce documents with their larger business customers and 
suppliers.41

B2B e-commerce is for businesses that sell mainly to other businesses. An increas-
ing number of trade-related transactions between businesses take place online. Th ese 
systems are oft en created between a large business and its suppliers. Th e business pur-
chasing the services usually establishes the rules and may assist its suppliers in setting 
up systems to work together electronically. Some companies exclude suppliers that are 
unable to work with them in this way.42

 Online B2B transactions include order management, electronic invoicing and pro-
curement. As for procurement, it helps companies to manage requisitions, catalogue 
searches and purchase approvals, as well as to place their orders. Th ere are also Inter-
net-based companies that facilitate business to business e-commerce for particular in-
dustries. Th ese can be found by searching on the Internet, but before doing any busi-
ness with them, it is vital to carry out a background check with business colleagues, 
their customers, chambers of commerce and trade promotion organizations in order to 
determine whether they are eff ective and reliable. Some trade promotion organizations 
provide online B2B services. If these are well organized, these are an excellent choice for 
small businesses.43

It is important to concentrate on the signifi cant B2B platforms. Th ere is not much 
value to be gained from being listed in all possible services. Firstly, only a few big ones 
and some very focused and specialized ones tend to survive. Secondly, being listed on 
too many platforms makes it more diffi  cult to maintain all entries. Finally, being listed 
on dubious platforms might even be negative in terms of reputation and might result in 
a signifi cant amount of email spam.44

Globally, the number of e-marketplaces for businesses is enormous. Th is makes it 
diffi  cult to identify those e-markets which are the most signifi cant. Th e companies that 
are interested in international trade should be aware that e-marketplaces are potential 
sources of new customers, and access routes to global supply chains.

40 M. Kraska, Elektroniczna gospodarka w Polsce, Raport 2008, Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa, 
2009, p. 117-126. 

41 A. O’Brien, George M. Marakas Management Information Systems. McGraw-Hill, New York, 2009.
42 http://www.inteco.es/fi le/Z2BXQOTC8ff aXKiMJlkT_g
43 http://www.inteco.es/fi le/Z2BXQOTC8ff aXKiMJlkT_g
44 http://www.emarketservices.com/clubs/ems/artic/HandbookEnglish.pdf
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eMarket Services has created a list of 52 signifi cant e-marketplaces in 17 industries 
based on two main criteria; the e-markets are well known globally in their industries 
and they have signifi cant global traffi  c.45 To fi nd the right marketplace you can search 
the Directory of Electronic Marketplaces46. Th e purpose of the directory is to make it 
easier for companies to fi nd electronic marketplaces benefi cial to their international 
business. Th e e-markets can be sorted according to industry and geographical focus.

Selected characteristics of B2B platforms in Romania
Profi ttool47 is a business-to-business portal where over 129.000 Romanian and 

foreign companies have their information stored in a single database. Its purpose is to 
support departments such as: supply, marketing, import-export. Profi ttool is an online 
marketplace that creates an opportunity to signifi cantly reduce operational costs: com-
panies can acquire their products at much lower prices and faster and they can access 
diff erent types of services like transportation, designing, constructions, fi nance etc. eas-
ily and eff ectively. In the same time they can establish direct contact with potential sup-
pliers or customers, which can help them increase sales.48

B2B-Romania49 is, in fact, a large and complex database; its purpose is to improve 
the client-companies’ performances by making its sectors more effi  cient in the line of: 
identifying new potential clients, identifying new providers that can come up with the 
best off ers, to improve relationships with future customers, providers or partners and put-
ting these partnerships on paper. More than 50,000 Romanian and foreign companies use 
www.b2b-romania.ro. Th e fact that it is free of charge makes it even more accessible. Th e 
portal off ers its support for the following departments: communicating (contacts, busi-
ness correspondence, translating, interpreting), commercial sector (contracts and negoti-
ating), juristic fi eld, business and fi nance, tourism, agriculture, fashion, transports.50

Business to business NEWS51 is a b2b portal that provides business informa-
tion and online services for companies in the marketing sector. Over 10,000 Roma-
nian companies are using this portal in order to help their businesses improve and 
to increase profi t. It may be quite diffi  cult to apply b2bnews.ro because creating an 
account in order to use this website requires a lot of things: e-mails and websites are 
very important; the e-mail must be valid and the company must not use a free version 
(like yahoo, gmail, hotmail etc); the same goes for websites: each and every company 
must have a representative website hosted by a paid server (b2bnews.ro does not ac-
cept companies that have their own free websites for advertising or which are not 
up-to-date). Th e most important factor is that in order for a company to benefi t from 

45 http://www.emarketservices.com/clubs/ems/artic/Signifi canteMarkets.pdf
46 http://www.emarketservices.com/start/eMarket-Directory/index.html#FromBanner
47 www.profi tool.ro
48 http://www.profi ttool.ro
49 www.b2b-romania.ro
50 B2B Romania, 2011, Source: http://www.b2b-romania.ro
51 www.b2bnews.ro
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b2bnews’ activity it is supposed to have a turnover of more than €2,000,000. What is 
more, the business area of any of the companies logged in b2bnews.ro must not cross 
Romania’s borders.52

Util21.ro53 is not a common b2b portal, it is actually a website which refers its us-
ers to other portals, in accordance with their preferences and needs. Th e fact that no 
payment is required makes it very convenient for companies all over the world. Util21.
ro has its target not in one particular sector of business, but in all of them. Its key ad-
vantage is that users from other countries can immediately be directed towards a spe-
cial portal once connected to www.util21.ro; this probably explains why this portal has 
over 40,000 users.54

Th ese business-to-business portals are the most commonly used websites of this 
kind in Romania and, although they diff er from each other, they do have similarities. 
Th e number of users has grown a lot in the last couple of years; Profi ttool, for instance, 
has over 129,000 users, followed up by B2B-Romania with over 50,000 users. b2bnews 
and util21.ro are not so popular, but still they count over 10,000 users; util21.ro-some-
where around 40,000). All of these portals have a major thing in common: they are 
free of charge. Th us, any company can easily create an account and use it to the best of 
their interests. Alhough users are not required to pay to register on b2bnews.ro, they do 
have to meet the conditions mentioned before. B2bnews.ro is diff erent from other b2b 
portals when it comes to foreign clients. B2bnews may only be used by companies that 
operate in Romania, while Profi ttool, b2b-romania and util21.ro can be used by clients 
not only from Romania but also from other countries. All those last 4 portals off er an 
English version of their websites, which makes them easy to access for people all over 
the world.

When it comes to the business sectors on which each of these portals focuses its 
attention certain diff erences between them may be noticed: Profi ttool supports depart-
ments such as marketing, import-export, supply, while b2b-romania concentrates on 
the following sectors: communicating (contacts, business correspondence, translating, 
interpreting), commercial sector (contracts and negotiating), juristic fi eld, business and 
fi nance, tourism, agriculture, fashion, transports; and by accessing util21.ro you can 
fi nd portals that lead you to any business sectors.

Selected characteristics of B2B platforms in Poland

Zetntrada.network
Zentrada.network55 is the leading network of marketplaces, online shops and show-

rooms for the wholesale trade of consumer goods in Poland and Europe. Over 200,000 

52 B2B News, 2011, Source: http://www.b2bnews.ro
53 www.util21.ro
54 Until 21, 2011, Source: http://www.util21.ro
55 www.zentrada.pl
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commercial members and approx. 3,350 suppliers use the trading platforms and infor-
mation services for the transnational purchase and selling all kinds of trade goods in 
various quantities. So far zentrada.network has been running subsidiaries and market-
places in Germany, France, the Netherlands, Poland, the United Kingdom, Italy, Hun-
gary and Spain.

Zentrada.network exclusively appeals to commercial users, such as wholesal-
ers, producers, importers, retailers, mail order companies, eBay powersellers. Th e ba-
sic membership is free of charge and available to all commercial buyers. In May 2011 
zentrada.network introduced TradeSafe. Th is system ensures security of payment for 
the seller and reliability of supply (buyer protection) for the commercial buyer.56

Retourware24
Retourware2457 is a part of Optimum Global Trade group which operates on the 

international market of bankrupt and liquidated stocks, customer returns, ends of lines, 
overstocks, etc.. Retourware24 gives an easy access to the unique wholesalers from the 
UK, Germany, Poland, France, Austria, Belgium, the Netherlands, Spain, Italy. Retour-
ware24.pl constantly monitors the stocklots market. It stimulates the trade between 
thousands of European wholesalers every day.

Retourware24 platform and over 9000 registered wholesellers from both Eastern 
and Western Europe increase the eff ectiveness of trading the products from judical 
sales, returns, stocklots, bankrupcy. Th e membership is charge for and the cost is de-
pendent on the selected option. 58

OPENKontakt.com
Th e OPENKontakt59 B2B web site has been created to assist business people in 

fi nding new business partners. Th is site is available in four language versions: Polish, 
Russian, English and German. Its main task is to provide users with useful information 
related to international business, trade, export, import, law, taxes etc. It is the trade-
platform between business people from the whole world. OPENKontakt provides infor-
mation for medium and large enterprises and for small businesses too.

Th ere are four language versions of the OPENKontakt web site and in each of them 
users post diff erent off ers. Th us, you can come across off ers from Russia, Lithuania, 
Ukraine and others. Th anks to cooperation with business websites OPENKontakt B2B 
Off er Exchange is present on 84 B2B sites in Poland, Russia and the USA. Th is B2B por-
tal constantly increases the number of its visitors. Th ey possess a whole network of as-
sociates working to deliver off ers to other businessmen.60 

56 Publishing Program, Schimmel Media, 2011, Source: http://www.schimmel-media.com/publishing-program.
html

57 www.retourware24.pl
58 http://retourware24.com/informations/about-us#item1141
59 www.openkontakt.com
60 http://www.openkontakt.com/gb/wspolne/engo_servere.php
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HBI Bizbook
Th e online database HBI Bizbook61 product gives customers the ability to reach out 

for the most up-to-date data from the Business-to-Business sector companies. In short 
HBI Bizbook are:
•  the access to over 130,000 companies,
•  the access to over 39 types of information presented by companies,
•  the ability to export information to Excel, wherever you are, you only need to access 

the Internet,
•  the ability to search for companies using an 18-criteria search,
•  the possibility to sort companies through 3 criteria.

HBI Bizbook is dedicated to companies, providing a quick and relatively cheap way 
to obtain the most current information about companies that are operating on the Pol-
ish market.62

Popular auction systems in Romania and Poland
Allegro63 is a popular Polish online auction system with its Head Office in 

Poznań. It was established in 1999. Allegro has been added to a lot of Polish web 
portals, which increased its popularity and assisted its rapid growth. The company 
has since used this approach to boost other Tradus-owned sites. European Allegro 
sites:
•  Czech Republic – Aukro.cz
•  Hungary – TeszVesz.hu
•  Russia – Molotok.ru
•  Ukraine – Aukro.ua
•  Bulgaria – Aukro.bg
•  Belarus – Allegro.by
•  Romania – Aukro.ro
•  Poland – Allegro.pl
•  Slovakia – Aukro.sk
•  Kazakhstan – Allegro.kz
•  Serbia – Allegro.rs

Th e Allegro auction website has a big share of the market under its control. Aft er 
the fi rst nine months of 2011, the company’s sales reached zl.2.75 billion, while during 
the whole of 2006 sales were just above zl.2.5 billion.64 Being extremely popular in Po-
land, Allegro is ranked in the 192nd place among the world’s most used online websites 
by Alexa Internet (4 December 2008) – compared to EBay UK in the 98th position and 
EBay Germany in the 64th65 www.ebay.pl.

61 www.hbi.pl
62 My HBI, HBI, Source: https://www.hbi.pl/page.php?page=helpMyHBI&Lang=en
63 www.allegro.pl
64 http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/article.php/16200/article
65 http://www.alexa.com/siteinfo/allegro.pl
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eBay66 is Th e World’s Online Marketplace with a global customer base of 233 mil-
lion. eBay has created a powerful marketplace for selling goods and services by a passion-
ate community of individuals and small businesses as well. Currently eBay is present in 
37 markets, including the United States of America. On any given day, there are millions 
of items listed on eBay, that belong to thousands of various categories, including antiques, 
toys, books, computers, sports items, photography and electronics, and many others.67 
Th e most popular in the world eBay does not function at the www.ebay.ro domain. An 
auction system in Romania may be found at http://www.vinde-ebay.ro. 

If anybody wishes to attempt to do e-commerce in Romania the best site for this 
purpose is okazii.ro. It is a site that provides an opportunity to create your own page, 
where you can promote products, or simply sell them at an Ads site. Okazii.ro has the 
biggest selection of new or second- hand products. It is a sort of auction system.68

Th e described above systems may be observed in rankings like, for example, on:
•  http://auctions.nettop20.com/
•  http://www.100auctionsites.com/ or
•  http://www.allpayrank.com/

Online shops versus auctions
As far as the behaviour of Romanian e-shoppers is concerned, online stores are gener-

ally preferred by them to auctions.69 Th e domestic market reached up to 26% for the for-
mer, while auctions maintain at the level of 5%. Moreover, these two sites are perceived dif-
ferently by Internet users. Th e reasons for buying in online shops are the following: home 
delivery (42% of respondents who have done shopping in online stores) and saving time 
(40%), while in case of auctions, it is the fact that you can fi nd goods diffi  cult to come 
across in any other places (55% of respondents who have done their shopping by means of 
online auctions) and order at any time (47%). Th e e-shoppers also buy diff erent products 
in online shops and at auctions. Th ey usually purchase phones, accessories (29% of Inter-
net users shopping in online stores) and books, compact discs, fi lms (27%) in the former, 
whilst in the latter they mainly buy: computers (39% of Internet users who have ever done 
shopping in online auctions), phones and accessories (37%), clothes and jewellery (36%). 70

Th e popularity of online shops over auctions is not a surprising phenomenon, taking 
into account the importance of security for e-customers. 36% of visitors to online shops 
mentioned higher security (comparing to auctions) as the main advantage in favour of 
online shops. On the contrary, 49% of Internet users taking part in auctions71 considered 
an easier procedure leading to the purchase as a great advantage of auctions.72

66 www.ebay.com
67 J. Middleton, Gurus on e-Business, Th orogood, London, 2006, p. 172.
68 www.okazii.ro.
69 W. Kyciak, K. Przeliorz, Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy?, Helion, Glliwice 2006, p. 47.
70 http://imetria.pl/pl/archives/2007-04-26/01,
71 M. Cortez, M. Michalczuk, M. Ogonowski, inni, E-sklep. Jak stworzyć, wypromować, zacząć szybko zarabiać?, 

Ringier, Axel Springer, Warszawa, 2010, p. 9.
72 http://www.gemius.com/pl/archives/2007-04-26/01
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Trends in e-commerce
B2C e-commerce moves for simple Web storefronts to interactive marketing ca-

pabilities that provide a personalized shopping experience of customers, and then 
towards a totally integrated Web store that supports a variety of customers shopping 
experience.73 B2C e-commerce is also moving toward the self-service model in which 
customers confi gure and customize the product and services they wish to buy, aided 
to confi guration soft ware and online customer support as needed. It is illustrated in 
Figure 2.

Figure 2: Trends in B2C and B2B e-Commerce and the business strategies and value driving 
these trends 
Source: O’Brien J., Markas M..G, “Management Information Systems”, McGraw-Hill Irwin, 
New York 2009, p. 353

Th e e-commerce segment in Poland is increasing. New participants are entering 
this market. In Poland the B2C fi eld is showing a tendency on the part of big chains 
of super- and hypermarkets to establish online shops. In 2011, Tesco and Auchan74 are 
planning to launch their online stores in Poland. Zara clothing chain intends to expand 

73  J. Jakiełka, e-biznes dla MŚP, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki I Zarządzania, Rzezów, 2008, p. 
107-109.

74  E-commerce: Auchan to Launch Online Supermarket in Poland, Market Publishers, 2011. Source: http://
marketpublishers.com/lists/10497/news.html,
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its e-sales too. Th e market is also consolidating. Recently, Empik reported that it plans 
to acquire Merlin.pl, an online bookstore. At present, the potential transaction is in the 
process of being investigated by the Offi  ce of Competition and Consumers Protection.75 
In Poland, Alma, the prominent chain of delicatessen, has developed its online service 
mainly in large cities. In the fi rst quarter of 2009 the turnover of its e-store grew by 
400% a year. Another delicatessen chain, Piotr i Pawel, has also expanded its e-store’s 
operational area, to 40 cities in the vicinity of Warsaw. Additionally, electronic appli-
ance chains have developed their online sales. RTV euro AGD has already launched an 
e-store in Poland, and Media Markt was planning to start trial e-stores in Germany and 
Austria in 2009. Launching an online store in Poland as well was made dependent on 
that project’s success.76

In Romania online hypermarkets and supermarkets are starting to appear, for in-
stance there are Megamarket77 Casa De Comenzi78 . Th e conclusion is that as there is 
a clear intention of e-shoppers to buy online, the future of e-commerce seems bright. In 
order to promote the expansion of online shopping, its security must be guaranteed. As 
saving of time is also a very important aspect for customers, quick delivery of products 
would be a welcome advantage. Last, but not least, online shops and auctions should 
pay more attention to information about the products they have on off er. Meeting all 
these conditions would make the development of the e-commerce market in Romania 
faster and would result in bigger satisfaction on the part of the customers.79 E-retailing 
is another threat to stable trade retailers. With the increase in accessibility of the In-
ternet, electronic commerce has captured the interest of consumers, individuals and 
companies of all sizes and interests. Th e competing among the existing fi rms in the re-
tail market in Romania is stimulated by the equal size and power of dominant retailers, 
who are under pressure to increase their market share, the trend of extinction small re-
tailers through acquisitions, mergers or alliances, and high costs to exit this market. 80

In 2011 two major factors will have a huge impact on the Romanian e-commerce 
scene. Th e Ministry of Communications and Information Society (MCIS) will launch 
the National Electronic System for paying taxes online (SNEP), adopted by Govern-
mental Decision. SNEP will allow all citizens to pay their taxes online all over the coun-
try. Th e other factor is represented by a Call for Projects that MCIS will open for e-com-
merce. With this action, substantial funding will be available for the commerce business 
in Romania.81

75  E –retailers expect the e-commerce market to grown in 2010, PMR, 2010. Source: http://www.itandtele-
compoland.com/93357/E-retailers-expect-the-e-commerce-market-to-grow-in-2010.shtml

76 http://www.itandtelecompoland.com/73723/More-e-customers-in-Poland.shtml
77 Mega Market, 2011, Source: http://www.megamarket.ro/home.php
78 Casa de comenzi, 2011, Source: http://www.casadecomenzi.ro/
79 http://imetria.pl/pl/archives/2007-04-26/01
80  The model of the fi ve competitive forces on Romanian retail market, University of Petroşani 2010, Source: 

http://upet.ro/annals/pdf/20100129.pdf 
81  Doing Business in Romania: 2011 Country Commercial Guide for U.S. Companies, Source: http://export.

gov/romania/build/groups/public/@eg_ro/documents/webcontent/eg_ro_031139.pdf
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In the B2B area new services may be observed appearing on the Internet82, which 
may be refl ected in reducing costs and streamlining companies’ functioning. Examples 
of sophisticated services are:

Manubia – an interesting service for sellers who would like to gain information 
about their rivals on the auction market quickly. Th e creators of this solution created 
a tool which provides valuable information allowing competing successfully. 83

Apaczka.pl is a company that performs courier and logistic services. By partnering 
with UPS, DPD and DHL they are able to handle a big number of packages .

 Apaczka.pl is a platform that off ers advanced system solutions. For business cus-
tomers they have created a great deal of tools which may improve the process of ship-
ping. Apaczka may be integrated with companies’ IT system, an online store system or 
the payment system. Apaczka possesses a certifi cate issued by THAWTE to ensure that 
data is safe with them. 84

AnoMail – Anonimowa poczta was developed by Przemysław Rusiecki. Th e most 
popular version of this product among its users is 2.0. Th e name of the program execut-
able fi le is AnoMail.exe. Source: http://www.anomail.pl/.

Zubibu is a one-stop turnkey mobile solution. It allows immediate setting up 
a browser-based mobile version of an online shop on a number of mobile devices. What 
is more, it gives you the possibility to launch native m-commerce applications for iP-
hone, iPod Touch and iPad, available to customers via the Apple App Store.85

Some of the above mentioned tools also function in the B2C area.
Social media constitute a very important direction of development of e-commerce 

systems both in B2B and B2C. It results from the fact that social media allow reaching 
specifi c recipients with the off er. According to a recent report by PBI Megapanel PBI/
Gemius: ‘ Facebook had around 9.9 million users in Poland as of January 2011. Th e po-
pularity of the portal has been growing gradually among Polish Internet users; still, the 
service has not yet surpassed Nk.pl, which boasts 12.3 million users. Among the largest 
web portals there are onet.pl with 12.1 million users and wp.pl with 10.9 million users, 
while the leading position among all services is still reserved for Google.pl, which was 
visited by 15.9 million people in January 2011.’86 Th e top three most visited websites by 
Polish Internet users in October were onet.pl with 9.9 million users, wp.pl (9.8 million) 
and allegro.pl (9 million). In the places behind them there are YouTube, Wikipedia, 
Facebook, interia.pl, gazeta.pl, o2.pl and mozilla.com. In the global ranking, onet.pl 
reached the 229th place, wp.pl the 243rd whereas allegro.pl the 270th.87

82 D. Kisperska- Moroń, S. Krzyżaniak, Logistyka, Poznań 2009, p. 389.
83 http://www.ekomercyjnie.pl/manubia-sprawdz-konkurencje-z-allegro/ 
84 Apaczka.pl, eKomercyjne, 2011. Source: http://www.ekomercyjnie.pl/apaczka-pl/, 
85 Mobile e-commerce solutions, Source: http://www.zubibu.com/, 
86  Facebook has almost 10 milion users in Poland, PMR, 2011. Source: http://www.itandtelecompoland.

com/101894/Facebook-has-almost-10-million-users-in-Poland.shtml, 
87  100 most popular website in Poland, PMR, 2010. Source: http://www.itandtelecompoland.com/95869/100-

most-popular-websites-in-Poland.shtml 
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Th e popularity of social network sites is growing, thus, not surprisingly SMEs 
also view social networking as a means of improving customer relationships, build 
communality, and establish feedback loops as regards their products and services. 
Social networking sites are an especially good choice for smaller businesses because 
SMEs oft en do not have a peer group nearby to discuss with on relevant topics. On 
the Internet, SMEs would turn to a communality site catering to small businesses, 
which provides them with access to peers, information on starting up, and advice 
(e.g., at LinkedIn), they can be very useful in B2B context as a means of building re-
lationships with partners or building contact networks with other small businesses.88 
Th e most current information on trends in this fi eld may be found at the following 
addresses:
•  http://issuu.com/proseed/docs/proseed_nr11-ecommerce
•  http://www.internetstandard.pl/
•  http://interaktywnie.com/
•  http://www.reportlinker.com/r0792/Romania-industry-reports.html

Advantages and disadvantages of EC for small and medium sized businesses
Th e advantages and benefi ts are as follows:

•  Inexpensive source of information. A Scandinavian study found that over 90 percent 
of SMEs use the Internet for information search (OECD 2001).

•  Inexpensive ways of advertising and conducting market research. Banner exchanges, 
newsletters, chat rooms etc. are nearly zero-cost ways to reach customers.

•  Th e competitor analysis is easier. Th e Scandinavian study found that Finnish fi rms 
considered competitor analysis third in their use of the Internet, aft er information 
search and marketing.

•  Inexpensive ways to build (or rent) a storefront. Creating and maintaining a Web site 
is relatively easy and inexpensive.

•  SMEs are less locked into legacy technologies and existing relationship with traditio-
nal retail channels

•  Image and public recognition can be generated quickly. A presence in the Web makes 
it easier for a small business to compete against bigger ones

•  An opportunity to reach worldwide customers. No other medium is as effi  cient at 
global marketing, sales, and customers support

•  Other advantages for SMEs include increased speed of customer payments, closer 
ties with business partners, reduced number of errors in information transfer, lower 
operating costs, and other benefi ts that apply to all businesses.

•  Disadvantages and risks:
•  Lack of fi nical resource to fully exploit the Web, a transactional Web site may entail 

relatively high up-front fi xed costs as far as cash fl ow is concerned for an SME.

88  E. Turban, D. King, J. Lee, T-P Liang., D. Turban, Electronic Commerce 2010, PREASON, New York 2010, 
p. 619.
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•  Lack of technical staff  or insuffi  cient expertise in legal issues, advertising, etc. Th ese 
human resources may be unavailable or prohibitively expensive to an SME.

•  Less risk tolerance than a large company. If initial sales are low or the unexpected 
happens, the typical SME does not have a large reserve of resources to fall back on.

•  When the product is not suitable or is diffi  cult for online sales (e.g., experiential pro-
duct such as clothes or beauty products; perishable products, such as certain foods), 
the Web opportunity is not as great.

•  Reduced personal contact with customers represents the dilution of what is normally 
a strong point for a small business.

•  Inability to aff ord entry to or purchase enough volume to take advantage of digital 
Exchange.89

Electronic business, commonly referred to as „eBusiness” or „e-business”, or an In-
ternet business, may be defi ned as the application of information and communication 
technologies in support of all the activities of business. Commerce constitutes the ex-
change of products and services between businesses, groups and individuals and may 
be seen as one of the principal activities of any business. Electronic business methods 
allow companies to link their internal and external data processing systems more effi  -
ciently and fl exibly, to work more closely with their suppliers and partners, and to bet-
ter meet the needs and expectations of their customers. In practice, e-business is more 
than just e-commerce. While e-commerce is a subset of an overall e-business strategy, 
e-business refers to more strategic focus with an emphasis on the functions that are en-
abled by using electronic capabilities.

Th e evolution of electronic business depends a lot on technology and the way it 
evolves. Without the proper tools and knowledge, any eff ort of trying to succeed in e-
business proves useless. Th e article has focused on a critical analysis of commerce bu-
siness models and using e-business tools applications. Relevant aspects of e-business, 
such as the environment for e-business in Poland and Romania in the present, infor-
mation90 concerning useful soft ware to do business with in Poland91 and in Romania92, 
important IT devices helpful in doing business in Poland and Romania, have been dis-
cussed, in order to attempt to give the reader a better idea about what the meaning and 
signifi cance of electronic business really is.

89 E. Turban, D. King, J. Lee, T-P. Liang, D. Turban, Electronic Commerce 2010, PREASON, New York 2010, 
p. 618.

90 Some books on e-business for free may be found in EU Bookshop http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTER-
SHOP.enfi nity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewBundles-Start?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEA
AAEud3kBgSLq

91 At http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/ebsn/index_en.htm is available the eBSN eBusiness Solutions Guide, 
which may be useful in SMEs

92 Some information on e-Business for small and medium-sized enterprises is available at http://ec.europa.eu/
enterprise/sectors/ict/ebsn/index_en.htm and http://ec.europa.eu/enterprise/archives/e-business-watch/index.
htm
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Owners of medium-sized enterprises looking ahead should invest in IT.93 Com-
puter technologies have made the relations between owners of companies, employees, 
customers more transparent. Mobile technologies will have an immense IT impact 
on development diff erent systems of the online banking will be applied on very wide 
scale. Small and medium-sized enterprises will be using B2B portals, B2C, auction 
systems, online shops, Web sites. Many solutions in IT will be functioning in cloud 
computing94. 

Europe has created the European Cloud Computing Association (Eurocloud), 
which includes 27 countries, including Spain, for the purpose of spreading and stan-
dardizing the use of cloud computing and to create a Pan-European knowledge net-
work.95

Virtualization will be applied to a wide scale even in smaller companies. According 
to many specialists “Push marketing” is dead. E-commerce tools can help companies in 
this situation.

Th e e-commerce shows an ascending growth rate, ending the second half of 2010 
with 570,000 transactions and a total volume of 43.5 million euro, up 68% from the 
same period last year, according to RomCard. Th e forecasts for 2011 are optimistic, the 
development in electronic commerce, ePayment and RomCard are estimated to lead to 
a 30% increase in online credit card transactions.96

Regarding the Romanian e-commerce, the trend is also an upward one. Th e num-
ber of online shops increases signifi cantly year by year. Based on the above presented 
data, we can talk about an e-commerce industry in Romania, but one which should be 
carefully examined, better regulated and promoted.97

Many small business owners have their business strategy, it is oft en the case that 
this strategy does not include their Web presence.98 Th e researchers determined ele-
ments that are important for small business owners developing an e-strategy. Th e re-
search indicates that many owners perceive their Web sites mainly as an advertising 
medium and only few of them are ready for the move to actual selling and other e-com-
merce activities. Identifying the level of maturity of a small business owner’s e-strategy 
however can help us understand how prepared a small business owner is to move to e-
commerce.99

93 I. Flis, M. Makiewicz, Informator przedsiębiorcy, Warszawa 2009, p. 210-219
94 So far, mostly large companies have gone out onto the cloud, but gradually the SMEs are getting over their 

fear and enjoying the same benefi ts. Th e estimates, then, are very positive and it seems that cloud computing 
will reach an increasing number of companies in very little time, which will take e-commerce onto the cloud. 
Source: http://www.emarketservices.com/clubs/ems/prod/E-Business%20Issue%20-eCommerce%20on%20the%20
cloud%281%29.pdf

95 http://www.eurocloud.org/
96 Th eoretical and Applied Economics Volume XVII (2010), No. 9(550), p. 79-96.
97 http://upet.ro/annals/pdf/20100430.pdf
98 D. F. Galleta, Th inking strategically about e-commerce to achieve competitive advantage, Łódź, 2009, p. 67-78
99 E. Turban, D. King, J. Lee, T-P. Liang, D. Turban, Electronic Commerce 2010,PREASON, New York 2010, 

p. 618.
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Streszczenie

Handel elektroniczny w Rumunii i w Polsce
Artykuł zawiera krótki opis analizy przeprowadzonej w literaturze specjalistycznej do-

tyczącej zagadnienia e-commerce w małych i średnich przedsiębiorstwach w Rumunii i Pol-
sce. Zostały omówione istotne aspekty e-commerce, takie jak środowisko funkcjonowania e-
biznesu w Rumunii i Polsce w chwili obecnej, scharakteryzowano oprogramowanie do prowa-
dzenia działalności gospodarczej z Rumunii i Polsce. Dodatkowo zostały przedstawione wy-
brane portale B2B i popularne systemy aukcyjne w Rumunii i Polsce.

Zauważa się, że autorzy skupili szczególną uwagę na prezentacji sytuacji e-commerce 
w Rumunii. Dla przedsiębiorców do rozpoczęcia i rozwijania działalności gospodarczej, ko-
nieczne jest stworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego. Zapewnienie łatwiejszego do-
stępu do fi nansowania, tworzenie czytelnych przepisów prawnych, rozwój kultury i przedsię-
biorczości są instrumentalne w zakresie tworzenia i rozwoju działalności. Tworzenie sprzyja-
jących warunków, w zasadzie oznacza zwiększenie potencjału wzrostu przedsiębiorstw, pro-
mowanie społecznej odpowiedzialności, w celu uczynienia działalności bardziej atrakcyjnej 
i efektywnej.

W pracy autorzy koncetrują się na analizie modeli commerce i na wykorzystaniu porta-
li e-commerce. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią do 99% europejskich fi rm. 
Ich mały rozmiar sprawia, że są bardzo wrażliwe na zmiany w branży i środowisku, w którym 
działają. Można zauważyć, że pomimo polepszających się możliwości i fi nansowego wsparcia 
e-biznesu, systemy e-commerce wykorzystywane są tylko w niewielkiej liczbie małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Główne przeszkody, które można wymienić to: bariera językowa, ogra-
niczenie handlu w obrocie krajowym, słaba znajomość popularnych na świecie portali B2B 
jak i brak zaufania do bankowości elektronicznej oraz zawiłe przepisy prawne dotyczące e-
commerce. Wnioski zawierają propozycje poprawy obecnej sytuacji poprzez pokazanie uży-
teczności i skuteczności e-biznesu oraz narzędzi IT.
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Summary

E-commerce in Romania and in Poland
Th e article contains a brief description of the analysis performed in the specialist litera-

ture addressing the problem of e-commerce in Small and Medium Enterprises in Romania 
and Poland. Signifi cant aspects of e-commerce, such as the environment for e-business in Ro-
mania and Poland at present, information about useful IT tools to do business with in Roma-
nia and in Poland have been discussed. Additionally, some aspects of using B2B portals and 
popular auction systems in Romania and in Poland have been presented. It is noted that the 
authors have focused particular attention on the presentation of the situation of e-commerce 
in Romania.

In order for entrepreneurs to start and develop a business, it is essential to create a favor-
able business environment. Ensuring easier access to funding, making legislation clearer and 
more eff ective, also developing an entrepreneurial culture and support networks for business-
es are all instrumental as far as setting up and the growth of businesses are concerned. Creat-
ing a favorable business environment basically means improving the growth potential of busi-
nesses, promoting social corporate responsibility100, in order to make business more attractive 
and profi table.

Th e paper focuses on an analysis of commerce business models and using e-commerce 
portals. Small and medium-sized enterprises (SMEs) make up to 99% of European business-
es.101 Th eir small size makes them very sensitive to changes in the industry and environment 
in which they operate. It may be noticed that despite some possibilities and fi nancial support 
e-business systems are used only in a small number of SMEs.

Th e main issues that are involved in this aspect are: limiting commerce to domestic trade, 
insufi cient knowledge of worldwide B2B and B2C102 portals, and distrust towards e-banking as 
well as some legal aspects.

Th e conclusions contain some proposals to improve the current situation by showing how 
new e-commerce tools can become useful and eff ective. Finally, some trends in e-commerce 
are presented.

100 W. Olszewski, Szkoła i rynek edukacyjny, XII seminarium problemowe WOD, Sorus, Poznań 2009, p. 35.
101 European Commission to help businesses recover an extra 600 million in cross-broder debts, Enterprise Europe 

Northern Ireland, 2011, Source: http://www.enterpriseeuropeni.com/inx/news/index.asp?newsid=318
102 Defi nition: Business that sells products or provides services to end-user consumers. B2C businesses play 

a large role in the rapid development of the commercial Internet at present. Source: http://www.marketing-
terms.com/dictionary/b2c/
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Arkadiusz Z. Kotliński
Dolnośląska Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Pozycja geopolityczna i geostrategiczna Rosji 
po rozpadzie ZSRR

Rozpad ZSRR, jednego z biegunów ładu międzynarodowego sprawił, iż na począt-
ku lat 90. w świecie powstała nowa sytuacja geopolityczna. W wyniku tego procesu na 
mapie politycznej świata pojawiło się 15 nowych państw, co zasadniczo zmieniło środo-
wisko międzynarodowe głównie w jego euroazjatyckiej części. Jednym z nowo powsta-
łych państw była, uznana za sukcesora rozpadającego się wówczas imperium, Federacja 
Rosyjska. Jej szczególna pozycja (wcześniej Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Re-
publiki Rad (RSFRR) uwidoczniła się natychmiast w tym, iż w odróżnieniu od innych 
republik związkowych nigdy nie ogłosiła ona deklaracji niepodległości i tym samym 
aktu wystąpienia z tego państwa1.

Rosja odziedziczyła w ten sposób pozostałości po mocarstwie, które przez blisko 
45 lat stało na czele jednego z dwóch głównych bloków polityczno-wojskowych w świe-
cie. Jego hegemoniczna pozycja oraz hierarchiczne podporządkowanie państw socja-
listycznych sprawiało, iż wspólnota ta tworzyła rozbudowaną strefę wpływów, zabez-
pieczając jego globalne interesy. Państwo to prowadziło jednocześnie aktywną politykę 
w różnych częściach świata, co stanowiło przejaw jego konfrontacyjnej postawy wobec 
Zachodu2. 

Odbudowa mocarstwowego status quo ante
W przeciwieństwie do innych mocarstw z przeszłości takich jak np. Austro-Węgry 

czy Niemcy po I wojnie światowej, przegrana Rosji w zimnowojennej rywalizacji z USA 
nie oznaczała zupełnej jej marginalizacji. Pozostała ona nadal największym państwem 

1  RSFR ogłosiła jedynie w dniu 14 czerwca 1990 r. deklarację suwerenności państwowej; Z. Cesarz, E. Stadt-
müller, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 1996, s. 132.

2 Ibidem, s. 130.
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świata, z ludnością przekraczającą 140 mln mieszkańców oraz ogromnym arsenałem 
jądrowym3. Brak jakichkolwiek ograniczeń w swobodnym określeniu bytu państwowe-
go oraz konsekwencji przegranej stanowiły dla Rosji stosunkowo dobrą pozycję wyj-
ściową do budowy lub w zasadzie odbudowy solidnych podstaw mocarstwowości po la-
tach komunistycznego eksperymentu. Szansa ta została jednak szybko zaprzepaszczona 
poprzez niestabilność polityczną, wewnętrzne kryzysy społeczne oraz głęboką zapaść 
gospodarczą na początku lat 90. Dopiero przełom XX i XXI w. pozwolił Rosji odbudo-
wać pozycję mocarstwa regionalnego. 

Pozycja ta nie zaspokajała jednak od początku ambicji elit politycznych współcze-
snej Rosji, które widziały dla niej rolę kontynuatora radzieckiej potęgi – jednego z głów-
nych mocarstw współdecydujących o losach świata. Realizacja tych ambicji rozpoczęła 
się niemal natychmiast po rozpadzie ZSRR, jednak jej intensyfi kacja nastąpiła dopiero 
po zakończeniu kryzysu fi nansowego i zmianie elity rządzącej w Rosji w 1999 r. 

Główne założenia tej polityki opierały się na konfrontacyjnej postawie względem 
Zachodu a wynikały, ze wspomnianych już wcześniej, głęboko zakorzenionych w rosyj-
skiej świadomości politycznej wielkomocarstwowych idei kształtowanych w Rosji przez 
wieki. Począwszy już bowiem od Księstwa Moskiewskiego w XIV w. podstawą rosyj-
skiej mocarstwowości były kolejne podboje terytorialne, najpierw ograniczone do Sło-
wiańszczyzny, następnie skierowane na południe i na wschód4. Jak słusznie zauważył 
Stanisław Bieleń, „Ze swojej wielkości przestrzennej Rosja czerpała w pewnym sensie 
świadomość narodową, kształtowała złożoną identyczność mocarstwową i imperial-
ną”5. Dlatego też dla funkcjonowania systemu potrzebne były kolejne podboje i perma-
nentne rozszerzanie imperium i jego wpływów.

Tak ukształtowana mocarstwowość nie przekładała się jednak na funkcjonowanie 
silnej i sprawnej władzy w tym państwie, dającej obywatelom poczucie bezpieczeństwa 
i dostatek. To raczej – jak twierdzi Siergiej Kowaliow – azjatyckie ubóstwienie władzy 
jako siły, która jest wartością samą w sobie, stojącej ponad społeczeństwem6. Zdaniem 
A. Arbatowa rosyjska mocarstwowość opierała się w przeszłości na kilku podstawowych 
elementach: scentralizowanej i zarządzanej przez państwo gospodarce, której głównym 
zadaniem było zabezpieczać potęgę wojenną; zhierarchizowanym – autorytarnym bądź 
totalitarnym – systemie politycznym, opartym na mesjanistycznej ideologii; budowa-
niu imperium drogą niekończącej się ekspansji, ograniczanej jedynie względami geo-
grafi i i oporem innych nacji.

3 Powierzchnia Rosji jest mniejsza od terytorium b. ZSRR o ok. 25%, a zamieszkuje ją stale malejąca populacja 
143 mln ludzi (dane na dzień 1 stycznia 2011 r.). Stanowi to mniej niż 60% ludności dawnego ZSRR. Państwo 
to rozciąga się ze wschodu na zachód na przestrzeni 9 tys. km, zajmując 17,1 mln km2, Patrz szerzej: A. Mary-
ański, G. Mróz, Z. Szot, M. Troc, Geografi a gospodarcza Rosji, Warszawa 1996, s. 15-18, oraz dane statystyczne 
z: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/65oz-shisl28.htm, aktualizacja z dnia 20 lipca 
2011.

4 Zob. szerzej: J. Dogońska, Cywilizacyjna tożsamość Rosji, Toruń 1997.
5  S. Bieleń, Ciągłość i zmiana ról międzynarodowych Rosji, [w:] B. Mrozek i S. Bieleń (red.), Nowe role mocarstw, 

Warszawa 1996, s. 44.
6 Cyt. za: Ibidem, s. 43.
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Pomiędzy tymi elementami istniało silne sprzężenie, które sprawiało, iż ekspan-
sja mocarstwowa była źródłem dynamiki i legitymizacji totalitarnej władzy. To z ko-
lei dawało uzasadnienie dla rozbudowywania sił zbrojnych, które rozrastając się parły 
ku dalszej ekspansji. Z tych powodów Rosja pozostawała stale w stanie konfrontacji ze 
światem zewnętrznym, co z kolei usprawiedliwiało utrzymywanie reżimów despotycz-
nych7.

Upadek imperium radzieckiego stanowił swego rodzaju cezurę w tych procesach. 
W ponad tysiącletniej historii państwa rosyjskiego, nigdy w żadnej z wojen Rosja nie 
poniosła tak olbrzymich strat politycznych i terytorialnych, jak stało się to w wyniku 
pokojowego rozpadu ZSRR. W kilkuwiekowej konfrontacji ze światem Zachodu, w jej 
końcowej fazie w walce o globalne przywództwo w świecie, Rosja poniosła całkowitą 
klęskę. W związku z tym, jak trafnie zauważył Stanisław Bieleń, nastąpiła delegitymiza-
cja jej dotychczasowych ról mocarstwowych, takich jak: wyzwoliciela i bastionu rewo-
lucji światowej; blokowego lidera; obrońcy ideologii; wzorca ustrojowego; rywala 
i wroga bloku zachodniego8.

Faktyczna siła współczesnej Rosji zasadza się obecnie na trzech elementach: broni 
jądrowej, przestrzeni geopolitycznej oraz surowcach strategicznych. Jednym z istotnych 
brakujących elementów mocarstwowości w tym wypadku pozostaje kulturalno-cywi-
lizacyjna siła przyciągania i oddziaływania, tak jak ma to miejsce w przypadku islamu 
czy też cywilizacji zachodniej. Rosja pozostaje dziś zatem jedynie mocarstwem jedno-
sektorowym, skoncentrowanym na surowcach strategicznych, a olbrzymi potencjał nu-
klearny, przy ograniczonej możliwości jego użycia, odgrywa w jej przypadku drugo-
rzędną rolę. Z kolei przestrzeń geopolityczna przy tak dużym zróżnicowaniu kulturo-
wym i narodowym państwa może stanowić w przyszłości bardziej problem aniżeli fun-
dament jej mocarstwowego statusu9. 

Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że w przeciągu najbliższych stu lat pań-
stwo to nie ma poważniejszych szans na odzyskanie miana supermocarstwa. Jak słusznie 
bowiem zauważył Zbigniew Brzeziński, „Rosja jest dziś znaczącym państwem o wpły-
wach regionalnych, ale zarazem o cechach kraju Trzeciego Świata. Supermocarstwo to 
państwo, które przewodzi w sferze gospodarczej, jest źródłem innowacji technologicz-
nych, wywiera realny wpływ na światowe koncepcje kulturalne i ma globalny zasięg 
militarny. Te cztery cechy razem dają danemu państwu możliwość globalnego oddzia-

7  We współczesnej Rosji elementy te uległy jedynie niewielkiej modyfi kacji. Pozostała scentralizowana i za-
rządzana przez państwo gospodarka, której głównym zadaniem jest zabezpieczać potęgę wojenną oraz od-
budowywany jest sukcesywnie zhierarchizowany – autorytarny system polityczny, oparty na mesjanistycznej 
ideologii. W przypadku trzeciego elementu niekończąca się ekspansja militarna zastąpiona została przez 
ekspansję gospodarczą, jednak główny cel pozostał niezmieniony tj. dalsze rozszerzanie strefy wpływów. A. 
Arbatow, Rossija: nacjonalnaja biezopasnost’ w 90-je gody, „Mirowaja Ekonomika i Mieżdunarodnyje Otno-
szenija” 1994, za: S. Bieleń, Ciągłość i zmiana ról międzynarodowych Rosji, op. cit., s. 44.

8 Ibidem.
9 Według ofi cjalnych danych rosyjskich, udział surowców energetycznych (ropa naft owa, gaz ziemny, węgiel 

itp.) w strukturze rosyjskiego eksportu stanowi ok. 55%. W sumie przemysł paliwowo-energetyczny wytwa-
rza ok. 28% PKB i przynosi ok. 54% dochodów do budżetu federalnego, R. L. Larsson, Russia’s Energy Policy: 
Security Dimensions and Russia’s Reliability as an Energy Supplier, Stockholm, March 2006, s. 36-38.
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ływania politycznego”. Tymczasem, jak twierdzi Brzeziński, Rosja nie posiada żadnej ze 
wspomnianych cech, a posiadany przez nią olbrzymi arsenał nuklearny upoważnia jego 
zdaniem jedynie do „miana państwa, które może, jeśli zechce, popełnić samobójstwo. 
(...) Broń nuklearna jest bronią ostatecznego użycia, której nie można wykorzystywać 
przy uprawianiu bieżącej polityki. I w tym właśnie leży słabość Rosji”10. Dlatego też, jak 
w jednym ze swych wystąpień na początku lat 90. podkreślił minister spraw zagranicz-
nych Rosji Andriej Kozyriew, Rosja powinna „zaprzestać pogoni za efemeryczną po-
tęgą, zbudowaną wyłącznie na sile militarnej, której nie sposób przekształcić w cokol-
wiek, co byłoby pożyteczne dla własnego społeczeństwa. Przeciwnie, koszty tej potęgi 
są niedopuszczalnie wysokie. W rzeczy samej nie można przecież uważać za normalne 
wegetacji wielkiego narodu w tak nędznych warunkach”11. 

Utrata pozycji międzynarodowej Rosji jest tym bardziej bolesna, iż łączy się z po-
gorszeniem jej sytuacji geopolitycznej. Rozpad imperium radzieckiego wywołał ogrom-
ny szok wśród Rosjan, którzy nagle stali się mieszkańcami nie ogromnego imperium 
rozciągającego się na dwóch kontynentach, lecz mieszkańcami państwa narodowe-
go, którego granice dramatycznie się skurczyły: na Kaukazie znajdują się one obecnie 
w miejscu, gdzie przebiegały na początku XIX w.; w Azji Środkowej, tam gdzie prze-
biegały około 1850 r.; na zachodzie zaś cofnęły się aż do stanu z roku 1600, tuż po epo-
ce Iwana Groźnego12. Jak stwierdził w jednej ze swych książek Aleksander Sołżenicyn: 
„Nigdy nie aprobowałem naszej troski o los Słowian zachodnich (straszny błąd Alek-
sandra I z przyłączeniem Polski a i Czechom do nas daleko) czy południowych, gdzie 
za naszą opiekę i nasze ofi ary odpłacono nam albo niewdzięcznością, jak w Bułgarii, 
albo wplątywaniem w niepotrzebną nam, a niszczycielską wojnę, jak z powodu Ser-
bii. Nie mogę jednak nie myśleć bez najgłębszej goryczy o sztucznym rozerwaniu Sło-
wiańszczyzny wschodniej. W jednej chwili rozcięte zostały miliony i miliony rodzin-
nych i przyjacielskich więzi. Nastąpiło to jednym beztroskim, nonszalanckim ruchem 
naszej nowodemokratycznej władzy”13. Tęsknotę za dawnym imperium oraz „misję 
dziejową”, jaką wypełniała Rosja wobec podbitych narodów przybliżył także w jednym 
ze swoich orędzi o stanie państwa prezydent Władimir Putin, który stwierdził: „Rozpad 
ZSRR był nie tylko największą katastrofą geopolityczną XX wieku, ale również praw-
dziwym dramatem dla Rosjan. Miliony naszych rodaków znalazły się poza granicami 

10  Cyt. za: „Gazeta Wyborcza” z 28 lutego 1998 r. – 1 marca 1998, s. 26. Również kremlowscy eksperci, w ra-
porcie przygotowanym dla Borysa Jelcyna, zwracają uwagę, iż „Rosja w pierwszych latach XXI wieku nie 
utrzyma pozycji światowego supermocarstwa i spadnie do roli drugoplanowej potęgi regionalnej”; „Gazeta 
Wyborcza” z 15 stycznia 1996 r.

11  A. Kozyriew, Demokratyczna Transformacja, Warszawa 1995, s. 35; Z opinią tą koresponduje wypowiedź 
Władimira Żyrinowskiego, lidera skrajnie nacjonalistycznej Partii Liberalno-Demokratycznej. W jednym 
z wywiadów stwierdził on na przykład: „Terytorium b. ZSRR mogłoby się stać obszarem odrodzonej Rosji. 
(...) Do tego celu potrzebna jest odnowiona i wzmocniona armia oraz potencjał atomowy, który należy udo-
skonalać tak, aby nasi potencjalni przeciwnicy wiedzieli, że jesteśmy gotowi z niego skorzystać. (...) Wariant 
idealny zakłada istnienie granicy rosyjsko-szwedzkiej, rosyjsko-niemieckiej, a na południu – granicy z Chi-
nami i Indiami”; Cyt. za: „Wprost” z 2 stycznia 1995.

12 Zob. szerzej: J. Dogońska, Cywilizacyjna tożsamość Rosji, Toruń 1997.
13 A. Sołżenicyn, Rosja w Zapaści, Warszawa 1999, s.51.
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Rosji, oszczędności obywateli straciły na wartości, stare ideały zostały zburzone. Inte-
gralność terytorialna była zagrożona wskutek terrorystycznej interwencji i chasawjur-
towskiej kapitulacji”14. 

Geopolityczne zmiany na obrzeżach imperium
Szczególnie dotkliwymi okazały się być dla Rosji zmiany jej zachodnich granic, 

w wyniku których obszar jej wpływów geopolitycznych w Europie znacznie się skur-
czył. Jako pierwsze wraz z końcem ładu jałtańskiego, odłączyło się tutaj tzw. imperium 
zewnętrzne, czyli kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Wiązało się to m.in. z likwida-
cją dwóch ważnych dla ZSRR organizacji, w których był on państwem dominującym – 
Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Był to poważny cios 
dla prestiżu imperium tym bardziej, że już wkrótce kraje te zaczęły dążyć do integracji 
ze strukturami zachodnioeuropejskimi. Po wstąpieniu tych państw do Unii Europej-
skiej i NATO nastąpiło ich całkowite wypadnięcie z rosyjskiej strefy wpływów i jedno-
cześnie znaczne przybliżenie struktur euroatlantyckich do centrum politycznego Rosji, 
jakim jest Moskwa.

Jeszcze bardziej znaczącemu pogorszeniu pozycja geopolityczna Rosji uległa w wy-
niku zdecydowanie prozachodniej polityki realizowanej przez trzy dawne republiki bał-
tyckie: Litwę, Łotwę i Estonię. Zagarnięte przez Związek Radziecki w 1940 r., szybko 
odbudowywały one swoją tożsamość narodową przy dużej przychylności społeczności 
międzynarodowej, która w większości nigdy nie zaakceptowała tej aneksji. Dla Rosji 
tymczasem utrata tego obszaru, nad którym panowała już od XVIII w., oznaczała „za-
mknięcie okna na Europę” poprzez znaczne ograniczenie dostępu do Bałtyku. Utra-
ta takich portów, jak Ryga czy Tallin zmuszała Rosję do korzystania z portów narażo-
nych na zamarzanie w zimie15. Dodatkowo u jej granic znalazły się, wprawdzie małe 
państwa, jednak nieprzyjaźnie nastawione, z dużą mniejszością rosyjską oraz aspirują-
ce do członkostwa w strukturach euroatlantyckich. Wstąpienie tych państw do NATO 
w 2004 r. jeszcze bardziej przybliżyło struktury tej organizacji zarówno do Moskwy, jak 
i drugiego pod względem ważności ośrodka politycznego Rosji – Sankt Petersburga16.

Chociaż Rosja zdołała zachować dominującą pozycję w kolejnym z państw byłego 
ZSRR – na Białorusi – formalnie niezależnej, lecz w wysokim stopniu zrusyfi kowanej, 
nie było do końca pewne, czy rozszerzająca się „epidemia” nacjonalizmów nie zatry-
umfuje również i w tym kraju. Okazało się jednak, iż zwyciężyły w tym wypadku: niski 

14  Chasawjurtowska kapitulacja odnosi się tutaj do porozumienia pokojowego kończącego pierwszą wojnę 
w Czeczenii zawartą w dniu 31 sierpnia 2006, www.wprost.pl, aktualizacja z dnia 20 lipca 2011.

15  Por. A. Jegorow, O nacjonalnoj biezopasnosti i wojenno-politiczeskoj strategii gosudarstwa, [w:] Institut So-
cjalno-politiczeskich Isliedowanij RAN, Problemy bezopasnosti i ustojstwa socjalno-politiczeskowo razwitja 
rossijskowo obściestwa, Moskwa 1994, s. 32; Szerzej na temat prawno-międzynarodowych aspektów rozpadu 
ZSRR patrz: L. Antonowicz, Rozpad ZSRR ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Państwo i prawo” 1992, 
nr 9, s. 20-29.

16  Struktury NATO zbliżyły się do Sankt Petersburga z 1500 km w czasach zimnej wojny do 150 km po wstąpie-
niu krajów bałtyckich do tej organizacji; Szerzej na temat relacji Rosja – kraje bałtyckie patrz: Talavs Jundzis 
(red.), Th e Balic states At historical crossroads, Ryga 1998, s. 473-633.
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poziom świadomości narodowej Białorusinów oraz ogromne uzależnienie od rosyjskiej 
pomocy. Państwo to, dziś bardzo mocno podporządkowane gospodarczo, politycznie 
i militarnie Rosji, może w przyszłości w wyniku braku reform gospodarczych stano-
wić poważne obciążenie dla rosyjskiej gospodarki i negatywnie oddziaływać na bez-
pieczeństwo w tej części Europy. W chwili obecnej jednak Rosja zdecydowanie bardziej 
koncentruje się na systematycznym „wchłanianiu” białoruskiej gospodarki, a co za tym 
idzie podporządkowywaniu sobie jej władzy politycznej i przesuwaniu przez to „strefy 
bezpieczeństwa” jak najdalej od Moskwy.

Najbardziej dotkliwą, ze wszystkich strat terytorialnych po rozpadzie ZSRR, była 
jednak dla Rosji utrata Ukrainy. Odrzucenie przez to państwo blisko trzystu lat impe-
rialnej dominacji Rosji oznaczało utratę kontroli nad bogatym regionem przemysło-
wym i rolniczym oraz blisko pięćdziesięcioma dwoma milionami ludzi bliskich pod 
względem narodowościowym i religijnym. Zmusiło to Rosjan do ponownego przemy-
ślenia kwestii, czym jest Rosja pod względem politycznym i etnicznym17. Niepodległość 
Ukrainy oznaczała znaczącą porażkę geopolityczną państwa rosyjskiego, które utraci-
ło m.in. swoją dominującą pozycję na Morzu Czarnym wraz z Krymem zamieszkałym 
przez znaczny odsetek mniejszości rosyjskiej, wojenną bazą morską w Sewastopolu, 
którą Rosja od tej pory zmuszona jest dzierżawić oraz Odessą jako kluczowym portem 
umożliwiającym handel z krajami Morza Śródziemnego oraz Bliskiego i Środkowego 
Wschodu18.

W ten sposób znacznie ograniczone zostały możliwości geostrategiczne Rosji w tej 
części świata. Jak zauważył Zbigniew Brzeziński, „Nawet bez państw bałtyckich i Pol-
ski, lecz zachowując kontrolę nad Ukrainą, Rosja mogłaby w dalszym ciągu aspirować 
do roli przywódcy ekspansywnego imperium eurazjatyckiego, w którym panowałaby 
nad narodami niesłowiańskimi południowej i południowo-wschodniej części dawnego 
Związku Sowieckiego”19. Jego zdaniem „Bez Ukrainy Rosja nie może być imperium eu-
ropejskim, lecz jedynie azjatyckim. To zasadniczo zmienia układ geopolityczny w Eu-
ropie”20.

Ukraina stała się również katalizatorem przemian w geopolitycznej równowadze 
sił, nie ograniczając swoich działań jedynie do ogłoszenia niepodległości, lecz przeciw-
stawiła się próbom przekształcenia Wspólnoty Niepodległych Państw w nowy bardziej 
federacyjny Związek Radziecki. Było to kolejnym szokiem dla Rosji szczególnie, iż za jej 
przykładem poszły inne republiki radzieckie wybierając coraz luźniejsze formy współ-
pracy z Rosją21.

17  Szerzej na temat poszukiwania tożsamości w relacjach ukraińsko-rosyjskich patrz: A. Kokotjuh, Pociemu 
Ukraina nie Rossija, Charków 2005.

18  W wyniku rozpadu ZSRR na Ukrainie pozostała ogromna liczba mniejszości rosyjskiej – w 1989 r. 11,3 mln 
osób, czyli 22% ludności Ukrainy, patrz szerzej: E. Wyciszkiewicz, Ukraina w polityce Rosji po 2000 r., 
„Polski Instytut Spraw Międzynarodowych”, nr 10 (198), 15.03.2004, s. 1081.

19 Z. Brzeziński, Wielka szachownica, Warszawa 1999, s. 93.
20 Cyt. za: „Gazeta Wyborcza” z 28 lutego 1998 r. – 1 marca 1998 r., s. 26.
21 Szerzej patrz: R. Foks, Rosja wobec Białorusi i Ukrainy. Wyzwania dla polityki bezpieczeństwa państw Wspól-

noty Transatlantyckiej, Forum Polityki Wschodniej, www.fpw.wroclaw.pl, aktualizacja z dnia 20 lipca 2011.
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Najlepszym przykładem są tutaj kolejne trzy państwa regionu: Gruzja, Armenia 
i Azerbejdżan, które wspólnie z Ukrainą powołały do życia nową organizacje GU-
UAM22. Pozbawiona w niej wpływów Rosja szybko zastąpiona została dwoma kooperu-
jącymi w regionie mocarstwami – Turcją i USA. Wszystkie te zmiany doprowadziły do 
sytuacji, w której kontrola Rosji nad wybrzeżem Morza Czarnego ograniczyła się osta-
tecznie do niewielkiego pasa wybrzeża oraz dzierżawy wspomnianej bazy Floty Czar-
nomorskiej na Krymie23. 

Utrata kontroli nad nowo powstałymi państwami tego regionu, szczególnie Gruzją 
i Azerbejdżanem (nie dotyczy to Ukrainy), doprowadziła do utraty przez Rosję kontroli 
na Kaukazem – ważnym szlakiem komunikacyjnym oraz regionem bogatym w surow-
ce mineralne (głównie ropę naft ową). Spowodowało to wzrost poczucia zagrożenia in-
teresów narodowych oraz bezpieczeństwa Rosji, zwłaszcza, że region ten jest obszarem 
wysoce konfl iktogennym. Najlepiej dowodzi tego konfl ikt zbrojny z Gruzją w 2008 r. To 
pierwszy i jak do tej pory jedyny przypadek użycia sił zbrojnych (w otwartym konfl ikcie 
zbrojnym) w celu realizacji przez Rosję polityki podporządkowywania sobie obszaru 
postradzieckiego. 

Po morzach Bałtyckim i Czarnym również Morze Kaspijskie będące kiedyś 
wewnętrznym „jeziorem” rosyjskim (z niewielkim obszarem na południu kontro-
lowanym przez Iran) stało się obszarem rywalizacji kilku nowych państw. Obok 
Azerbejdżanu, zainteresowanego współpracą z obcymi inwestorami przy wydoby-
ciu ropy naftowej oraz równie niezależnych: Kazachstanu i Turkmenistanu, Rosja 
stała się zaledwie jednym z pięciu pretendentów do bogactw naturalnych tego mo-
rza i będzie zmuszona pogodzić się z faktem, iż nie będzie samodzielnie dyspono-
wać tymi zasobami24.

Także w Azji Środkowej w wyniku powstania nowych niepodległych państw sy-
tuacja geopolityczna FR uległa znacznemu pogorszeniu. Okazało się, iż granice Rosji 
cofnęły się tutaj w niektórych miejscach o ponad półtora tysiąca kilometrów. Jednocze-
śnie nowo powstałe państwa, dysponując ogromnymi bogactwami tego regionu, bardzo 
szybko zapomniały o potencjalnych korzyściach gospodarczych ze współpracy z Rosją. 
Zachęcane i wspierane z zewnątrz przez takie państwa, jak: Turcja, Iran, Pakistan i Ara-

22 GUUAM powstało 10 października 1997 r. w Strasburgu na spotkaniu prezydentów Gruzji, Ukrainy, Azer-
bejdżanu i Mołdawii przy okazji obrad Rady Europy. 24 kwietnia 1999 r. do tej grupy dołączył Uzbekistan. 
Następnie w Waszyngtonie przyjęto deklarację o głównych celach tej organizacji: wzmocnienie współpracy 
miedzy tymi państwami, rozwijanie tej współpracy w ramach programu NATO – Partnerstwo dla Pokoju, 
współpraca w regulowaniu konfl iktów i sytuacji kryzysowych, nierozprzestrzenianie broni jądrowej i współ-
praca w zakresie rozwoju korytarza transportowego na linii Europa-Kaukaz-Rosja. Szerzej patrz: A. Pietrzyk, 
Uwarunkowania geopolityczne WNP. Perspektywy dla GUUAM, Portal i Kwartalnik Emiddle East, 26.08.2008 
r. http://www.emiddle-east.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=449 aktualizacja z dnia 21 
lipca 2011.

23 W ostatnim okresie obszar ten poszerzył się jeszcze o zbuntowaną gruzińską republikę Abchazji, która  po-
zostaje pod faktyczną kontrolą Rosji.

24  Patrz szerzej: B. Janusz-Pawletta, Zasoby Morza Kaspijskiego: Wydobycie i transport do Europy. Aspekt praw-
no-międzynarodowy, Bezpieczeństwo Narodowe I-2006/1, s. 74-80, patrz także: „Wprost” z 28 września 1997; 
„Gazeta Wyborcza” z 16-17 lipca 1994; „Financial Times” z 26 marca 1998; „Time” z 29 czerwca 1998.
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bia Saudyjska rozpoczęły samodzielny byt i sprzeciwiały się wszelkim próbom Rosji 
ograniczenia ich suwerenności. Szczególny niepokój Rosji budzić zaczęło rosnące co-
raz bardziej w tych państwach poczucie islamskiej tożsamości religijnej. Jak zauważył 
Zbigniew Brzeziński: „Widmo konfl iktu z państwami islamskimi graniczącymi z Rosją 
od południa (wraz z Turcją, Iranem i Pakistanem liczą one w sumie trzysta milionów 
mieszkańców) musi być dla Rosji źródłem poważnego niepokoju”25. 

Działania zbrojne, które podjęła Rosja w republikach Azji Środkowej, ogranicza-
jące rozszerzanie się wpływów islamu, wspierane były przez posunięcia dyplomatyczne 
i gospodarcze mające na celu podtrzymanie w tych państwach wpływów politycznych, 
wojskowych i gospodarczych. Jednym z nich stał się udział wszystkich byłych republik 
radzieckich Azji Środkowej we Wspólnocie Niepodległych Państw. Ograniczając wpły-
wy tureckie na Zakaukaziu oraz fundamentalistów islamskich w Azji Środkowej Rosja 
nawiązała również bliską współpracę z Iranem, licząc najwyraźniej, iż w zamian po-
wstrzyma się on od wspierania tych ruchów26. 

Sytuacja geopolityczna na Dalekim Wschodzie, pomimo braku zmian terytorial-
nych i politycznych stanowiła równie poważne wyzwanie dla jej interesów narodo-
wych. Chiny od wieków postrzegane w Rosji jako państwo słabe i bardziej zacofane, 
stały się w ostatnich latach mocarstwem bardziej rozwiniętym, bardziej dynamicz-
nym i mogącym się poszczycić zdecydowanie większymi sukcesami27. Po zakończe-
niu zimnej wojny, w stosunkach pomiędzy obydwoma państwami nastąpiło wyraźne 
ocieplenie. Przejawiło się to m.in. w rozwoju handlu, rozwiązaniu sporów granicz-
nych i redukcji sił zbrojnych po obydwu stronach granicy. Rosja dążąc za wszelką 
cenę do zbliżenia z Chinami zdecydowała się m.in. na ustępstwa w kwestiach teryto-
rialnych i w podpisanym traktacie granicznym zrzekła się na rzecz tego państwa 174 
km2. Kolejnym krokiem na drodze do pojednania obydwu państw stało się powoła-
nie do życia Szanghajskiej Organizacji Współpracy do której dołączyły także Uzbeki-
stan, Tadżykistan, Kazachstan i Kirgistan. Organizacja ta miała stać się swego rodzaju 
przeciwwagą dla struktur euroatlantyckich i ograniczać wpływy Zachodu w tej części 
świata28. 

Dalszy niezachwiany rozwój współpracy rosyjsko-chińskiej będzie jednak zależał 
od dwóch istotnych czynników: po pierwsze w jakim tempie silne gospodarczo Chi-

25  Z. Brzeziński, Wielka szachownica..., op. cit., s. 96.; zob. szerzej: A. Tabyshalieva, Th e challenge of regional co-
operation in Central Asia, Preventing Ethnic Confl ict in the Ferghana Valley, United States Institute of Peace, 
1999.

26 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji..., op. cit., s. 370.
27   Zbigniew Brzeziński wskazuje wręcz na możliwość istnienia w przyszłości dwóch supermocarstw: Chin 

i USA, a przy sile zjednoczonej Europy Rosja stałaby się państwem buforowym pomiędzy Chinami a Eu-
ropą; Wywiad z profesorem Zbigniewem Brzezińskim dla Niezawisimoj Gaziety, Rosja – buforem między 
Chinami a Europą, „Forum”, nr 45, z 8 listopada 1998, s. 10.

28  W przypadku stosunków z Japonią Rosja prowadzi długie i wyczerpujące negocjacje i pomimo możliwości 
osiągnięcia określonych korzyści gospodarczych nie jest zainteresowana szybkim uregulowaniem chociażby 
kwestii zwrotu Wysp Kurylskich zdając sobie sprawę, iż nie jest w stanie wciągnąć Japonii do sojuszu wymie-
rzonego przeciw USA.
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ny z ponad miliardem dwustu milionami mieszkańców będą zasiedlać puste przestrze-
nie Syberii29. Sytuacja ta zagraża bowiem poczuciu bezpieczeństwa Rosji, zwłaszcza, że 
ludność zamieszkująca te obszary w większym stopniu postrzega swoją przyszłość go-
spodarczą w związkach z Azją Wschodnią niż Rosją europejską. Po drugie, stosunki 
te może zaostrzyć dalszy rozwój kontaktów gospodarczych między Chinami a byłymi 
radzieckimi republikami Azji Środkowej lub też zbrojna próba odzyskania przez Chiny 
Mongolii, którą Rosjanie oddzielili od niej po I wojnie światowej i która przez kolejne 
dziesiątki lat pozostawała radzieckim satelitą30.

Cywilizacyjne posłannictwo Rosji in statu nascendi
Samuel P. Huntington oceniając zmiany w sytuacji geopolitycznej Rosji po zakoń-

czeniu zimnej wojny, przyjął następujący koncentryczny model rosyjskich stref wpły-
wów w Europie: „Państwo – ośrodek, Rosja (...) utrzymuje ścisłe więzi z otaczającym je 
kręgiem wewnętrznym, na który składają się dwie republiki z przewagą ludności sło-
wiańskiej wyznania prawosławnego, Białoruś i Mołdawia, a także Kazachstan z 40 pro-
centami ludności rosyjskiej i Armenia, tradycyjnie bliska sojuszniczka Rosji”31. Kolejny 
krąg tworzą: Gruzja (prawie w całości prawosławna) i Ukraina (w znacznej większości 
prawosławna). 

Kraje te jednak, w przeszłości niepodległe, cechuje dzisiaj silne poczucie tożsa-
mości narodowej. Bliskie stosunki łączą również Rosję z grupą państw bałkańskich, 
takich jak: Bułgaria, Grecja, Serbia i Cypr, w mniejszym stopniu Rumunia. Kolejna 
grupa państw to muzułmańskie republiki byłego Związku Radzieckiego, które wpraw-
dzie nie należą do cywilizacji prawosławnej, to jednak nadal w znacznym stopniu są 
zależne od Rosji pod względem gospodarczym, jak i w kwestii bezpieczeństwa. W ich 
przypadku nie wydaje się możliwe, aby Rosja mogła przyłączyć je do prawosławnego 
kręgu cywilizacyjnego, dlatego zapewne będzie się ona starać nie dopuścić, by dostały 
się w orbitę wpływów innych mocarstw”. Zdaniem Huntingtona jedyną zatem grupą 
państw, które skutecznie usunęły się z rosyjskiej strefy wpływów pozostają byłe repu-
bliki bałtyckie32.

Istotnym elementem, spajającym większą część obszaru byłego ZSRR, pozosta-
je przynależność kulturowa tych państw do cywilizacji prawosławnej, której głów-
nym ośrodkiem jest nadal Rosja. Cywilizację tę, zdaniem niektórych naukowców, 
od zachodniego chrześcijaństwa odróżnia: bizantyjski rodowód, odrębna religia, 
dwieście lat panowania tatarskiego, biurokratyczny despotyzm oraz ograniczony 

29  Ocenia się, iż w 1995 r. Syberię zamieszkiwało od 3 do 5 mln nielegalnych chińskich emigrantów, podczas 
gdy rosyjska ludność wschodniej Syberii liczyła około 7 mln osób, S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji..., 
op. cit., s. 368- 370.

30  Ibidem, s. 368-370; Szerzej na ten temat patrz: Strategia Rossiji w XXI wiekie: analiz situacji i niekatoryje 
priedłożenija, Strategia-3, Tezisy Sowieta pa wnieszniej i oboronnoj politikie, Moskwa 1998 (http://www.
svop.ru/doklad15.htm), oraz Ł. Niewiarowski, Stosunki chińsko-rosyjskie i ich wpływ na świat, ,,Bezpieczeń-
stwo Narodowe”, I-2006/1, s. 143-156.

31 Ibidem, s. 239-240.
32 Ibidem, s. 240.
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kontakt z Renesansem, Reformacją, Oświeceniem i innymi zjawiskami tak ważny-
mi dla Zachodu33. Zdaniem M. Diemiurina, jej wyjątkowość oraz kluczowe w niej 
miejsce Rosji uzasadniają: „tradycje rosyjskiego prawosławia i wspólnotowego mo-
delu życia społeczno-politycznego, a z drugiej – nasza historia, w której daliśmy 
wiele dowodów tolerancji religijnej i otwartości na kulturę sąsiadów. Innymi słowy 
z Zachodem łączą nas wspólne korzenie chrześcijańskie, ze Wschodem – odrzuca-
nie liberalizmu”34.

W ścisłym związku z przekonaniem o cywilizacyjnym posłannictwie wielu zwo-
lenników znajduje w Rosji pogląd, że najwłaściwszym miejscem dla niej nie jest obec-
nie ani świat zachodniej integracji, ani Azja, ale odrębny kulturowo i politycznie obszar 
własnych narodowych interesów. Przekonanie to wypływa z cieszącej się w Rosji dużą 
popularnością „doktryny euroazajatyckości”, której punktem wyjścia jest przekonanie, 
iż Rosja nie jest krajem ani całkowicie europejskim, ani całkowicie azjatyckim, lecz ma 
własną odrębną tożsamość eurazjatycką. Doktryna ta pojawiła się w XIX w., jednak do-
piero w tym stuleciu zdobyła popularność, jako alternatywa dla radzieckiego komuni-
zmu. Szczególnie aktywnie popierali ją emigranci rosyjscy, którzy zdawali sobie spra-
wę, że gdyby doszło do przebudzenia narodowego ludów nierosyjskich, zamieszkują-
cych Związek Radziecki, potrzebna będzie ogólna doktryna o charakterze ponadnaro-
dowym, aby ostateczny upadek komunizmu nie doprowadził również do dezintegracji 
dawnego imperium rosyjskiego35.

Błyskawiczny rozpad Związku Radzieckiego nie pogrzebał na zawsze tej doktry-
ny, a jedynie przekształcił ją w oręż do reintegracji całego postradzieckiego obszaru. 
Jak zauważył Huntington: „Z jednej strony potępiano komunizm za to, że sprzeniewie-
rzył się zasadom rosyjskiego prawosławia i szczególnej, mistycznej »idei Rosji«, z dru-
giej zaś strony odrzucano kulturę zachodnią, ponieważ Zachód i Ameryka uchodziły za 
zdegenerowane, antyrosyjskie pod względem kulturowym, a ponadto odmawiały Ro-
sji jej historycznie i geografi cznie uzasadnionych pretensji do wyłącznej kontroli nad 
ogromnym eurazjatyckim masywem lądowym”36. Opierając się na tych koncepcjach jej 
zwolennicy odrzucają propozycję budowy ładu europejskiego opartego na współpracy, 
przejrzystości planów politycznych i działań oraz wspólnocie podstawowych wartości. 

33  Zdaniem Samuela P. Huntingtona wspólne cechy kulturowe i cywilizacyjne określają interesy, wywołują an-
tagonizmy i wpływają na tworzenie się związków państw, Ibidem, s. 22-50; Dążenia Rosji do objęcia patro-
natu nad wszystkimi państwami prawosławnymi mają swoje korzenie w XV w., kiedy to Iwan III pojął za 
żonę córkę cesarza Zofi ę Paleolog. Odtąd carowie rosyjscy poczęli uważać się za prawowitych spadkobierców 
cesarzy wschodnich. W XVI w. dążenia ich poparte zostały doktryną religijną stworzoną przez mnicha Fi-
loteusza, który pisał: „Dwa ubo Rima padosza, a tretij stoit, a czetwiortomu nie byti.” (Dwa Rzymy upadły 
(Rzym i Bizancjum), pozostał trzeci (Moskwa), a czwartego już nie będzie). Idea ta staje się odtąd podstawą 
wiary w to, że Moskwa jako jedyna opoka religii prawosławnej bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za 
jej wyznawców; M. Zdziechowski, Wybór pism, za: J. Dogońska, Cywilizacyjna tożsamość..., op. cit., s. 46.

34  M. Diemurin, Konfl ikt cywilizacji: zguba czy odrodzenie Rosji?, [w:] „Rosja w globalnej polityce” 2006/2007, 
nr 2, s. 23.

35  S.P. Huntington, op. cit: s. 110; Szerzej na ten temat patrz także: M. Diemurin, Konfl ikt cywilizacji: zguba czy 
odrodzenie Rosji?, [w:] „Rosja w globalnej polityce” 2006/2007, nr 2.

36 Ibidem, s. 111.
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Silnie natomiast podkreślają oni rolę równowagi sił i co pewien czas odchodzą od zasa-
dy uniwersalności standardów międzynarodowych.

Doktryna „euroazjatyckości” łączyła się ściśle z istotną w rosyjskiej geostrategii 
kwestią tzw. „bliskiej zagranicy”. Zakładała ona wypełnienie przestrzeni geopolitycz-
nej zajmowanej kiedyś przez Związek Radziecki nową strukturę organizacyjną, w której 
władze rosyjskie pełniłyby rolę ośrodka decyzyjnego. Opcja ta skupiła przedstawicieli 
różnych koncepcji geopolitycznych od zwolenników opcji prozachodniej wierzących 
w możliwość ewolucyjnego przekształcenia się WNP w rodzaj Unii Europejskiej; po-
przez słowianofi lów opowiadających się za unią państw słowiańskich obejmującą Rosję, 
Ukrainę i Białoruś; aż po polityków orientacji mocarstwowej37.

Opcja „bliskiej zagranicy” w swej najwęższej formie była usprawiedliwiona w tym 
sensie, że jakaś forma współpracy i porozumienia pomiędzy Rosją epoki postimpe-
rialnej a od niedawna niepodległymi republikami wydawała się absolutnie konieczna 
z punktu widzenia bezpieczeństwa i gospodarki. „Wspólna przestrzeń gospodarcza” 
po byłym Związku Radzieckim była czymś rzeczywistym, czego nie można było lekce-
ważyć. Wspieranie zatem procesów integracyjnych było czymś naturalnym i pożąda-
nym, chodziło tutaj bowiem o przeciwdziałanie zerwaniu więzi kooperacyjnych mię-
dzy przedsiębiorstwami spowodowanemu przez rozpad ZSRR. Jednakże w dyskusji nad 
tymi procesami pojawiały się również akcenty wskazujące, iż polityczna „integracja” 
imperium jest pożądana, bez względu czy nastąpi dobrowolnie (z powodów ekono-
micznych), czy też na skutek przyszłego odzyskania przez Rosję utraconej potęgi38.

4. Geostrategiczne gry Rosji
Po uświadomieniu sobie przez elity polityczne Rosji, że pełna „reintegracja” daw-

nego imperium jest niemożliwa oraz po wieloletnich nieudanych próbach nawiązania 

37  W raporcie opublikowanym przez Radę do Spraw Polityki Zagranicznej i Obronnej w 1992 r. wskazywano 
na priorytetowe znaczenie tych państw dla rosyjskiej polityki zagranicznej: Strategia dla Rossiji, Strategia-1, 
Niekatoryje tezisy dla dokłada Sowieta pa wnieszniej i oboronnoj politikie (http://www.svop.ru/doklad16.
htm); W tym kontekście – jak zauważył Zbigniew Brzeziński – próby porównywania Wspólnoty Niepodle-
głych Państw z Unią Europejską pomijają kilka istotnych różnic. Po pierwsze, Unia Europejska mimo szcze-
gólnej pozycji Niemiec, nie jest zdominowana przez jedno mocarstwo, które ma przytłaczającą przewagę 
nad pozostałymi pod względem produktu krajowego brutto (PKB) oraz liczby ludności i obszaru. Po drugie, 
w Unii brak jest zakorzenionych podejrzeń wobec któregoś z członków o wykorzystywanie integracji w celu 
podporządkowania sobie pozostałych. Po trzecie, otwarte i względnie rozwinięte gospodarki państw zachod-
nich były gotowe do demokratycznej integracji, społeczeństwa tych państw dostrzegały namacalne korzyści 
gospodarcze i polityczne. Tymczasem w przypadku Rosji jest ona postrzegana w byłych republikach za kraj 
politycznie niestabilny, wciąż mający ambicje hegemonistyczne. Dlatego też opcja ta poniosła klęskę. „Rosja 
nie była wystarczająco silna politycznie, aby narzucić niepodległym republikom swoją wolę ani też dostatecz-
nie atrakcyjna pod względem gospodarczym, aby je sobie zjednać”; Z. Brzeziński, Wielka szachownica..., op. 
cit., s. 115; patrz także: G. Simon, Rosja – restauracja imperium czy początek państwa narodowego, „Przegląd 
Zachodni” 1994, nr 2.

38  S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji..., op. cit., s. 239-240. Doktrynie „euroazjatyckości” przeciwstawiała 
się doktryna „atlantyzmu” kładąca akcent na priorytetowy jej zdaniem dla Rosji kierunek w polityce na 
zbliżenie z zachodnimi lub też generalnie europejskimi państwami; patrz także: G. Starovoitova, Sovereign-
ty aft er Empire, Self-determination movements In the former Sowiet Union, United States Institute of Peace, 
nr 19, Waszyngton 1997.
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strategicznego partnerstwa z Ameryką, część rosyjskich geopolityków zaczęła rozważać 
ideę budowy kontrsojuszu skierowanego przeciwko hegemonii Ameryki w Eurazji39. 
Ich działania szły tutaj w dwóch kierunkach: pierwszy z nich zakładał budowę „koalicji 
antyhegemonistycznej” złożonej z Rosji, Chin i Iranu, drugi miał na celu zbliżenie Rosji 
z Francją i Niemcami, co doprowadziłoby do pogorszenia stosunków Europy z USA. 

Odnowienie dwustronnych związków rosyjsko-chińskich w połowie lat 90., skłon-
ność Rosji do współpracy w zwiększeniu dostępu Iranu do energii jądrowej oraz handel 
bronią pomiędzy Chinami a Iranem wydawały się znakomitą podstawą dla zawarcia 
takiego sojuszu. Zbyt słabym ogniwem tego układu okazała się być jednak Rosja. „(...) 
ani Iran, ani Chiny nie miały ochoty uzależniać swoich losów od strategicznego soju-
szu z Rosją, krajem niestabilnym i słabym. Rosja miała zbyt mało do zaoferowania, aby 
być naprawdę wartościowym partnerem w koalicji antyhegemonistycznej”40. Państwa 
te skazałyby się przez to na długotrwałą izolację, co utrudniłoby Rosji wyjście z kryzy-
su, a Chinom wstrzymało, poprzez ograniczenie inwestycji, szybki rozwój gospodar-
czy. Zawiązanie bliższego strategicznego sojuszu z Chinami stworzyłoby niekorzystną 
dla Rosji sytuację, w której zmuszona byłaby ona występować w roli słabszego partne-
ra. „Rosja stałaby się wówczas państwem buforowym między rozszerzającą się Europą 
a ekspansjonistycznymi Chinami”41.

Rosja skoncentrowała się zatem w swoich działaniach na drugim wariancie współ-
pracy z Niemcami i Francją, nie odrzucając jednak całkowicie zbliżenia i dalszej współ-
pracy z Chinami. Balansując w ten sposób i zbliżając się do Francji i Niemiec starała 
się wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną z ChRL, prezentując się jako ważny „gracz” 
na arenie europejskiej. W tej dwubiegunowej rozgrywce nie traciła ona jednocześnie 
z pola widzenia swego głównego celu, jakim było i jest systematyczne osłabianie i wy-
pieranie USA.

Geostrategiczne oddziaływania Rosji zmierzają obecnie w dwóch kierunkach: dal-
szych prób reintegracji obszaru postsowieckiego i odzyskania kontroli nad tymi pań-
stwami, a w szczególności nad ich zasobami naturalnymi, liniami tranzytowymi oraz 
strategicznie ważnymi punktami. W przypadku polityki ogólnoświatowej działania Ro-
sji są wypadkową działań podejmowanych w celu ograniczenia roli i znaczenia USA 
w świecie. Stąd spodziewać się możemy dalszego zbliżania z Chinami, wspierania Ira-
nu, napiętych stosunków z państwami Europy Środkowej i zbliżenia z państwami Euro-
py Zachodniej, zwłaszcza Niemcami i Francją42.

39  Szerzej na temat stosunków rosyjsko-amerykańskich patrz: J. Stachura, Stany Zjednoczone w stosunkach z Ro-
sją, „Sprawy Międzynarodowe” 1996, nr 1, s. 7-26.

40 Z. Brzeziński, Wielka szachownica..., op. cit., s. 117.
41 Ibidem. 
42  Szerzej na temat polityki zagranicznej Rosji patrz: A. Łomanowski, B. Musiałowicz, Kierunki rosyjskiej polity-

ki zagranicznej, ,,Bezpieczeństwo narodowe”, II-2006/2.
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Streszczenie

Pozycja geopolityczna i geostrategiczna Rosji po rozpadzie ZSRR
Rozpad ZSRR i powstanie piętnastu nowych państw spowodował istotne zmiany w sto-

sunkach międzynarodowych. Rosja jako sukcesor rozpadającego się mocarstwa pozostała 
wprawdzie  nadal największym państwem świata, rozciągającym się na dwóch kontynentach 
z ponad 140 mln mieszkańców, z ogromnym arsenałem jądrowym i surowcami strategicz-
nymi, jednak jej sytuacja geopolityczna uległa poważnym zmianom. Znaczne geopolityczne 
cofnięcie się granic tego państwa, powstanie na jego obrzeżach nowych państw i organizacji, 
a także rozszerzenie się już istniejących takich jak NATO czy UE spowodowało, iż Rosja na 
nowo zmuszona została do przewartościowania swojej geostrategii. Jej główne działania w tym 
czasie skoncentrowały się na odbudowie mocarstwowego statusu, reintegracji obszaru postso-
wieckiego oraz ograniczaniu roli i wpływów USA w świecie. 

Summary

Russia’s geopolitical and geostrategic position after the disintegration of the USSR
Th e disintegration of the USSR and the emergence of 15 new states have caused impor-

tant changes in international relationships. Although Russia as a successor of disintegrated po-
wer still stays the biggest state in the world streaching across two continents, with more than 
140 mln people, huge nuclear arsenal and strategic resources, her geopolitical position has 
dramatically changed. Considerable geopolitical withdrawn of the borders, the emergence of 
new states and organizations on the periphery of the State and the expansion of already existed 
organizations like NATO or EU, have caused Russia to reconsider its geostrategic plans. Th e 
main activity at that time was to concentrate on rebuilding its power status quo, reintegrating 
the soviet areas and limiting the role and infl uence of the USA in the World.

Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   95Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   95 2011-12-14   10:08:162011-12-14   10:08:16



97

Rafał Czachor
Dolnośląska Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Białoruska polityka neutralności i bezatomowości 
w latach 90.

Republika Białoruś zajmuje istotne miejsce na politycznej mapie kontynentu eu-
ropejskiego. Jest położona pomiędzy blokiem państw członkowskich Sojuszu Północ-
noatlantyckiego oraz Federacją Rosyjską. Obok takich obszarów, jak Ukraina, Kaukaz 
i Azja Środkowa, Białoruś to państwo geopolitycznie ważne, wpływające na bezpieczeń-
stwo i stabilność w wymiarze globalnym. Położenie geografi czne sprawia, że zawsze ak-
tualne będzie pytanie, czy kraj ten będzie stanowić pomost między Wschodem i Zacho-
dem, czy też stanie się „szlabanem”, granicą, elementem nowej „żelaznej kurtyny”.

Położona na zachodniej fl ance radzieckiego imperium Białoruś w końcu lat 80. 
XX w. była obszarem wyjątkowo zmilitaryzowanym1. Znajdujące się na terytorium 
kraju jednostki były najnowocześniejszymi w ZSRR, a ich nagromadzenie na obszarze 
Białoruskiego Okręgu Wojskowego (pokrywającego się z granicami BSRR) wynikało 
z wycofywania radzieckiego sprzętu militarnego z NRD. W końcu 1991 r. Związek Ra-
dziecki dysponował około 24 500 głowicami nuklearnymi dwóch typów: strategicznego 
i taktycznego. Znajdowały się one na obszarze czterech republik: rosyjskiej, białoru-
skiej, ukraińskiej i kazachskiej. Broń skomasowana na terytorium Białorusi stanowiła 
szósty co do wielkości arsenał jądrowy świata. Na białoruskich poligonach znajdowała 
się ¼ radzieckich międzykontynentalnych rakiet balistycznych „Topol” (SS-25)2. Zago-
spodarowanie tego olbrzymiego dziedzictwa po ZSRR stawało się palącą sprawą dla 

1 Białoruś w wyniku rozpadu ZSRR otrzymała najwyższą na świecie koncentrację wojskowych: 1 wojskowy 
przypadał na 43 osoby cywilne. Państwo przeszło złożony proces przebudowy armii: zmniejszenie liczby 
wojska ze 160 tys. do 80 tys. „Krugłyj stoł” poswiaszczionnyj stolietiju so dnia rożdienija K. Kisieliowa, 
ministra inostrannyh dieł Biełarusi (1944-1966), „Wiestnik Ministerstwa Zamieżnyh Sprau” 2003, nr 4 (27), 
s. 134.

2 M. Webber, The international politics of Russia and the successor states, Manchester 1996, s. 141; I. Pimo-
szenko, Biełarussko-rossijskije wojennyje otnoszenija: ot nejtralitieta do kollektiwnoj biezopasnosti, „Bieło-
russkij żurnał mieżdunarodnogo prawa i mieżdunarodnyh otnoszenij” 2001, nr 3.
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kształtującego się państwa białoruskiego. Społeczne obawy związane z silną militaryza-
cją i obecnością broni jądrowej wzmacniała pamięć o niedawnej katastrofi e czarnobyl-
skiej oraz II wojnie światowej i wojnie afgańskiej – konfl iktach, w których życie straciło 
bardzo wielu Białorusinów. 

Przeobrażenia związane z rozpadem Związku Radzieckiego i końcem bipolarnego 
ładu światowego spowodowały, że kształtująca się na bazie Białoruskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej niepodległa państwowość białoruska po raz pierwszy w dziejach 
musiała sprostać wyzwaniom określenia racji stanu, własnych celów oraz realizacji po-
lityki zagranicznej. W pierwszych latach istnienia Republiki Białoruś władze państwo-
we nie zrealizowały postulatu gruntownego opracowania celów polityki zagranicznej. 
Bazowano na chwytliwych społecznie, ogólnie sformułowanych tezach, wokół których 
tworzono platformę politycznego konsensusu pomiędzy postradziecką nomenklatu-
rą a zorientowanymi na niepodległość i suwerenność siłami narodowymi. W takich 
warunkach największą popularnością i żywotnością wykazała się koncepcja osiągnię-
cia statusu neutralności. Z perspektywy dwóch dekad niepodległej Republiki Białoruś 
należy przyznać, że była to koncepcja tyle popularna, co i paradoksalna, wielokrotnie 
zgłaszana nawet w warunkach ścisłej współpracy militarnej z Rosją. 

W czasie postępującej pierestrojki i procesu uzyskiwania suwerenności władze Bia-
łorusi i politycy różnych orientacji zgadzali się, że kraj powinien posiadać status neutral-
ności. Odpowiedni zapis zawierała Deklaracja o suwerenności państwowej BSRR3, a zasad-
niczym podłożem chęci posiadania statusu państwa neutralnego i wolnego od broni ato-
mowej było wciąż świeże i bardzo ważne dla Białorusinów doświadczenie awarii w Czar-
nobylu. Neutralność miała przynieść Białorusi, od wieków będącej areną konfrontacji 
Wschodu i Zachodu, bezpieczeństwo i szansę na funkcjonowanie jako łącznik spajający 
dwie części europejskiego kontynentu4. Postulat neutralności propagowali głównie zwo-
lennicy niepodległości, postrzegając taki krok jako sposób na zerwanie powiązań z Rosją 
oraz gwarancję, że w przyszłości kraj nie będzie uczestniczyć w inicjowanych przez Kreml 
strukturach wojskowych5. Społeczeństwo białoruskie zdecydowanie popierało taki postu-
lat, stąd zwolennicy sojuszu z Rosją nie występowali przeciwko niemu zbyt otwarcie. Pro-
rosyjskich polityków ku opowiadaniu się za neutralnością popychało przekonanie, iż fak-
tyczna realizacja postulatu będzie niemożliwa bez wsparcia Rosji.

Pierwszym publicznym wystąpieniem, zawierającym najważniejsze zasady biało-
ruskiej polityki zagranicznej było wystąpienie ministra Krawczenki w czasie XLVI sesji 

3 Artykuł 10 głosił, że „BSRR stawia za cel uczynienie swojego terytorium strefą bezatomową, a republikę 
– państwem neutralnym”. Diekłaracija Wierchownogo sowieta BSSR „O gosudarstwiennom suwerenitete 
Biełorusskoj Socjalisticzeskoj Sowietskoj riespubliki”, „Sowietskaja Biełorussija” z 29 lipca 1991 r.

4 A. Smaljanczuk, Biłoruś u XX stolitti: geopolityczne stanowiszcze i sproby formuwannia własnoji polityky, 
„Ji” nr 18/2000, wersja elektroniczna: www.ji.lviv.ua/n18texts/smalanch.htm

5 W latach 90. XX w. lider opozycyjnego Białoruskiego Frontu Narodowego Zenon Poźniak, wiążąc przy-
szłość kraju z wyjściem z WNP i powołaniem wspólnoty bałtycko-czarnomorskiej, negatywnie oceniał 
koncepcję neutralności. Twierdził on, że „Białoruś jest częścią Europy i żadnego mostu nie potrzebuje”, 
przewidując również, że „białoruski most” szybko przekształciłby się w forpocztę rosyjskich interesów geo-
politycznych. R. M. Kret, Koncepcija neutralitetu u zowiszni polityci Biłorusi, „Grani” 2009, nr 4 (66).
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Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Znalazły się w nim następujące postulaty: osiągnięcie 
przez kraj rzeczywistej niezależności; współpraca z innymi republikami ZSRR celem 
stworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej i budowy Związku Suwerennych Państw 
(jako nowej formuły ZSRR); mobilizacja międzynarodowej pomocy dla likwidacji skut-
ków katastrofy czarnobylskiej; przekształcenie Białorusi w neutralny kraj bezatomowy; 
włączenie Białorusi w procesy ogólnoeuropejskie; stworzenie warunków dla rozwoju 
gospodarki rynkowej; zagwarantowanie bezpieczeństwa ekologicznego; zagwarantowa-
nie swobodnego współistnienia kultur6.

W 1992 r. Rosja podjęła próbę utrzymania integralności obszaru wojskowego byłego 
ZSRR powołując do życia Układ Taszkiencki (Układ o bezpieczeństwie zbiorowym). Mia-
ła to być struktura bezpieczeństwa regionalnego, działająca na zasadzie bezpieczeństwa 
zbiorowego, podobnego do NATO. Białoruś nie znalazła się w gronie pierwszych sygna-
tariuszy układu. Przytaczając zapisy o neutralności kraju z białoruskiej deklaracji suwe-
renności, przewodniczący Rady Najwyższej Stanisław Szuszkiewcz odmawiał przystąpie-
nia do Układu Taszkienckiego. Uzasadniał on taki krok następująco: „Białoruś jest zbyt 
mała, żeby szukać strefy interesów strategicznych o tysiące kilometrów od swoich granic 
i dostatecznie wielka, by mieć prawo do samodzielnego i demokratycznego decydowania 
o swoim losie, by gwarantować pokój i spokój każdemu swojemu obywatelowi.”7

Szuszkiewicz wyznawał pogląd, że geopolityczne położenie kraju wymaga, by 
Mińsk sam podejmował decyzje w sprawach wojskowych. Wystąpił z propozycją powo-
łania regionalnego ugrupowania bałtycko-czarnomorskiego, które stanowiłoby „neu-
tralny pas”, „kordon sanitarny” oddzielający NATO od Rosji. Ponadto szef białoruskie-
go parlamentu wyrażał opinię, iż sojusz wojskowy z Rosją „może tylko zaszkodzić inte-
resom kraju i zagnać go w ślepy zaułek”. Podobnie wypowiadał się szef dyplomacji Piotr 
Krawczenko, podkreślając zasadność kursu na neutralność: „Białoruś zajmuje bardzo 
trudne i unikalne miejsce w WNP – z jednej strony jako koordynator Wspólnoty po-
winna ją wzmacniać, a z drugiej – istnieje niebezpieczeństwo, że dostanie się pod dyk-
tat Rosji”8. Decyzja Szuszkiewicza została oprotestowana przez część miejscowej kadry 
ofi cerskiej, lobby kompleksu przemysłu ciężkiego i komunistyczną nomenklaturę. Zwo-
lennicy sojuszu z Rosją argumentowali, że młody kraj nie będzie w stanie samodzielnie 
fi nansować narodowe siły zbrojne. 

W marcu 1993 r. z hasłem przystąpienia do Układu o bezpieczeństwie zbiorowym 
wystąpił premier Wiaczesław Kiebicz i minister obrony Piotr Kozłowskij. Politycy uza-
sadniali postulat tym, że bez ścisłej współpracy z Rosją Białoruś nie będzie w stanie utrzy-
mać swoich sił zbrojnych oraz uratować przed krachem przemysłu zbrojeniowego, który 
do niedawna wytwarzał na potrzeby armii radzieckiej. Upowszechniano pogłoski, że na 

6 Wystupljenije ministra inostrannych dieł Respubliki Biełaruś P.K. Krawczenko na 46-j sessi Gienieral’noj 
Assambleji OON, Mińsk 1991.

7 Cyt. za: P. Kościński, Za czy przeciw, „Rzeczpospolita” z 18 maja 1993 r. Odnosząc się do opinii o ewentu-
alnym niebezpieczeństwie ze strony Polski, Szuszkiewicz mówił, że nie widzi w niej żadnego zagrożenia. P. 
Kościński, Informacje. Obrady Rady Najwyższej Białorusi, „Rzeczpospolita” z 19 maja 1993 r.

8 Cyt. za: I. Pimoszenko, op. cit.
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Białoruś naciska w tej sprawie Rosja, szantażując wstrzymaniem dostaw oraz rezygnacją 
z zakupów produkcji białoruskiego przemysłu zbrojeniowego. Wciąż popularne myślenie 
kategoriami „zimnej wojny”, brak gwarancji bezpieczeństwa dla kraju ze strony NATO 
i dążenie do zachowania sojuszu militarnego z Rosją sprawiły, że wśród elit zaczęło domi-
nować przekonanie o konieczności akcesji do Układu Taszkienckiego. Słuszność takiego 
wyboru szef białoruskiego KGB Eduard Szyrkowskij uzasadniał koniecznością dokonania 
geopolitycznego wyboru: albo należy dołączyć do bloku NATO, albo oprzeć swe bezpie-
czeństwo o współpracę z Rosją9. W takich okolicznościach 9 kwietnia 1993 r. zdecydo-
wana większość deputowanych białoruskiego parlamentu zagłosowała za przystąpieniem 
kraju do Układu Taszkienckiego10. Wbrew zapowiedziom nie wprowadzono zastrzeżenia, 
że białoruskie wojsko nie będzie mogło uczestniczyć w walkach poza granicami kraju11. 
Obawy te jednak w następnych latach nie znalazły potwierdzenia. 

Oceniając decyzję o przystąpieniu do Układu o bezpieczeństwie zbiorowym trze-
ba zaznaczyć, iż była to decyzja ważna, oznaczająca de facto odejście od dotychcza-
sowego priorytetu polityki zagranicznej kraju, ugruntowanego już w deklaracji su-
werenności, jakim była neutralność Republiki Białoruś. Znamienne, że krok ten nie 
został w pełni zrozumiany przez białoruskie elity, gdyż rok po przystąpieniu do tego 
systemu bezpieczeństwa w konstytucji RB (art. 18) umieszczono zapis, że Białoruś 
„stawia sobie za cel uczynienie swego terytorium strefą wolną od broni jądrowej, 
a kraj – neutralnym”12.

W istocie postulat neutralności był narzędziem i drogą do państwowego samo-
określenia, a nie formułą, w którą chciałaby się wpisać młoda białoruska państwo-
wość. Deklaracje były odpowiedzią na potrzebę chwili, konieczność określenia naj-
bardziej elementarnych założeń polityki zagranicznej. Jak zaznacza Władimir Uła-
chowicz, właśnie taka geneza białoruskiej neutralności sprawiła, iż postulat ten nie 
wytrzymał zderzenia z polityczną rzeczywistością, pozostając przede wszystkim in-
trygującym hasłem dla poszczególnych sił politycznych kraju13. Miał rację Anatolij 
Rozanow, piszący w 1992 r., że neutralność ograniczy władzom państwowym moż-
liwość prowadzenia elastycznej polityki14. Praktyka pokazała, że w przypadku Biało-
rusi można mówić o swoistej „instrumentalnej neutralności” jako wciąż żywym ha-

19 A. Rusakowicz, Osnownyje probliemy wzaimootnoszenij mieżdu Respublikoj Biełarus’ i Organizacjej se-
weroatłanticzeskogo dogowora w 1990-h gg., „Biełorusskij żurnał mieżdunarodnogo prawa i mieżdunarod-
nych otnoszenij” 2003, nr 2; Po-drugomu postupit’ nel’zja: Iz wystuplenija predsedatelja Komitieta gosudar-
stwiennoj biezopasnosti republiki E. Szirkowskogo na wneoczerednoj sesii Wierhownogo Sowieta Biełarusi, 
„Wo sławu Rodiny” z 23 kwietnia 1993 r.

10 Za przystąpieniem do układu głosowało 188 deputowanych, przeciwko 32. I. Pimoszenko, op.cit.
11 C. Goliński, Białoruś neutralna czy razem z WNP?, „Gazeta Wyborcza” z 9 lipca 1993 r.; A. Eberhardt, Gra 

pozorów. Stosunki białorusko-rosyjskie 1991-2008, Warszawa 2008, s. 196-197.
12 Konstitucija Respubliki Biełarus’ 1994 goda (s izmenienijami i dopołnienijami). Priniata na respublikan-

skom referendumie 24 nojabria 1996 goda, Mińsk 1997.
13 W. Ułachowicz, Konceptual’nyje podhody wo wnieszniej politikie Respubliki Biełarus’ (1991-2002 gg.), 

„Jewropa” nr 1(6)/2003.
14 A. Rozanow, Biełorusskaja dipłomatija: Osnownyje orientiry wnieszniej polityki, „Biełarusskaja dumka” nr 

8/1992.
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śle politycznym, będącym jednak jedynie polityczną deklaracją, a nie konsekwentną 
polityką15. Jak słusznie zakładali niektórzy badacze, w dłuższej perspektywie postulat 
zachowania rzeczywistej neutralności kłócił się z bieżącymi politycznymi i gospodar-
czymi interesami kraju16. 

Następca Szuszkiewicza na urzędzie przewodniczącego Rady Najwyższej Republi-
ki Białoruś Mieczysław Grib zauważał, że teza o uzyskaniu statusu neutralności stanowi 
długofalowy cel, wokół którego powinna być budowana strategia polityczna: „Białoruś 
nie jest krajem neutralnym, ona tylko wyraziła dążenie do osiągnięcia tego statusu. Idąc 
tą drogą, dokonaliśmy całkowitego wyprowadzenia z terytorium kraju do Rosji wszyst-
kich taktycznych rakiet jądrowych, stopniowego wyprowadzenia rakiet strategicznych 
i planowego zmniejszenia własnych sił zbrojnych”17. 

Zmieniło się zatem rozumienie neutralności – pojęcie, w warunkach rzeczywistej 
utraty przez kraj takiego statusu, zaczęto tłumaczyć jako realizowanie polityki pokojo-
wej, bazującej na rozbrojeniu i rozszerzeniu strefy bezatomowej w Europie, ale także 
jako konieczność współpracy państw WNP w oparciu o strategiczny sojusz z Rosją18. 
Urał Łatypow, wieloletni współpracownik prezydenta Łukaszenki, na początku 1994 
r. utrzymywał, że Białoruś nie powinna zachowywać „klasycznej neutralności z okre-
su zimnej wojny”, gdyż ta nakłada na państwa poważne ograniczenia, lecz powinna 
przyjąć koncepcję „dostosowaną do wymogów epoki postzimnowojennej oraz integra-
cji w Europie”19. Piotr Krawczenko jeszcze w 1993 r. forsował wizję „aktywnej neutral-
ności”, w ramach której Białoruś proponowała stworzenie w Europie Środkowej strefy 
bezatomowej oraz przekształcenie kraju goszczącego siedzibę WNP we „wschodnioeu-
ropejską Brukselę”20.

Przystąpienie Białorusi do Układu Taszkienckiego nie pociągnęło za sobą zanie-
chania postulowania neutralności kraju. Odpowiednie zapisy z Deklaracji o suweren-
ności państwowej, znalazły się w Koncepcji bezpieczeństwa narodowego Republiki 
Białoruś, przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa RB 27 marca 1995 r., a także kolejnych 
redakcjach tego dokumentu z 2001 i 2010 r. Neutralność deklaruje się w nich jako 

15 Białoruś nie była jedynym krajem postradzieckim, który po uzyskaniu niepodległości zadeklarował przy-
wiązanie do zasady neutralności. Na podobny krok zdecydowały się rządy Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Ka-
zachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Turkmenii. W. J. Ułachowicz, Doktrina nejtralitieta w interpretacji 
postsowietskih stran [w:] S. P. Glinkina (red.), Rossijskaja politika sosiedstwa. Sbornik dokładow naucznoj 
konfi erencii (Moskwa, 12-13 oktjabrja, 2007), Moskwa 2008, s. 180-190; G. Perepelica, Biełorussko-rossij-
skaja wojenno-politiczeskaja integracja i jejo wlijanije na bezopasnost’ Ukrainy [w:] Sz. Garnett, R. Lew-
gold (red.), Biełorussija na pereput’je: w poiskah mieżdunarodnoj identicznosti, Moskwa 1998, s. 92.

16 W. J. Ułachowicz, Doktrina nejtralitieta w interpretacji postsowietskih stran, op. cit., s. 184-185.
17 Cyt. za: W. Ułachowicz, Konceptual’nyje podhody wo wnieszniej politikie Respubliki Biełarus’…, op. cit., 

s. 105.
18 W. J. Ułachowicz, Doktrina nejtralitieta w interpretacji postsowietskih stran, op. cit., s. 184.
19 Cyt. za: A. Eberhardt, Gra pozorów, op. cit., s. 194-195; A. Rozanow, Respublika Biełarus’: wnieszniepoli-

ticzeskije orientacji [w:] Sz. Garnett, R. Lewgold (red.), Biełorussija na pereput’je..., op. cit., s. 57
20 Archiw MID Respubliki Biełaruś, fond 907/1, opis 2, d. 193, l. 35 za: W. J. Ułachowicz, Doktrina nejtralitie-

ta w interpretacji postsowietskih stran, op. cit., s. 184; A. Rozanow, Jewropiejskaja biezopasnost’: pozicija 
Biełarusi, „Biełorusskij żurnał mieżdunarodnogo prawa i mieżdunarodnych otnoszenij” 1996, nr 1.
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długoterminowy cel strategiczny21. W 1995 r. pojawiła się ekspertyza Instytutu Roz-
woju i Bezpieczeństwa Białoruska neutralność jako czynnik narodowego i europej-
skiego bezpieczeństwa. Jej efektem była przedstawiona MSZ RB Koncepcja neutral-
ności Republiki Białoruś. Autorzy postawili tezę, że neutralność kraju jest uwarun-
kowana historycznie i jej realizacja wpisuje się w pragmatyczny interes narodowy22. 
W kolejnych latach postulat neutralności był blisko związany z koncepcjami stworze-
nia u granic Białorusi „pasa dobrosąsiedztwa”, którego rdzeniem byłoby powołanie 
strefy wolnej od broni atomowej23; po 2000 r. używany był zaś jako element wzmac-
niający „politykę wielowektorowości”24.

Ważnym i – co nie mniej istotne – zrealizowanym postulatem związanym z koncep-
cją neutralności było wyprowadzenie z terenu Białorusi broni jądrowej. Należy podkreślić 
uczciwe i rzetelne podejście władz kraju do przyjętych wobec społeczności światowej zo-
bowiązań w tym zakresie. Społeczeństwo białoruskie boleśnie doświadczyło II wojny świa-
towej, pamiętało o ofi arach wojny w Afganistanie i niebezpieczeństwie grożącym ze strony 
nieodpowiedzialnego wykorzystania energii atomowej po awarii w Czarnobylu. Argumen-
towano na tej podstawie, m.in. w wystąpieniu Krawczenki na forum ZO ONZ, że wyprowa-
dzenie broni jądrowej z terenu Białorusi podyktowane jest żywotnymi interesami narodu 
białoruskiego, nie chcącego być zakładnikiem cudzych decyzji oraz stanowiskiem białoru-
skiego społeczeństwa, znoszącego skutki katastrofy ekologicznej po awarii w czarnobylskiej 
elektrowni atomowej. Kwestia statusu broni jądrowej znalazła się także w dokumentach 
powołujących do życia Wspólnotę Niepodległych Państw z 8 grudnia 1991 r. Uczestnicy 
tego porozumienia podjęli zobowiązanie zachowania wspólnej kontroli nad bronią jądro-

21  W najnowszej Koncepcji bezpieczeństwa narodowego Republiki Białoruś z końca 2010 r. stwierdza się, 
iż „Republika Białoruś jest ukształtowanym, niezależnym, suwerennym państwem europejskim, które nie 
przynależy do żadnego ze światowych centrów siły, prowadzi pokojową politykę zagraniczną i dąży do 
stworzenia warunków do osiągnięcia statusu państwa neutralnego”. Koncepcija national’noj biezopasno-
sti Respubliki Biełarus’. Utwierżdieno Ukazom Prezidienta Respubliki Biełarus’ 17 ijulija 2001 g. n.300, 
www.lawbelarus.com/repub/sub14/texc7627.htm; Koncepcija national’noj biezopasnosti Respu-
bliki Biełarus’. Utwierżdieno Ukazom Prezidienta Respubliki Biełarus’ 9 nojabrja 2010 g. n.575, 
http://mod.mil.by/koncep.html

22 Na podst.: W. J. Ułachowicz, Doktrina nejtralitieta w interpretacji postsowietskih stran, op. cit., s. 185-186.
23 M.in. w kwietniu 1997 r. odbyła się zakrojona na szeroką skalę konferencja naukowa Perspektywy stwo-

rzenia w Europie Środkowej i Wschodniej przestrzeni wolnej od broni jądrowej, w której uczestniczyli pre-
zydent RB A. Łukaszenko, szef rosyjskiej dyplomacji J. Primakow i naukowcy z Polski, Szwecji i innych 
państw. Zob.: Perspektiwy sozdanija w Central’noj i Wostocznoj Jewropie prostranstva, swobodnego ot 
jader nogo orużija: matieriały meżdunarodnoj naucznoj konfi erencii, Mińsk 1997.

24 Na spotkaniu z białoruskimi dyplomatami w lipcu 2004 r. prezydent A. Łukaszenko mówił o postulacie neu-
tralności: „Oczywiście, ta formuła wyraża romantyzm pierwszych lat niezawisłości. Światowe tendencje, 
jak widzimy, w wielu aspektach obrały kierunek przeciwny. Neutralne państwa przystępują do organizacji 
politycznych i gospodarczych, stowarzyszają się z sojuszami wojskowymi, myślą o członkostwie w nich. 
Myślę, że odegrała ona, i pewnie wciąż odgrywa, ważną rolę rdzenia, oparcia dla naszej polityki zagranicz-
nej. Teraz rozumie się ją nie jako odosobnienie, a samodzielność. Formuła ta zapewnia rozumienie tego, że 
powinniśmy znaleźć i zachować swoje własne, szczególne, niepowtarzalne, nierozmywające się w innych 
narodach i państwach miejsce dla naszej Białorusi”. Wniesznjaja politika Respubliki Biełarus’ w nowom 
mirie: wystupljenie Prezidienta Respubliki Biełarus’ A. G. Łukaszenko na sowieszczanii s rukowoditeljami 
zagranuczreżdienij Respubliki Biełarus’ 22 ijulija 2004 goda, www.president.gov.by/press18726.html
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wą znajdującą się na ich terytoriach25. W deklaracji podpisanej w Ałma Acie 21 grudnia 
1991 r. liderzy czterech państw – Białorusi, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy podpisali Porozu-
mienie o wspólnych środkach w zakresie broni jądrowej26. W porozumieniu tym w szcze-
gólności stwierdzało się, że państwa-uczestnicy wspólnie wypracowują politykę w zakresie 
broni jądrowej, do momentu pełnej likwidacji broni jądrowej na terenie Białorusi, Kazach-
stanu i Ukrainy. Kwestie konieczności jego użycia miały być decydowane przez prezydenta 
Rosji, za wspólną zgodą; Białoruś i Ukraina zobowiązały się do przyłączenia się do Układu 
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) z 1968 r. i zawarcia odpowiedniego porozu-
mienia z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej; zapisano też, że do 1 lipca 1992 r. 
Białoruś, Kazachstan i Ukraina zapewnią wywóz taktycznej broni jądrowej celem jej roz-
brojenia. Takim sposobem Republika Białoruś, jako pierwszy kraj z bloku Wspólnoty Nie-
podległych Państw zapewniła o gotowości do wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań 
wynikających z Protokołu Lizbońskiego i Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. 
Badacze zauważają, że bezkonfl iktowe rozwiązanie problemu obecności broni atomowej na 
Białorusi wynikało z niewielkich ambicji politycznych miejscowych władz, ale także chęci 
do załagodzenia rosyjskiego rozgoryczenia z powodu utraty mocarstwowej pozycji, dla któ-
rej bodaj ostatnim wyznacznikiem potęgi zostawała broń jądrowa27.

Kierownictwo państwowe stwierdzało, że los arsenału jądrowego znajdującego 
się na terenie kraju pozostaje w rękach obcych, podlega Rosji, podczas gdy dopusz-
czano wyłącznie wariant pełnej kontroli władz białoruskich nad znajdującą się w kra-
ju bronią. Tak czy inaczej, młode państwo białoruskie nolens volens stało się mocar-
stwem atomowym. Właśnie ta kwestia stała się przyczyną zainteresowania Białorusią 
ze strony społeczności światowej, a zwłaszcza państw „klubu atomowego”. Szczególną 
aktywność przejawiały Stany Zjednoczone: w liście prezydenta George’a Busha do prze-
wodniczącego parlamentu Stanisława Szuszkiewicza z dnia 22 stycznia 1992 r. ame-
rykański polityk informował o podjętych przez USA jednostronnych zobowiązaniach 
ograniczenia modernizacji strategicznej broni jądrowej. W związku z tym kierownic-
two USA wyrażało nadzieję, że Białoruś podejmie kroki celem likwidacji posiadanej 
broni atomowej28. Należy zauważyć, iż wiele państw kwestię dyplomatycznego uzna-
nia Republiki Białoruś bezpośrednio wiązało z rozbrojeniem jądrowym. Przykład sta-
nowi list premiera Kanady do przewodniczącego Rady Najwyższej z 23 stycznia 1992 
r., w którym podkreślono, iż przestrzeganie przez Białoruś zobowiązań o nierozprze-

25 Sogłaszenije o sozdanii Sodrużestwa Niezawisimyh Gosudarstw ot 8 dekabria 1991 g. [w:] Wniesznjaja po-
litika Rossii. Sbornik dokumientow 1990-1992, Moskwa 1996, s. 121 i nast. Władze Białorusi i Kazachstanu 
pozostały wierne tym zapisom, uznając, że jednostki posiadające broń jądrową powinny być pod wspólną 
kontrolą WNP. Jedynie Ukraina ogłosiła swoje zwierzchnictwo na jądrowymi siłami strategicznymi.

26  Sogłaszenije o sowmiestnych mierah w otnoszenii jadernogo orużija, www.pravoby.info/docum09/part36/
akt36125.htm

27 A. Eberhardt, Gra pozorów, op. cit., s. 201.
28 Archiw MID Respubliki Biełaruś, fond 907, opis 2, d. 2, l. 80-81 za: W. M. Macel, Politika Respubliki Biełarus’ 

na wostokie i jugie Azii (1991-2002 gg.), dysertacja na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 
nauk historycznych napisana w Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Ro-
syjskiej, Instytut Aktualnych Problemów Międzynarodowych, Moskwa 2005, na prawach rękopisu.
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strzenianiu broni jądrowej przyspieszy proces nawiązywania dwustronnych stosunków 
dyplomatycznych29. Podobną pozycję zajął rząd Czecho-Słowacji. Powyższe stwierdze-
nia świadczą, że odżegnanie się Republiki Białoruś od broni jądrowej mogło znacząco 
wpłynąć na wzmocnienie międzynarodowego autorytetu kraju. Trzeba zaznaczyć, że 
żądania wyprowadzenia z terytorium Białorusi broni jądrowej (podobnie jak z Ukra-
iny i Kazachstanu) miało swoje podstawy prawne. W myśl dokumentów powołujących 
do życia Wspólnotę Niepodległych Państw, spadkobiercą ZSRR była Federacja Rosyj-
ska, dziedzicząca po nim zobowiązania traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej 
z 1968 r.30 Jasno wyrażane stanowisko Białorusi znalazło się w odpowiedzi na list Busha, 
w której Stanisław Szuszkiewicz informował, że Białoruś zamierza kontynuować „kurs 
na osiągnięcie statusu neutralnego państwa bezatomowego”31. W marcu 1992 r. atomo-
we republiki byłego ZSRR przyjęły memorandum, określające Federację Rosyjską jako 
jedyne państwo atomowe we Wspólnocie Niepodległych Państw. Dokument ten stał się 
podstawą podpisania w maju 1992 r. Protokołu Lizbońskiego, który stanowił prawne 
potwierdzenie rezygnacji Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu z broni jądrowej32. 

W październiku 1992 r. deklarująca neutralność Białoruś przystąpiła do programu 
redukcji zbrojeń – traktatu o siłach konwencjonalnych w Europie START I. Na mocy 
jego postanowień przeprowadzono redukcję uzbrojenia i techniki wojskowej o około 
10%. Zobowiązania (redukcja do poziomu 100 tys. żołnierzy) wykonano do 1996 r.33 
W 1992 r. z terytorium kraju została wyprowadzona taktyczna broń jądrowa. W 1993 r. 
parlament ratyfi kował dokument START I i Protokół Lizboński, włączając kraj de iure 
do państw bezatomowych34. Proces całkowitego wycofywania broni atomowej – jądro-
wej broni strategicznej zakończył się w listopadzie 1996 r. Ponadto Białoruś zlikwido-
wała 584 rakiety i wyrzutnie rakietowe, a także związane z nimi wyposażenie dodatko-
we. Z sukcesem zrealizowano zatem, nakreślony w 1990 r., postulat bezatomowej Biało-

29 Archiw MID Respubliki Biełaruś, fond 907, opis 2, d. 2, l. 161-162 za: W. M. Macel, Politika Respubliki 
Biełarus’ na wostokie i jugie Azii…, op. cit.

30 Artykuł 6, Sogłaszenije o sozdanii Sodrużestwa Niezawisimyh Gosudarstw…, op. cit., s. 121.
31 Archiw MID Respubliki Biełaruś, fond 907, opis 2, d. 2, l. 79 za: W. M. Macel, Politika Respubliki Biełarus’ 

na wostokie i jugie Azii…, op. cit.
32 Protokół Lizboński z 23 maja 1992 r. dotyczył przekazania przez Białoruś, Kazachstan i Ukrainę rakiet 

balistycznych i głowic nuklearnych Rosji jako spadkobiercy ZSRR oraz zobowiązanie tych państw do pod-
pisania układu o nieproliferacji oraz przystąpienia do układu START I. Stany Zjednoczone były gwarantem 
protokołu. Białoruś protokół ratyfi kowała w lutym 1993 r. Warunkowo dokument podpisała Ukraina, żą-
dając rekompensat fi nansowych i gwarancji bezpieczeństwa. Prezydent Leonid Krawczuk wyrażał wątpli-
wość, że broń wycofana z Ukrainy zostanie zniszczona, sugerując jej włączenie w skład rosyjskiego arse-
nału. Problem rozwiązano dopiero, gdy zapewniono Kijowowi udział w kontroli wykonania postanowień. 
M. Webber, The international politics of Russia…, op. cit., s. 145. 

33 Zlikwidowano 1773 czołgi bojowe, 1341 pojazdy pancerne, 130 samolotów bojowych, czyli prawie trzy 
razy więcej niż USA, Wlk. Brytania i Francja razem wzięte. W. Macel, Diejatel’nost’ Respubliki Biełarus’ po 
ukreplienju mira i mieżdunarodnoj biezopasnosti na sowriemiennom etapie, „Wiestnik ministerstwa zamież-
nyh sprau” nr 4 (27), Mińsk 2003, s. 144-148, K. Malak, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Białorusi, 
Warszawa 2003, s. 142.

34 „Krugłyj stoł” poswiaszczionnyj stoletju do dnia rożdienija K. Kisieliowa, ministra inostrannyh dieł Bieła-
rusi (1944-1966), „Wiestnik ministerstwa zamieżnyh sprau” nr 4 (27), Mińsk 2003, s. 129.
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rusi. Postanowienie dotyczące taktycznej broni jądrowej Białoruś zrealizowała do maja 
1992, czyli dwa miesiące przed terminem, zaś ostatnie głowice jądrowe i rakiety strate-
giczne opuściły kraj w listopadzie 1996 r., na dwa lata przed wymaganym terminem35. 

Z różnych względów nie udało się zrealizować innych postulatów w zakresie zbrojeń: 
poparcia nie zyskała propozycja utworzenia w Europie Środkowej i Wschodniej strefy bez-
atomowej. Białoruscy politycy i badacze stwierdzali, że inicjatywa ma wszelkie szanse po-
wodzenia. Wszak państwa, które miały być nią objęte deklarowały przystąpienie do Układu 
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, a rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego sprawiał, 
że żywa była nadzieja na nowy, pokojowy ład na kontynencie europejskim. W praktyce 
okazało się, że białoruska inicjatywa nie znalazła międzynarodowego odzewu. Polska i kra-
je bałtyckie nie chciały sobie takim sposobem ograniczać możliwości związanych z wstą-
pieniem (wówczas jeszcze planowanym) do Paktu Północnoatlantyckiego36. Wkrótce oka-
zało się, że rzeczywiście nie będzie zrealizowany postulat neutralizacji Białorusi – nastąpiło 
zacieśnianie sojuszu z Federacją Rosyjską, kontynuowano pracę jej instalacji wojskowych 
na terenie Białorusi. Sam Aleksander Łukaszenko, wkrótce po wyborze na prezydenta, do-
prowadził do końca program wycofania broni jądrowej, krytykując jednakże przyjęte przez 
poprzedników zobowiązania jako błąd polityczny. Uzasadniał to tym, że zbliżenie, a w kon-
sekwencji zjednoczenie białorusko-rosyjskie jest bliskie, więc nie ma sensu wycofywanie 
rakiet i należy jej zostawić tam, gdzie są. Dodatkowe napięcia powodowały płynące z Miń-
ska sugestie, że powrót broni jądrowej na Białoruś nie jest wykluczony37. 

W latach 90. XX wieku Republika Białoruś przyjęła wszystkie najważniejsze do-
kumenty międzynarodowe w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa, w tym dokument 
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, konwencję o zakazie stosowania broni chemicz-
nej, konwencję o zakazie stosowania broni biologicznej i taktycznej. W ramach Doku-
mentu Wiedeńskiego O środkach wzmocnienia zaufania i bezpieczeństwa z 1999 r. Bia-
łoruś zawarła dwie umowy o dodatkowych środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa 
z Litwą i Ukrainą (2001 r.). Za najważniejsze białoruskie inicjatywy w zakresie tworzenia 
mechanizmów bezpieczeństwa międzynarodowego należy uznać dwie inicjatywy przed-
stawione na forum ONZ. W 1998 r. na LIII Sesji Zgromadzenia Ogólnego z inicjatywy 
białoruskiej delegacji przyjęto rezolucję dotyczącą rozbrojenia regionalnego, a zawiera-
jącą przywoływaną już propozycję stworzenia w Europie Środkowej i Wschodniej strefy 
bezatomowej. W 2002 r., na LVII Sesji ZO ONZ Białoruś zainicjowała projekt rezolucji 
Zakaz opracowania i produkcji nowych rodzajów broni masowego rażenia i systemów ta-
kiej broni. Rezolucja ta została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne bez głosowania. 

Białoruska dyplomacja wciąż deklaruje postulat neutralności, choć zdecydowanie 
zmieniło się jego rozumienie. Obecnie białoruskie kierownictwo zaznacza, że pojęcie to 

35  M. Webber, The international politics of Russia…, op. cit., s. 145.
36 A. Sannikow, Bez’jadernoje prostranstwo w centrie Jewropy kak faktor stabil’nosti, „Biełorusskij żurnał 

mieżdunarodnogo prawa i mieżdunarodnyh otnoszenij”, 1996, nr 1.
37 Łukaszenko straszy rakietami, „Gazeta Wybocza” z 19 stycznia 1996 r.; A. Eberhardt, Gra pozorów, op. cit., 

s. 202, także: W. Fronin, Aleksandr Łukaszenko: Rossijanie dlja nas – ljudi radnye, „Rossijskaja gazieta” 
z 29 grudnia 2005 r.;
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traktuje jako wolę budowy pokojowych stosunków z sąsiadami, uczestnictwo w euro-
pejskiej architekturze bezpieczeństwa, opartej na OBWE. Nastąpiło zatem odejście od 
klasycznie rozumianego pojęcia neutralności państwa. W obliczu, trwającej w zasadzie 
nieprzerwanie od czasów ZSRR, ścisłej współpracy militarnej z Rosją i przynależnością 
do Układu Taszkienckiego jest to przede wszystkim polityczne hasło używane w party-
kularnych interesach, a nie rzeczywisty postulat i cel polityki zagranicznej oraz bezpie-
czeństwa Republiki Białoruś. 

Streszczenie

Białoruska polityka neutralności i bezatomowości w latach 90.
Po upadku Związku Radzieckiego Białoruś podjęła próbę budowy własnej państwowości. 

Jedną z pierwszych koncepcji polityki zagranicznej kraju był postulat zachowania neutralności 
i bezatomowości. Koncepcja ta była rozpatrywana jako znaczący krok na drodze do pełnego 
uniezależnienia od Rosji. W latach 1992 – 1994 Białoruś przeprowadziła poważną redukcję sił 
zbrojnych. W maju 1992 r. podpisała Protokół Lizboński, wstępując wraz z Ukrainą i Kazachsta-
nem do Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. W konsekwencji zlikwidowano, bądź 
wywieziono do Rosji wszystkie znajdujące się na terenie Białorusi strategiczne głowice jądrowe. 
W praktyce proces uzyskiwania neutralności zatrzymał się w 1993 r. wraz z akcesją do Organi-
zacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Pogłębiło się polityczne i militarne uzależnienie 
Białorusi od Rosji.

Summary

Neutrality and nuclear weapons in foreign policy of the Republic of Belarus in 1990s.
Aft er the collapse of the Soviet Union, Belarus attempted to build its own national state-

hood. One of the fi rst concepts of their foreign policy was aspiration to be neutral and nuclear-
free state. Th is conception was considered a milestone on the road to full independence from 
Russia. In years of 1992-1994 Belarus signifi cantly reduced its military forces. In May 1992, 
they signed the Lisbon Protocol and together with Ukraine and Kazakhstan entered the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Th is resulted in elimination or removal to Rus-
sia all of the strategic nuclear warheads from Belarusian territory. Th e process of gaining neu-
trality practically stopped in 1993 due to their access to the Collective Security Treaty Organi-
zation. Th is led Belarus to deepen political and military dependence on Russia.
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Jan Walczak
Dolnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Inicjatywy społeczno-kulturalne na pograniczu 
polsko-czeskim po 1989 r. a dziedzictwo Solidarności 
Polsko-Czechosłowackiej

Działalność Solidarności Polsko-Czechosłowackiej na początku lat 90., wraz z roz-
padem demokratycznej już Czechosłowacji na dwa odrębne państwa i w obliczu postę-
pów demokracji w Polsce, przerodziła się w działalność legalnie działającego stowarzy-
szenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Wraz ze zmianą nazwy inicjatorzy ruchu, 
integrującego pierwotnie dysydentów z Polski i Czechosłowacji, musieli się zdecydo-
wać, jaką rolę organizacja będzie odgrywała po wprowadzeniu ustroju demokratyczne-
go. Niejednokrotnie borykali się z wątpliwościami, czy jest dalszy sens istnienia orga-
nizacji, której działania w okresie komunizmu były kamieniem milowym w budowaniu 
demokracji, i jakie byłyby jej dalsze zadania. Kluczem jednakże do dalszej zasadności 
istnienia SPCz, pod nowym szyldem SPCzS, byli ludzie pełni zapału do pracy oraz do 
realizacji nowych inicjatyw integrujących trzy narody, począwszy od lat 90. i znajdują-
cych uznanie do dziś, z sukcesem kontynuowanych.

Celem artykułu jest przedstawienie międzynarodowych, przygranicznych inicjatyw 
społeczno-kulturalnych, które są pośrednim efektem, pierwotnie nielegalnej, współ-
pracy opozycjonistów z Polski i Czechosłowacji w latach 80. XX w., realizowanych ze 
sporymi sukcesami na pograniczu polsko-czeskim do chwili obecnej. Są to przedsię-
wzięcia, które zbliżają do siebie dwa, sąsiadujące ze sobą narody, podzielone najdłuż-
szą granicą, jaką Polska posiada z państwem ościennym, nie zapominając o partnerach: 
słowackim, niemieckim czy węgierskim, a nawet sięgając dalej, poza granice Europy. 
Obserwując inicjatywy integracyjne można pokusić się o stwierdzenie, że południowa 
granica bardziej łączy, aniżeli dzieli, jest bramą do gościnnego sąsiada, szczególnie po 
wejściu Polski i Republiki Czeskiej do strefy Schengen po 21 grudnia 2007 r. „(…) pol-
skie struktury SPCzS wspólnie z partnerami czeskimi realizują od kilkunastu lat wielkie 
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projekty pograniczne. Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej w Kotlinie Kłodz-
kiej i jej czeskim otoczeniu to tysiące uczestników, festiwale „Teatr bez granic” i „Kino 
na Granicy” w Cieszynie i Czeskim Cieszynie to też kontynuacja dawnych działań1” 
– mówił we Wrocławiu podczas jubileuszowego spotkania SPCzS Mirosław Jasiński, je-
den z najaktywniejszych działaczy organizacji. Przedsięwzięcia o charakterze transgra-
nicznym, o których będzie mowa, mają charakter „oddolny”, z zakresu pojęcia dyplo-
macji obywatelskiej2, wynikają z inicjatyw społecznych, z chęci bycia razem i wzajem-
nego poznawania narodowych kultur. Zjawisko jest warte opisania, ponieważ stosunki 
z naszym południowym sąsiadem – Republiką Czeską – bywają traktowane, potocz-
nie mówiąc, „po macoszemu”, zaś wiedza na temat sąsiadów Rzeczypospolitej Polskiej 
zza południowej granicy sprowadza się niejednokrotnie do stereotypowych skojarzeń 
związanych z powszechnie znaną postacią dzielnego wojaka Szwejka, knedlików ser-
wowanych z gulaszem i piwem, polsko-czechosłowackiego konfl iktu o Zaolzie znane-
go z podręczników szkolnych, natomiast kontakty polsko-czeskie są z całą pewnością 
o wiele bardziej wielowymiarowe, mają znacznie więcej barw i odcieni, aniżeli czarno-
biały schemat stereotypu zapisany w wielu głowach zarówno Czechów, Słowaków i Po-
laków. Faktem jest jednak, że Czesi i Słowacy należą do najbardziej lubianych przez Po-
laków spośród wszystkich sąsiadów Polski3.

Artykuł można potraktować jako kontynuację i rozwinięcie tekstu autora zamiesz-
czonego w trzecim numerze „Zeszytów Naukowych DWSPiT. Studiów z Nauk Społecz-
nych”, który zawiera zarys historii Solidarności Polsko-Czechosłowackiej w latach 80. 
XX w.4 

Temat współpracy społeczno-kulturalnej na pograniczu polsko-czeskim po roku 
1989, będącej efektem działalności Solidarności-Polsko-Czesko-Słowackiej, nie na-

1 M. Jasiński, Wystąpienie inauguracyjne, [w:] M. Zalewski (red.), Szlak do wolności – XXV lat Solidarności Pol-
sko-Czesko-Słowackiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 7-8 października 2006 r., Wrocław 20007, s. 26.

2 Dyplomacja publiczna wg Deana Edmunda Guillion zajmuje się wpływem, jaki postawy społeczne wywiera-
ją na formowanie i realizację polityki zagranicznej. Obejmuje ona aspekty stosunków międzynarodowych, 
wykraczających poza tradycyjną dyplomację; formowanie przez rząd opinii publicznej w innych krajach; 
wzajemne oddziaływanie prywatnych grup interesów w jednym państwie na te w drugim; relacjonowanie 
wydarzeń zagranicznych i ich wpływu na politykę; komunikowanie pomiędzy tymi, których pracą jest ko-
munikacja, między dyplomatami i korespondentami zagranicznymi; oraz proces międzykulturowej komu-
nikacji; www.publicdiplomacy.org/1.htm za: J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą 
w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2007, s. 60. Zob. też. J. Okrzesik, 
K. Stecyk, Dyplomacja publiczna i dyplomacja obywatelska w stosunkach międzynarodowych, [w:] M. Kaute, 
J. Okrzesik (red.), Obywatele dyplomaci. Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka w Cieszynie i Bielsku-Białej, 
Bielsko-Biała 2009, s. 13-39.

3 PAP, Najbardziej lubimy Czechów, Włochów i Francuzów, Newsweek.pl, 9 stycznia 2010, http://www.newswe-
ek.pl/artykuly/sekcje/spoleczenstwo/cbos--najbardziej-lubimy-czechow--wlochow-i-francuzow,52796,1

4 J. Walczak, Solidarność Polsko-Czechosłowacka (SPCz). Współpraca opozycji antykomunistycznej z Polski 
i Czechosłowacji w latach 1978-1990, [w:] M. S. Wolański, B. H. Bladocha (red.), „Zeszyty Naukowe Dol-
nośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych”, nr 3, 
Polkowice 2010, s. 119-134. Zob. na ten temat również m.in.: M. Zalewski (red.), Szlak do wolności – XXV 
lat Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 7-8 października 
2006 r., Wrocław 2007 oraz Ł. Kamiński, G. Majewski, P. Blažek, Ponad granicami. Historia Solidarności Pol-
sko-Czechosłowackiej, Wrocław 2009.
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leży do szeroko opracowanych w literaturze. Natomiast relacjonowany jest na bieżą-
co w czasopiśmie „Ziemia Kłodzka..”5 wydawanym w Nowej Rudzie oraz w informa-
cjach prasowych, czy folderach reklamowych wydawanych z okazji kolejnych edycji 
imprez. Ostatnio interesujące omówienie inicjatyw oddziałów SPCzS w Bielsku-Bia-
łej i w Cieszynie po roku 90. znalazło się w zbiorze tekstów zatytułowanym „Obywate-
le dyplomaci. Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka w Cieszynie i Bielsku-Białej”6. 

Na potrzeby tego tekstu autor przeprowadził również wywiady z organizatorami 
ważniejszych wydarzeń społeczno-kulturalnych na pograniczu polsko-czeskim: Julia-
nem Golakiem z Nowej Rudy – obecnym rzecznikiem generalnym Solidarności Pol-
sko-Czesko-Słowackiej, kierownikiem oddziału SPCzS w Nowej Rudzie; Gertrudą 
Chowaniokovą z Czeskiego Cieszyna, wieloletnią dyrektor festiwalu teatralnego „Na 
Granicy”/”Bez granic” oraz emerytowaną dyrektor ośrodka kultury w Czeskim Cieszy-
nie; Jolantą Dygoś z Cieszyna, założycielką i dyrektor Przeglądu Filmowego „Kino na 
Granicy”7.

Podejmując temat zawarty w tytule warto wspomnieć, że dziś wzajemną współpra-
cę transgraniczną, o której będzie mowa, wspierają polsko-czeskie traktaty, umowy bi-
lateralne podpisywane na różnych szczeblach8.

Bez konspiracji. Solidarność Polsko-Czechosłowacka po 1990 r. 
Jest rzeczą powszechnie znaną, że działacze SPCz z obu sąsiadujących krajów w la-

tach 80. wsławili się przemycaniem przez góry materiałów konspiracyjnych, dotyczą-
cych obrony praw człowieka, wydawnictw drugoobiegowych – czasopism podziem-
nych, książek autorów czechosłowackich i polskich, których drukowanie i czytanie było 
zakazane przez władze komunistyczne. Do spotkań między polskimi i czechosłowacki-
mi opozycjonistami dochodziło w górach, we wcześniej umówionych miejscach. Nie-
jednokrotnie takie spotkania kończyły się poważnymi konsekwencjami karnymi, które 
były szczególnie dotkliwe po stronie czechosłowackiej9. Jednak rok 1989 i kolejny 1990 
przyniosły zmiany demokratyczne w Czechosłowacji na wzór tego, co już zdarzyło się 
w Polsce w czerwcu 1989 r. W nowej rzeczywistości wielu działaczy opozycyjnych SPCz 
tworzyło podwaliny rządów w obu krajach, obejmowało istotne funkcje państwowe, 

5 „Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland”.
6 M. Kaute, J. Okrzesik (red.), Obywatele dyplomaci. Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka w Cieszynie i Bielsku-

Białej, Bielsko-Biała 2009.
7 Wywiady przeprowadzone w okresie od 29 kwietnia do 4 maja 2011 r.
8 Do najistotniejszych z nich należą: Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej z 16 września 1991 r.; Układ 

o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy z 6 października 1991 r.; Umowa o bezwizo-
wym ruchu między CSRF a RP z 2 maja 1991 r.; Konwencja o małym ruchu granicznym z 17 stycznia 1995 r.; 
Porozumienie o współpracy transgranicznej z 18 września 1994 r.; Umowa między miastami Cieszyn i Czeski 
Cieszyn z 14 czerwca 1996 r.; Umowa o współpracy regionalnej Euroregion Śląsk Cieszyński z 22 kwietnia 
1998 r.; Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki z 30 września 2003 r.

9 G. Majewski, Nielegalne przerzuty przez granicę, [w:] M. Zalewski (red.), op.cit., s. 78-83. Zob. też. G. Majew-
ski, Karkonosze – miejsce spotkań i akcji opozycji polsko-czechosłwoackiej (1978-1988), „Rocznik Jeleniogór-
ski” 2004; G. Majewski, P. Blažek, Granica przyjaźni, „Karta” 2005, nr 45; G. Majewski, Solidarność Polsko-
Czesko-Słowacka 1981-1989, „Dolny Śląsk”, nr 10/2001. 
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czego najznamienitszym przykładem jest literat Václav Havel, który objął urząd pre-
zydencki zimą 1989 r. (29 grudnia). Pierwszym niekomunistycznym ministrem spraw 
zagranicznych Czechosłowacji (1989-1992) został z kolei Jiří Dienstbier – działacz Kar-
ty 77, VONS, członek Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W Polsce działacze SPCz 
zostali posłami, senatorami, objęli teki ministrów (Jacek Kuroń), czy jak Adam Mich-
nik poświęcili się dziennikarstwu w demokratycznym państwie, wykorzystując wolność 
słowa, o którą przez lata tak wytrwale walczyli. Co więcej, późniejszego powołania ini-
cjatywy Grupy Wyszehradzkiej10 można się dopatrywać we wspólnych inicjatywach Po-
laków, Czechów, Słowaków i Węgrów11 w latach 80. XX w. w ramach SPCz, a której 
utworzenie bez osobistych znajomości z czasów polsko-czeskoslovenskiej solidarity nie 
byłoby ani tak oczywiste, ani tak szybkie12.

W przełomowym roku 1989 doszło do wykonania wielu symbolicznych gestów po-
jednania polsko-czechosłowackiego. Szczególnie wymowny okazał się ten, który podję-
to 21 sierpnia 1989 r. w 21. rocznicę inwazji na Czechosłowację wojsk Układu Warszaw-
skiego, w tym także Wojska Polskiego. Ludzie związani z SPCz – Jerzy Krohold, Marian 
Dembiniok, Zbigniew Machej – zorganizowali w granicznym Cieszynie, na rynku, ma-
nifestację, która miała być formą przeprosin wobec Czechów i Słowaków, za to, że Po-
lacy brali udział w inwazji na ich kraj. Manifestacja była wielce wymowna, ponieważ 
wzięli w niej udział wybrani zupełnie niedawno demokratycznie posłowie i senatoro-
wie Rzeczypospolitej Polskiej (Jacek Kuroń, Janusz Okrzesik, Grażyna Staniszewska). 
Wówczas po raz pierwszy ze strony Polski padło ofi cjalnie słowo „przepraszam” – z ini-
cjatywy Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Sejm i Senat PRL przyjęły oświadcze-
nie potępiające interwencję w Czechosłowacji w 1968 r.13. Strona czeska nie dopuściła 
jednak do spotkania reprezentacji polskiej i czeskiej nad Olzą – zamknęła pod pretek-
stem „dezynfekcji” ulice i rynek Czeskiego Cieszyna14. Kilka miesięcy później, w dniach 
od 3 do 5 listopada 1989 r. we Wrocławiu doszło do najważniejszego wydarzenia, jakie 
miało miejsce w historii SPCz, a mianowicie zorganizowane zostało Międzynarodo-
we Seminarium „Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu – pomiędzy totalitaryzmem 
a komercjalizmem” 15. Podczas towarzyszącego mu wydarzenia, Przeglądu Czechosło-
wackiej Kultury Niezależnej, występowali emigracyjni artyści z Czechosłowacji, m.in. 
Karel Kryl i Jaroslav Hutka, prezentowano fi lmy zakazane przez władzę na terenie Cze-
chosłowacji. Przegląd stał się manifestacją wolnościowych dążeń Czechów i Słowaków. 

10 M. Jasiński, Zapis wystąpienia inauguracyjnego, [w:] M. Zalewski (red.), op.cit., s. 26.
11 W roku 1989 została utworzona Solidarność Polsko-Węgierska, której inicjatorem był Zbigniew Janas, dzia-

łacz SPCz od 1985 r., współzałożyciel Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Zob. też. W. Maziar-
ski, Braterstwo pestek, „Tygodnik Powszechny”, nr 44, 31 października 2004 r.

12 M. Kaute, J. Okrzesik, op. cit., s. 7.
13 Ł. Kamiński, P. Blažek, G. Majewski, op. cit., s. 224.
14 Na podstawie materiałów archiwalnych Oddziału SPCzS w Cieszynie.
15 Zob. Ł. Kamiński, P. Blažek, G. Majewski, op. cit., s. 227-236 oraz J. Piątek, W przeddzień aksamitnej rewo-

lucji – przegląd czechosłowackiej kultury niezależnej, [w:] M. Zalewski (red.), op. cit., s. 69-73, A. Grajewski, 
Kilka wspomnień o działalności SPCz na Podbeskidziu w okresie 1988-1990, [w:] M. Zalewski (red.), op. cit., 
s. 59-60.
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Niestety nie udało się zorganizować przedstawień teatralnych i wystawy czeskiej sztuki. 
Prace i artyści zostali zatrzymani na granicy. Ostatecznie do Wrocławia dotarło kilka 
tysięcy Czechów i Słowaków, którym noclegów udzielili gościnni wrocławianie w do-
mach prywatnych16. Jak podkreślał podczas wywiadu przeprowadzonego na potrzeby 
niniejszego artykułu oraz podczas wystąpienia jubileuszowego z okazji 25-lecia SPCzS 
we wrocławskim Ossolineum Julian Golak, Festiwal był bezpośrednim przyczynkiem 
do zmian w Czechosłowacji, ostatecznym impulsem i źródłem odwagi do tworzenia 
nowej, demokratycznej rzeczywistości dla zgnębionych przez system Czechów i Słowa-
ków17. Wagę festiwalu wielokrotnie podkreślał także V. Havel, który doceniał to szcze-
gólne wydarzenie kulturalne zorganizowane w stolicy Dolnego Śląska i określił je, już 
jako urzędujący prezydent, mianem „uwertury do aksamitnej rewolucji”, samego siebie 
określając „szeregowym członkiem” SPCz (žadowy člen)18.

Co istotne Polaków związanych z Solidarnością nie zabrakło także w Pradze pod-
czas przełomowych dni w Czechosłowacji. Działacz SPCz Mirosław Jasiński, późniejszy 
wojewoda wrocławski i dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze, kiedy tylko rozpoczęła 
się aksamitna rewolucja, wyruszył do Pragi z listem Obywatelskiego Klubu Parlamen-
tarnego, podpisanym przez Lecha Wałęsę – była to deklaracja poparcia dla czechosło-
wackich przemian19. 20 listopada 1989 r., podczas wielkiej demonstracji na praskim 
Placu Wacława, z balkonu do tłumu przemawiał Václaw Havel, powtórzył żądania Fo-
rum Obywatelskiego względem komunistów. Tego dnia do tłumu przemawiał także M. 
Jasiński z SPCz, wspierając walczący o demokratyzację naród20. 

Na fali przemian i niedługo po aksamitnej rewolucji 17 marca 1990 r. z inicjatywy SPCzS 
w Karkonoszach doszło do spotkania prezydenta Václava Havla i przewodniczącego „Soli-
darności” Lecha Wałęsy, którzy poznali się wówczas po raz pierwszy. Zgodnie z konspiracyj-
ną tradycją SPCzS spotkanie odbyło się w górach, tym razem w wygodnych salach schro-
niska na przełęczy Okraj. Z kolei w kwietniu 1990 r. SPCzS zorganizowała wizytę premiera 
Czech Petra Pitharta w Polsce południowej, m.in. w Wambierzycach i Kudowie21. 

W październiku 1991 r. zarejestrowano legalne Stowarzyszenie Solidarność Pol-
sko-Czesko-Słowacka, którego celem miała być współpraca Polski, Czech i Słowacji 
z innymi krajami Europy, a także „upowszechnianie wzajemnej wiedzy o dorobku i ży-
ciu kulturalnym, społecznym i politycznym”22. Był to początek funkcjonowania organi-
zacji w zupełnie nowych realiach i z nowym, rozszerzonym zakresem działania. Na po-
czątku 1992 roku – 8 i 9 lutego – we Wrocławiu odbył się Walny Zjazd SPCzS. Podczas 
jego obrad powołano sześć oddziałów regionalnych oraz wybrano Radę Rzeczników, 

16 P. Blažek, G. Majewski, Granica przyjaźni, „Karta” 45/2005, s. 134.
17 J. Golak, 25 lat działalności SPCzS, [w:] M. Zalewski (red.), op. cit., s. 118.
18 M. „Dučin” Piotrowski, Václava Havla górskie przypadki, www.szlakkurierow.pl.
19 Ł. Kamiński, P. Blazek, G. Majewski, op. cit., s. 239.
20 J. Golak, 25 lat działalności…, s. 118.
21 Ł. Kamiński, P. Blažek, G. Majewski, op. cit., s. 240. Zob. też. J. Kurski, Wódz, Warszawa 1991, s. 20-22. Roz-

mowa z J. Golakiem.
22 http://www.spczs.engo.pl/index_pl.php?dzial=historia
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w skład której weszli: Mirosław Jasiński, Jerzy Kronhold, Warcisław Martynowski, Ja-
nusz Okrzesik i Jarosław Rybski. Powstała sieć biur koordynujących pracę stowarzysze-
nia we Wrocławiu, w Nowej Rudzie, Cieszynie, Jeleniej Górze, Warszawie i Raciborzu23. 

Równolegle, w celu wspierania kulturalnej i społecznej działalności SPCzS, 
w 1990 r. została powołana Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Jej pomy-
słodawcami byli Jarosław Broda, Zbigniew Janas, Mirosław Jasiński i Mieczysław „Du-
čin” Piotrowski24. W założeniu fundacja miała fi nansować działalność stowarzyszenia, 
od początku jednak rozpoczęła prowadzenie własnych programów merytorycznych. 

Poprzez organizowane staże fundacja przybliżyła dokonania Polski i polskich or-
ganizacji pozarządowych setkom lokalnych działaczy organizacji pozarządowych, dru-
karzy i wydawców niezależnej prasy z zagranicy. Jej celem25 jest działalność naukowa, 
oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fi zycznej i sportu, ochrony środowiska, do-
broczynności i pomocy społecznej, prowadzona na rzecz współpracy, porozumienia 
i solidarności narodów Polski, Czech, Słowacji oraz innych krajów. Obecnie fundacja 
koncentruje się na programach pomocowych dla organizacji oraz mediów z terenów 
byłego Związku Radzieckiego, zaś sama Fundacja działa w oparciu o statut uchwalony 
przez Fundatorów. 

„Technika Wolnego Słowa”, taką nazwę nosił pierwszy program realizowany od 
1992 r. Jego uczestnicy wyjeżdżali z Polski z wiedzą, pozwalającą na samodzielne skła-
danie tekstu przy użyciu programów komputerowych. Wybrane organizacje były dodat-
kowo wspierane sprzętem komputerowym. Jak dotąd w tego rodzaju szkoleniach wzięło 
udział ponad 500 działaczy, organizacji pozarządowych i przedstawicieli prasy lokalnej. 
Mutacją tego programu skierowanego do krajów Centralnej Azji jest projekt „Wsparcie 
niezależnych wydawnictw w Centralnej Azji”26. Fundacja od 1996 r. organizuje rów-
nież wizyty studyjne „Niezależne media” dla dziennikarzy i redaktorów wydawnictw. 
Uczestnicy biorą udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez najlepszych 
polskich dziennikarzy. Innym programem pod szyldem SPCzS jest projekt „Bez ko-
rupcji. Społeczna kontrola władz lokalnych”, który prezentuje rolę organizacji pozarzą-
dowych i mediów. Wśród inicjatyw warto odnotować również działania „Partnerstwo 
lokalne. Prezentacja doświadczeń” (skierowane do dziennikarzy lokalnych z Obwodu 
Kaliningradzkiego), „Rozwój sieci kontaktów transgranicznych Rosja-Polska”, „Stu-
dy Tours to Poland” (skierowane do studentów z Białorusi, Ukrainy i Rosji). Ogółem 
w działaniach Fundacji, która opiera się na pracy wolontariuszy, wizytach, szkoleniach 
i stażach wzięło udział ponad tysiąc osób.

Fundacja jest wspierana m.in. przez National Endowment for Democracy, Fun-
dację im. Stefana Batorego, Polko-Amerykańską Fundację Wolności, polski MSZ, bry-

23 Strona Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, Historia SPCz, http://www.spczs.engo.pl/index_
pl.php?dzial=historia

24 J. Szostakowski, Programy wschodnie Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, [w:] M. Zalewski (red.), op. cit., 
s. 144-147.

25 www.spczs.engo.pl (pobrano 15 maja 2011 r.)
26 J. Szostakowski, Wsparcie niezależnych wydawnictw w Centralnej Azji, www.warszawa.ngo.pl, 25 maja 2005 r.
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tyjskie ambasady w Warszawie, Ałmaacie, Erewanie czy centrum OBWE w Amancie. 
W 2004 r. fundacja zyskała status organizacji pożytku publicznego, a w 2006 r. zosta-
ła wyróżniona w Krynicy w kategorii Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-
Wschodniej27.

Pracami Fundacji kierują Rada i Zarząd. I tak w skład Rady Fundacji wchodzą: 
Jarosław Broda (Wrocław), Zbigniew Janas (Warszawa), Mirosław Jasiński (Wrocław). 
Członkami Zarządu Fundacji są: Jarosław Szostakowski (Prezes – Warszawa), Mieczy-
sław „Dučin” Piotrowski (Wrocław), Zbigniew Niewiarowski (Warszawa), Jerzy Herma 
(Cieszyn), Julian Golak, (Nowa Ruda), Warcisław Martynowski (Lądek Zdrój) oraz Pa-
weł Skrzywanek (Wrocław)28. 

W 1995 r. odbył się w Bielicach na Ziemi Kłodzkiej II Zjazd SPCzS. Delegaci wy-
brali rzecznikiem generalnym Juliana Golaka z Nowej Rudy, który przez następne 10 lat 
kierował pracami SPCzS29. Tym samym, jak podkreśla J. Golak, główna siedziba SPCzS 
została przeniesiona z Wrocławia do Nowej Rudy (biuro organizacji mieści się przy ul. 
Bohaterów Getta 430.

Wiosną 1997 roku Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka była organizatorem gło-
śnych protestów przeciwko wprowadzeniu wysokich opłat za tzw. zieloną kartę31, czyli 
ubezpieczenia niezbędnego podczas przekraczania granicy samochodem. Manifestację 
przeprowadzono na cieszyńskim rynku.

Demonstrujący przekonywali, że wprowadzenie drastycznie wysokich opłat za tzw. 
zieloną kartę spowodowało spadek o 70 proc. liczby Polaków przekraczających samo-
chodami południową granicę, a między krajami zawisło niebezpieczeństwo powstania 
„zielonej kurtyny”. Niesiono transparenty m.in. z hasłami: „Żelazna kurtyna – mur ber-
liński – zielona karta”, wznoszono okrzyki: „Zielona kurtyna nie podzieli Cieszyna”. Pod 
listem protestacyjnym skierowanym do premiera Włodzimierza Cimoszewicza podpisa-
ło się 10 tys. osób z Podbeskidzia i regionu cieszyńskiego32. Naciski na rząd i nagłośnie-
nie tematu w mediach ogólnopolskich przyniosły pożądany rezultat. Już 17 marca PZU 
wprowadziło niższe stawki, a rząd przyśpieszył prace nad przystąpieniem Polski do wie-
lostronnego porozumienia umożliwiającego całkowitą rezygnację z pobierania opłat33.

W realiach demokratycznego kraju, zarówno w Polsce jak i w Czechach, najwyższe 
władze państwowe doceniały znaczenie opozycji antykomunistycznej SPCz oraz kon-
struktywny wkład organizacji w budowanie relacji polsko-czesko-słowackich. W 2000 r. 
prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył Krzyżami Ofi cerskimi Orderu Zasługi 

27 J. Szostakowski, Programy wschodnie Solidarności…, s. 146-147.
28 www.spczs.engo.pl (pobrano 15 maja 2011 r.)
29 J. Golak, 25 lat działalności…, s. 119.
30 Wywiad z J. Golakiem.
31 Jest to dowód ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Muszą je wykupić posiadacze pojazdów zarejestrowa-

nych na terenie Polski, którzy wyjeżdżają do państw będących członkami systemu Zielonej Karty.
32 (Mark), Przeciwko zielonej kurtynie, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, 14 marca 1997 r., s. 1. Zob. też: PAP, 

8 marca 1997 r.
33 J. Okrzesik, Solidaność-Polsko-Czesko-Słowacka w Cieszynie i Bielsku-Białej [w:], M. Kaute, J. Okrzesik, Oby-

watele dyplomaci. Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka w Cieszynie i Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009, s. 51.
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RP Petra Pospihala i Petra Uhla. Z kolei w 2001 r. minister kultury Republiki Czeskiej 
Pavel Dostál przyznał medal Artis Bohemiae Amicis34 Julianowi Golakowi, rzecznikowi 
generalnemu SPCzS oraz Marianowi Dembiniokowi, rzecznikowi regionalnemu SPCzS 
z Cieszyna. Najwyższe odznaczenia państwowe przyznano także innym działaczom 
z Polski, Czech i Słowacji35.

W 2004 r. we Wrocławiu i Cieszynie odbył się kolejny ze zjazdów Solidarności Pol-
sko-Czesko-Słowackiej. Prezesem Stowarzyszenia, czyli rzecznikiem generalnym, wy-
brano Mieczysława „Dučina” Piotrowskiego z Wrocławia, legendarnego przewodnika 
górskiego, który wytyczał szlaki konspiracyjne36.

Szczególnie ważnym wydarzeniem dla SPCzS stały się obchody 25-lecia powstania 
organizacji, które odbyły się dniach 6-8 października 2006 r. Ich częścią były koncerty 
zespołów z Polski, Czech i Słowacji (wystąpiły: Armia, Plastik People of the Universe, 
Buty, Desmod). Drugą częścią obchodów 25-lecia SPCzS była konferencja pt. „Szlak do 
Wolności – 25 lat SPCzS”. Dwudniowy cykl wystąpień został wygłoszony w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Jej uczestnikami były osoby zaangażowa-
ne we współpracę polsko-czesko-słowacką: przedstawiciele czeskiej opozycji m.in. Petr 
Uhl, Anna Šabatová, posłowie do Parlamentu Europejskiego – Józef Pinior, Jan Olbrycht , 
założyciele Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej – Jarosław Broda, Zbigniew Janas, Mi-
rosław Jasiński, Mieczysław „Dučin” Piotrowski, przedstawiciele władz i dyplomaci z Pol-
ski i Czech, wśród nich Paweł Kowal (wówczas sekretarz stanu w MSZ), Bedřich Kopecký 
(ambasador Republiki Czeskiej w Polsce)37. Z okazji ćwierćwiecza przygotowana została 
również wystawa pt. „Szlak do wolności. XXV lat Solidarności Polsko-Czesko-Słowac-
kiej”, na podstawie materiałów ze zbiorów NAF Dementi, Ośrodka KARTA, Zakładu Na-
rodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Archiwum Libri Prohibiti w Pradze, a także 
na podstawie bezpośrednich relacji osób działających w SPCzS: Mirosława Jasińskiego, 
Zbigniewa Janasa, Jarosława Brody, Petra Pospichiala i Anny Walenty. Ekspozycja skła-
dała się z 30 plansz i przedstawiała chronologicznie historię SPCzS: od momentu pierw-
szego spotkania polskich, czeskich i słowackich opozycjonistów w sierpniu 1978 r. w Kar-

34 Przyjaciel Kultury Czeskiej.
35  W 2001 Srebrnym Krzyżem Zasługi został odznaczony także M. „Dučin” Piotrowski. W latach 2007- 2008 

w uznaniu zasług w okresie podziemnej współpracy polsko-czechosłowackiej lat 80. przez prezydenta L. Ka-
czyńskiego zostali odznaczeni: Krzyżem Komandorskim – Z. Janas i J. Golak; Krzyżami Ofi cerskimi – M. 
Jasiński, J. Broda, A. Gleichgewicht, I. Wójcik, A. Jagodziński, P. Skrzywanek, T. Przedpełski, K. Jakubczak, 
J. Kronhold, T. Kuranda, A. Walenta, M. Dembiniok, pośmiertnie ks. S. Witczak, kapelan SPCzS; Krzyżami 
Kawalerskimi – M. Spychalski, J. Piątek, A. Szczęśniak, A. Walenta, Z. Floriańczyk, A. Śliwowski; Krzyżami 
Zasługi: złotymi – J. Rybski, J. Dygoś, E. Skrzywanek, G. Smolis, M. Kluzińska, R. Kluziński, M. Ligęza i J. 
Szostakowski; srebrnymi – R. Prietzel. W 2008 r. Orderami Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej zostali odzna-
czeni czescy i słowaccy działacze SPCz: Wielkim Krzyżem – J. Čarnogurský, pierwszy premier Słowacji po 
upadku komunizmu; Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą – A. Šabatová, D. Fajtlová; Krzyżem Kawalerskim 
– G. Chowanioková. 

36 http://www.spczs.engo.pl/index_pl.php?dzial=historia. 
37 Komunikat na stronie internetowej Fundacji Polsko-Czesko-Słowackiej: Szlak do Wolności – XXV lat Solidar-

ności Polsko-Czesko-Słowackiej. Obchody we Wrocławiu 7-8.10.2006, z dnia 29 września 2006 r. http://www.
spczs.engo.pl/index_pl.php?dzial=news&newsid=128 (pobrano 15 maja 2011 r.).
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konoszach aż do obecnej działalności Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. 
Wystawa przygotowana została w językach polskim, angielskim, czeskim i słowackim38.

Podczas krynickiego Forum Ekonomicznego w 2006 r., o czym warto wspomnieć, 
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka otrzymała nagrodę dla najlepszej instytucji po-
zarządowej, która zajmuje się integracją obywateli byłego bloku sowieckiego oraz kon-
struktywną działalnością w Europie Środkowej39. 

Z kolei w sierpniu 2008 r. SPCzS zainicjowała akcję odebrania praw do organizacji 
Igrzysk Olimpijskich w rosyjskim Soczi w 2014 r. Projekt realizowany wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Wrocław PRO uzyskał poparcie wielu działaczy społecznych, sportowców 
i ludzi mediów – „NIE dla Soczi” powiedzieli m.in.: Lech Wałęsa, Václav Havel, Jarosław 
Kaczyński, Adam Michnik czy Józef Pinior. Celem akcji, jak wskazują organizatorzy, było 
wywołanie dyskusji „nad sensem przyznawania praw do organizacji Igrzysk państwu, 
które złamało pokój olimpijski i w trakcie trwania zawodów wtargnęło zbrojnie na teren 
innego suwerennego kraju. Rosja jest ponadto krajem niedemokratycznym, kierowanym 
przez członków byłych komunistycznych służb specjalnych. Brak wolności słowa, demo-
kracja sterowana przez władze, dławienie opozycji i mniejszości – to tylko niektóre za-
strzeżenia kierowane przez niezależne instytucje pod adresem Federacji Rosyjskiej”40.

Troska o przeszłość jest szczególnie istotna w szeregach SPCzS. Regularnie odbywa-
ją się uroczystości związane z odsłanianiem tablic i upamiętnianiem miejsc, w których 
dochodziło do spotkań polskich, czeskich i słowackich opozycjonistów oraz miejsc, ja-
kie były ważne dla ich działalności w Górach Złotych i w Górach Bialskich, na terenie 
Śnieżnickiego Parku Narodowego. Takich pamiątkowych tablic odsłonięto jak dotąd 
ponad 20 m.in. na Borówkowej, Przełęczy Lądeckiej, Nowym Gierałtowie, Stroniu Ślą-
skim, Bielicach, Kłodzku czy na Śnieżniku. Natomiast 17 października 2010 r. nastąpiło 
otwarcie Szlaku Kurierów Solidarności w Górach Złotych, upamiętniającego miejsca 
spotkań działaczy polskiego KSS KOR i czechosłowackiej Karty 77. Szlak Kurierów So-
lidarności będzie rozwijany w okolicach Lądka Zdroju w powiecie kłodzkim na terenie 
Województwa Dolnośląskiego. Projekt będzie realizowany również po czeskiej stronie, 
w rejonie miasta Javornik położonego u stóp Rychlebskich Hor. Z jego tworzeniem bę-
dzie się wiązała szeroko rozumiana działalność edukacyjna, przypominająca dokonania 
kurierów Solidarności41.

Dziś najprężniej działające oddziały stowarzyszenia Solidarności Polsko-Czesko-
Słowackiej funkcjonują w Cieszynie oraz w Nowej Rudzie. Rozwijają one współpracę 
transgraniczną i budują wzajemne relacje według najlepszych wzorów, a niejednokrot-
nie mogą być źródłem tzw. dobrych praktyk, a przygotowywanym przez nie inicjaty-
wom warto przyjrzeć się bliżej.

38 Informacje zawarte na stronie internetowej Fundacji Ośrodka Karta: http://www.karta.org.pl/nasze_progra-
my/Wystawy/31 (pobrano 20 maja 2011 r.).

39 J. Golak, 25 lat działalności…, s. 119.
40 B. Rudnicka, Nie dla Zimowych Igrzysk olimpijskich w Soczi, z 3 grudnia 2008 r., http://www.ithink.pl/artyku-

ly/aktualnosci/polska/nie-dla-zimowych-igrzysk-olimpijskich-w-soczi/ (pobrano 25 maja 2011 r.).
41 Strona internetowa projektu: www.szlakkurierow.pl.
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SPCzS Odział Regionalny w Cieszynie
Do roku 1984 najprężniej funkcjonowały ośrodki SPCz w Pradze oraz we Wro-

cławiu, w 1985 r. powstały oddziały w Brnie i w Warszawie, natomiast pod koniec lat 
80. utworzono kolejne oddziały w Kłodzku, Nowej Rudzie, Cieszynie oraz w Bielsku 
Białej42. W pierwszej połowie lat 80. kontakty polskiej i czechosłowackiej opozycji na 
Podbeskidziu i Śląsku Cieszyńskim miały charakter incydentalny. Bielsko-cieszyński 
ośrodek powstał w 1988 r. dzięki nawiązaniu kontaktu przez grupę czechosłowackich 
opozycjonistów z rejonu Ostrawy i Opawy, którzy wydawali pismo „Prostĕjší chodník”, 
poświęcające uwagę sprawom polskim i zamieszczające polskie teksty. Na przełomie 
1987 i 1989 r. działacze opozycyjni Janusz Okrzesik i Andrzej Grajewski przemycali 
szlakiem przez Czantorię zakazaną literaturę do Czechosłowacji. Do pierwszego zor-
ganizowanego kontaktu doszło w Cieszynie, w antykwariacie Jerzego Kronholda, a do 
pierwszego spotkania w większym gronie w Bielsku-Białej43. Na tym spotkaniu ustalo-
no plan działania i publicznie poinformowano o utworzeniu oddziału SPCz na łamach 
biuletynu „Solidarność Podbeskidzia”. 

Następnie doszło do serii spotkań w Ostrawie i Brnie. W Polsce wydrukowano dla 
Czechów kalendarz „Solidaryty Polsko-Československiej”. Druk kalendarza odbył się 
na matrycy przemyconej do Polski, a jego kolportażem zajęli się Czesi. Część tego na-
kładu trafi ła do uczestników wspomnianego wrocławskiego Przeglądu Czechosłowac-
kiej Kultury Niezależnej. Podjęto próby przemycania sprzętu drukarskiego, utworzono 
kanał przerzutowy książek i wydawnictw przez zieloną granicę w Beskidzie Śląskim, 
a także przeszkolono podczas tygodniowego kursu dwie osoby z Czechosłowacji w za-
kresie technik drukarskich44. 

Pierwszym jawnym wystąpieniem bielsko-cieszyńskiej SPCzS był wiec solidarno-
ści z uwięzionym Václavem Havlem, który odbył się 15 kwietnia 1989 r. przy Teatrze 
Polskim w Bielsku-Białej. W nielegalnym proteście udział wzięło blisko 100 osób45. Na-
stępnego dnia V. Havel został uwolniony. Nie było to oczywiście spowodowane bez-
pośrednio manifestacją pod bielskim teatrem, ale aktywistom przyniosło niemało sa-
tysfakcji. Z kolei 19 maja 1989 r. odbyła się kilkutysięczna manifestacja przeciwko 
budowie elektrowni w Stonawie. Była to pierwsza niezależna manifestacja na Śląsku 
Cieszyńskim od czasu stanu wojennego, a zgromadziła kilka tysięcy osób. Działacze 
SPCz zorganizowali ją wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym z Ustronia oraz Ma-
cierzą Ziemi Cieszyńskiej. Manifestanci maszerowali wzdłuż Olzy dzielącej Cieszyn. 
Po drugiej stronie rzeki manifestowała kilkudziesięcioosobowa grupa Czechów, pilnie 
obserwowana przez służby specjalne. W sprawie Stonawy organizowano manifestacje 
– 12 lipca 1989 r. w Ustroniu oraz 5 października 1989 r. w ramach Światowego Dnia 

42 J. Okrzesik, K. Stecyk, Dyplomacja publiczna i dyplomacja obywatelska w stosunkach międzynarodowych, 
[w:] M. Kaute i J. Okrzesik (red.), op. cit., s. 36.

43 A. Grajewski, Kilka wspomnień o działalności SPCzS…, s.54.
44 J. Okrzesik, Solidarność-Polsko-Czesko-Słowacka w Cieszynie i Bielsku-Białej, [w:] M. Kaute, J. Okrzesik, 

op. cit., s. 41-42.
45 Zob. „Solidarność Podbeskidzia”, 1989, nr 117 oraz A. Grajewski, Kilka wspomnień o działalności SPCzS…

Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   116Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   116 2011-12-14   10:08:182011-12-14   10:08:18



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

117

Protestu. 31 października w Katowicach odbyła się manifestacja pod czechosłowackim 
konsulatem generalnym.46

Pierwsze spotkanie w niekonspiracyjnych warunkach odbyło się 21 grudnia 1989 r. 
w cieszyńskim hotelu Piast. W 1990 r. kontynuowano protesty przeciwko budowie elek-
trowni w Stownawie, zostały przeprowadzone w Cieszynie (inicjatywa J. Kronholda, 
M. Dembinioka, Z. Macheja). 27 kwietnia 1990 odbyła się kolejna manifestacja w Cie-
szynie, która zgromadziła blisko tysiąc osób. Protestujący spotkali się z grupą czecho-
słowackich działaczy proekologicznych na cieszyńskim Moście Wolności47. Podobne 
manifestacje odbyły się w Karwinie i Havirzowie. Niestety, podczas cieszyńskiej mani-
festacji doszło do incydentu spowodowanego przez nacjonalistycznie nastawioną mło-
dzież: wygwizdano czechosłowackiego posła, a następnie zniszczono szlaban graniczny. 
W wyniku tego zdarzenia SPCz zrezygnowała z masowych form protestu w sprawie Sto-
nawy. Podjęte działania zakończyły się spektakularnym sukcesem – 15 listopada 1990 r. 
czechosłowacki rząd ogłosił rezygnację z budowy koksowni w Stonawie, co było bezpo-
średnim wynikiem społecznych nastrojów i protestów. Jak zaznacza J. Okrzesik, działal-
ność SPCz na Śląsku Cieszyńskim prowadzona była w zupełnie odmiennym kontekście 
historycznym niż to miało miejsce w Warszawie czy we Wrocławiu, ponieważ stosun-
ki polsko-czeskie obciążone były wspomnieniami o wojnie polsko-czechosłowackiej 
z 1919 r. i zajęciu Zaolzia przez wojska polskie w 1938 r. Dla wielu cieszynian nazwa 
Stonawa nie kojarzyła się ze sporem o koksownię, ale przywoływała przykre wspomnie-
nia o zbrodni wojennej dokonanej przez czeskie wojska na polskich żołnierzach w 1919 
r., poza granicami kraju pozostawało kilkadziesiąt tysięcy Polaków, połączonych więza-
mi rodzinnymi z rodakami po drugiej stronie ustanowionej linii granicznej48.

Pamiętając o tych trudnych momentach w historii, 17 lutego 1990 r. w Ustroniu 
strony polska i czechosłowacka, przedstawiciele SPCz, Komitetów Obywatelskich „So-
lidarność” i Forum Obywatelskiego, podpisali deklarację, która poruszała bolesne pro-
blemy z przeszłości, a w opinii tygodnika „Głos Ziemi Cieszyńskiej” zasługiwała na naj-
ważniejszy dokument epoki49. Faktycznie deklaracja stała się fundamentem kolejnych 
działań na terenie Śląska Cieszyńskiego, zmierzających do utrwalania stosunków dobro-
sąsiedzkich. W deklaracji czytamy m.in. o wspólnej odpowiedzialności za losy regionu, 
nienaruszalności granic między Polską a Czechosłowacją, respektowaniu praw mniej-
szości po obu stronach granicy, powołaniu wspólnych systemów ochrony środowiska 
naturalnego, udrożnieniu tzw. małego ruchu granicznego i przywróceniu przygranicz-
nej łączności telefonicznej. Deklarację zamykały obustronne oświadczenia: „Ofi cjalna 
wymiana kulturalna powinna być uzupełniona działaniami środowisk niezależnych, 
wolnymi od ideologicznych nacisków, prezentującymi dokonania różnorakich kręgów 
artystycznych. Należy odbudować także kontakty pomiędzy środowiskami wyznanio-

46 A. Grajewski, Kilka wspomnień o działalności SPCzS…, s. 57.
47 ZM, Stonawa wspólna sprawa?, „Gazeta Prowincjonalna”, 1990, nr 13.
48 J. Okrzesik, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka…, s. 46-47.
49 „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1994, nr 29. Zob.: Treść Deklaracji Ustrońskiej z dn. 17 lutego 1990 r. [w:] M. Kaute, 

J. Okrzesik, op. cit., Aneks, s. 116-117.
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wymi, katolikami i ewangelikami. Tradycja wspólnych pielgrzymek winna być waż-
nym przypomnieniem jedności wszystkich chrześcijan żyjących nad Olzą. Możliwo-
ści wspólnego działania jest wiele. Jeżeli będziemy umieli je wykorzystać, przyczynimy 
się do budowy wielkiej regionalnej wspólnoty Polaków, Czechów i Słowaków”50. Tym 
samym na spotkaniu w Ustroniu zrodził się pomysł zorganizowania festiwalu, w or-
ganizację którego zaangażowani byliby mieszkańcy krajów po obu stronach granicy. 
W Czechosłowacji działało Forum Obywatelskie, którego przedstawicieli do współpra-
cy zaprosił w styczniu 1990 r. Jerzy Herma, dyrektor Domu Narodowego w Cieszynie. 
Od tego czasu rozpoczęła się regularna społeczno-kulturalna współpraca polsko-czeska 
na pograniczu. Stała się ona podwaliną do bliższej współpracy samorządów na Śląsku 
Cieszyńskim51. Natomiast już 25 i 26 maja 1990 r. udało się zorganizować pierwszy Fe-
stiwal Teatralny, któremu nadano nazwę „Na Granicy”, a karnet na spektakle był jedno-
cześnie przepustką, umożliwiającą obejrzenie spektakli wystawianych zarówno po stro-
nie czeskiej jak i polskiej. Z czasem nawiązano kontakty między samorządami polskimi, 
czeskimi i słowackimi – również niemieckimi. W efekcie, z czasem w ramach planów 
współdziałania na różnych polach, powstawały wzdłuż granicy polsko-czeskiej kolejne 
euroregiony: „Nysa” (1991, polsko-niemiecko-czeski), „Glacensis” (1996, polsko-cze-
ski), „Pradziad” (1997, polsko-czeski), „Silesia” (1998, polsko-czeski), „Śląsk Cieszyń-
ski” (1998, polsko-czeski), „Beskidy” (2000, polsko-czesko-słowacki). J. Okrzesik za-
znacza, że w takich okolicznościach dotychczasowa formuła działania SPCzS została 
wyczerpana, a działalność oddziału bielsko-cieszyńskiego opierała się na aktywności 
działaczy z Cieszyna, gdzie biuro organizacji prowadził Marian Dembiniok52. Głównym 
zadaniem biura była organizacja festiwalu teatralnego, w ramach którego organizowano 
konferencje naukowe, jak również wydarzenia polityczne – w 1999 r. ogłoszono powo-
łanie Funduszu Kultury Grupy Wyszehradzkiej. Od 1999 r. organizowany jest również 
Przegląd Filmów „Kino na Granicy”. W Bielsku-Białej powstały natomiast instytucje 
zajmujące się głównie współpracą polsko-słowacką: Polsko-Słowacka Izba Przemysło-
wo Handlowa, Towarzystwo Dobrego Sąsiedztwa Polska-Słowacja.

Warto nadmienić, że w latach 1998-2000 SPCzS współorganizowała Koalicję Czy-
ste Beskidy, porozumienie organizacji społecznych i ekologicznych z Podbeskidzia 
i Śląska Cieszyńskiego. Zadaniem Koalicji było diagnozowanie zagrożeń wynikających 
z budowy nowych elektrowni węglowych w Trzcińcu, Karnawie i Stonawie. Działania 
spowodowały zastosowanie konsultacji społecznych. Po wielomiesięcznej kampanii ko-
alicji inwestor zrezygnował z budowy53. 

Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cie-
szynie ma swoją siedzibę nieopodal Rynku przy ul. Menniczej. Realizuje cele poprzez: 
inicjowanie akcji, seminariów, przeglądów i festiwali dotyczących obszaru własne-

50 Deklaracja Ustrońska z 17 lutego 1990 r.
51 Na podst. materiałów archiwalnych Oddziału SPCzS w Cieszynie.
52 J. Okrzesik, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka…, s. 50.
53 A. Szulc, Kominy bezradności, „Polityka” 2000, nr 12.
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go działania, włącza się w uczestnictwo w tworzeniu programów ułatwiających życie 
i kontakty przygraniczne społeczności, wyraża opinie o różnych zjawiskach życia pu-
blicznego w obu krajach, prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej 
w różnych formach, współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach. Stowa-
rzyszenie jest współorganizatorem ważnych przedsięwzięć takich jak: Festiwal SPCzS, 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez granic”, Przegląd Filmowy „Kino na Grani-
cy”, wystaw plastycznych, konferencji, spotkań. Członkami oddziału są także obywate-
le Republiki Czeskiej. Kolejnymi rzecznikami oddziału byli: Andrzej Grajewski (1992-
1998), od 1998 r. Marian Dembiniok, od 2005 do 2010 r. Gertruda Chowanioková, 
wieloletnia dyrektor domu kultury w Czeskim Cieszynie. Obecnie rzecznikiem SCzS 
w Cieszynie, od stycznia 2010 r. jest Janusz Legoń. W roku jubileuszowym 2006 SPCzS 
z Cieszyna umieściła tablicę pamiątkową w schronisku na Stecówce, jako hołd złożony 
wszystkim tym, którzy w okresie podziemnej działalności, obalając system totalitarny, 
tworzyli w górach szlak do wolności54.

Cieszyński Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Na Granicy”/”Bez Granic”
Cieszyński Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Na Granicy” (Mezinarodní diva-

delní festiwal „Na hranici”) po raz pierwszy odbył się w maju 1990 r., a jego głównymi 
organizatorami byli Jerzy Kronhold i po stronie czeskiej Jakub Mátl. Po przystąpieniu 
Polski i Czech do Unii Europejskiej nazwę „Na Granicy” w 2004 r. zmieniono na „Bez 
Granic”. Do dziś stanowi on najważniejsze wydarzenie tego typu na pograniczu polsko-
czeskim, a nagroda wręczana podczas festiwalu nosi wymowną, a zarazem symboliczną 
nazwę, Złamany Szlaban – szczególnie, kiedy zostaje wręczona na moście granicznym 
na rzece Olzie. 

Pierwszy z cyklicznych festiwali, organizowanych rokrocznie wiosną bądź jesienią, 
poświęcony był Václavowi Havlowi – czeskim, słowackim oraz polskim inscenizacjom 
jego sztuk. Do uczestników Festiwalu Teatralnego krótki list skierował wówczas sam 
dramaturg, sprawujący urząd prezydenta Czechosłowacji: „Drodzy Przyjaciele, przesy-
łam pozdrowienia Festiwalowi Teatralnemu „Na Granicy”, wszystkim uczestniczącym 
w nim polskim i czechosłowackim teatrom, organizatorom wywodzącym się z Solidar-
ności Polsko-Czechosłowackiej, Obywatelskiemu Forum Czeskiego Cieszyna, Domo-
wi Narodowemu w Cieszynie i serdecznie pozdrawiam wszystkich polskich przyjaciół 
(…). Jest dla mnie zaszczytem, że pierwszy Festiwal był poświęcony moim sztukom. 
Jestem przekonany, że Festiwal będzie się rozwijał w kolejnych latach, umacniać i owo-
cować kulturalnymi kontaktami po obu stronach granicy”55.

W organizację pierwszego festiwalu zaangażowani byli m.in. Jerzy Kronhold, 
rzecznik Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, Wacław Janikowski dyrektor naczelny 
i artystyczny Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Jerzy Herma, dyrektor Cieszyńskiego 
Ośrodka Kultury – Domu Narodowego, Gertruda Chwanioková dyrektorka ośrodka 

54 Z materiałów Oddziału SPCZS w Cieszynie.
55 Katalog II Festiwalu Teatralnego „Na Granicy”. Česky Těšin-Cieszyn, 31.05-3.06.1991 r.
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kultury w Czeskim Cieszynie oraz Jakub Mátl działacz Solidarności Polsko-Czecho-
słowackiej. W 1990 r. zaprezentowały się teatry m.in. z Brna, Cieszyna, Krakowa, Wro-
cławia, Pragi, Poznania, Bielska-Białej. Przez kolejne lata głównymi organizatorami fe-
stiwalu były Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czechosłowacka Oddział Regionalny 
w Cieszynie, Kulturní a společenské středisko „Střelnice”, COK „Dom Narodowy” Cie-
szyn, Teatr Narodowy im. A. Mickiewicza w Cieszynie56.

Biletom teatralnym, wydrukowanym na potrzeby festiwalu w 1990 r., nadano ran-
gę zaproszeń potrzebnych do obejrzenia spektakli wystawianych po obu stronach gra-
nicy dzielącej oba Cieszyny. W latach 1998-1999 festiwal patronatem objął sekretarz ge-
neralny Rady Europy Daniel Tarschys, zaś w 1998 r. ambasadorowie Unii Europejskiej 
urzędujący w Pradze i w Warszawie. W 1999 r. podczas 10. edycji festiwalu doszło do 
spotkania ministrów kultury: Polski, Czech, Słowacji i Węgier57 – z których to krajów 
spektakle były wystawiane w Cieszynach, sam festiwal został określony przez media 
jako „nieformalna, wiodąca impreza państw Grupy Wyszehradzkiej” i „przepustka do 
wspólnej Europy wolnych narodów”58.

W 2006 r. na temat 17. festiwalu Lukáš Brzobohatý, jeden z koordynatorów impre-
zy pisał , że przez 17 lat jest świadkiem oraz przewodnikiem dążeń Czechów i Polaków, 
w szerszym pojęciu narodów środkowoeuropejskich, do wzajemnego porozumienia 
oraz aktywnego współistnienia. Właśnie dlatego w miastach na granicy czesko-polskiej 
zaprezentuje się znakomity teatr środkowoeuropejski59. 17. Festiwal był szczególnym, 
ponieważ był traktowany jako część obchodów 25-lecia Solidarności Polsko-Czesko-
Słowackiej.

W latach 1990-2008 w Cieszynach – polskim i czeskim, Ostrawie, Bielsku-Bia-
łej, w ramach festiwalu, pokazano 244 spektakle w 256 wystawieniach, przygotowane 
przez 124 teatry – polskie, czeskie, słowackie i węgierskie, 3 spoza tych krajów, 5 szkół 
teatralnych60. Festiwalowi towarzyszą również konferencje naukowe z zakresu teatru 
(Problemy współczesnego teatru – 1992, Teatr bez granic – 1997, Teatry narodowe. 
Tradycja i współczesność – 2001) oraz różnych dyscyplin (Wielokulturowość pograni-
cza – 2004, Teatr polityka i polityka teatru – 2006, Globalna wioska czy wspólne waka-
cje – 2007). Organizowane są wystawy fotografi i, plakatów, kostiumów, projektów sce-
nografi i. Od 11. festiwalu uruchomiono jego drugi nurt tzw. off owy, określany mianem 
Festiwalowego Hyde Parku, który stanowi przegląd teatrów nieprofesjonalnych61.

Jak wyjaśnia Gertruda Chowanioková62, Czeszka z Czeskiego Cieszyna, rzecznicz-
ka oddziału regionalnego SPCzS w Cieszynie i wieloletnia organizatorka festiwalu te-
atralnego, sztaby organizacyjne pracują po obu stronach granicy i pozostają w bardzo 

56 Ibidem. 
57 M. Pindór, Od przestrzeni absurdu do przestrzeni wolności…, s. 76.
58 S. Bubin, Festiwal Wyszehradzki, „Dziennik Zachodni” 1999, nr 242.
59 L. Bezobohaty, Wstęp, Katalog Festiwalu Teatralnego „Bez Granic”, 31 maja-3 czerwca 2006 r.
60 M. Pindór, Od przestrzeni absurdu do przestrzeni wolności…, s. 78.
61 Ibidem.
62 Od 2006 r. Dyrektor Generalny Festiwalu.
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ścisłej współpracy. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Oddziały SPCz, także ten w Cie-
szynie, nie mają etatowych pracowników, a podejmowanie pracy przy organizacji fe-
stiwalu ma zwykle charakter społeczny. Większość obsługi festiwalowej pracuje jako 
wolontariusze. W dużej mierze są to polscy i czescy studenci. „Pierwsza myśl, która za-
inspirowała nas do zorganizowania festiwalu w 1990 r. była taka, że w Cieszynie i Cze-
skim Cieszynie mamy dwa wspaniałe budynki teatrów – Teatr im. Adama Mickiewicza 
i Tĕšínské divadlo – uznaliśmy, niech będzie więc festiwal teatralny. Trzeba wykorzystać 
taki potencjał Cieszynów. Pracy przy organizacji każdego festiwalu jest bardzo dużo, 
a każdy z nas ma bardzo szeroki zakres zadań. Jednego dnia jest się dyrektorem, innego 
dnia sprzątaczką. To wielkie wydarzenie i wymaga sporego wysiłku. Oprócz spektakli 
organizujemy konkursy, warsztaty, gościmy w Cieszynie ministrów, ambasadorów, go-
ści najwyższego szczebla”.

Środki fi nansowe na organizację festiwalu pozyskiwane w ramach różnorodnych 
projektów, nie tylko unijnych, ale także dofi nansowywanych przez ministerstwo, urząd 
marszałkowski, Grupę Wyszehradzką oraz sponsorów63.

Wejście Polski i Czech do strefy Schengen w granicznym Cieszynie, również ze 
względu na organizowany od lat Festiwal Teatralny „Na Granicy” miało szczególne zna-
czenie, o czym pisze w 2008 r. Jerzy Herma, zastępca rzecznika SPCzS. W nocy z 20 na 
21 grudnia 2007 r. na moście granicznym w Cieszynie burmistrzowie obu państw prze-
piłowali szlaban. To wydarzenie J. Herma porównuje do zburzenia muru berlińskiego. 
Podkreśla, że to szczególnie ważny moment dla działaczy stowarzyszenia, którzy przez 
wiele lat totalitarnej władzy walczyli z tą granicą. „Musiało jednak upłynąć wiele lat 
żeby nasze marzenia się spełniły. (…) warto było łamać każdą bezsensowną granicę”64.

W 2011 r. cieszyński Festiwal Teatralny „Bez granic” odbędzie się w dniach od 29 
września do 3października. 

Cieszyński Przegląd Filmowy „Kino na Granicy”
Przegląd Filmowy „Kino na Granicy” w Cieszynie został zainicjowany w 1999 r. 

Jego autorami byli Arkadiusz Miodoński i Jolanta Dygoś, którzy na jednym z zebrań 
Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej zaproponowali zorganizowanie pierwszego 
przeglądu kina czeskiego. Już wcześniej przez cieszyński oddział organizowany był fe-
stiwal teatralny, jednak „odczuwalny był jakiś niedosyt”65. „Żyjemy na granicy i powin-
niśmy znać siebie nawzajem, własne charaktery, dokonania, kulturę,. Uważaliśmy, że 
stać nasze stowarzyszenie, w sensie energii ludzkiej, na zrobienie jeszcze jednej impre-
zy oprócz festiwalu teatralnego. Poza tym zawsze kochałam kino!” – wspomina dyrek-
tor Jolanta Dygoś66. W organizację przedsięwzięcia włączyła się od razu strona czeska 
z Gertrudą Chowaniokovą na czele. Po paru latach do sztabu dołączyli dyrektorzy pro-

63 Na podst. wywiadu autora z G. Chowaniokovą.
64 Jerzy Herma, Wstęp, katalog Festiwalu Teatralnego „Bez Granic”, 28 – 31 maja 2006 r.
65 Kino na Granicy. Folder festiwalu fi lmowego, kwiecień-maj 2011 r., s. 2.
66 Ibidem.
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gramowi z obu stron granicy – Maciej Gil oraz Martin Novosad67. Podczas pierwsze-
go festiwalu (wówczas pod nazwą Przegląd Filmów Czeskich) zaprezentowanych zo-
stało jedenaście fi lmów w kinie „Piast” w Cieszynie. Były to głównie produkcje z lat 
60. a gościem specjalnym pierwszego festiwalu był Jiří Menzel, czeski reżyser, laureat 
Oscara w 1968 r. w kategorii najlepszy fi lm nieanglojęzyczny za „Pociągi pod specjal-
nym nadzorem”. Pierwszy przegląd trwał 4 dni, pokazano 11 fi lmów68. Co roku podczas 
festiwalu gościli reżyserzy, aktorzy i każdego roku można było obejrzeć więcej fi lmów. 
Z czasem pojawiły się fi rmy ze Słowacji i Polski. Festiwal zyskiwał miano festiwalu pol-
sko-czesko-słowackiego, aż w końcu stał się festiwalem fi lmowym prezentującym fi lmy 
z Czech, Słowacji, Polski, a także z Węgier i innych krajów, z utrwaloną nazwą Przegląd 
Filmowy „Kino na Granicy”69.

Obecnie „Kino na Granicy” realizują dwa stowarzyszenia. Po stronie polskiej 
– Kultura na Granicy70, którego działaczami są także członkowie Solidarności Polsko-
Czesko-Słowackiej, bowiem „Kino na Granicy” niewątpliwie wyrosło z tradycji i wciąż 
nawiązuje do idei SPCzS. Po czeskiej stronie stowarzyszeniem partnerskim jest Občan-
ské sdružení „EducationTalentCulture”71.

J. Dygoś, określając współpracę polsko-czeską, mówi o latach przyjaźni, znajomo-
ści i faktycznych spotkań. Sztaby organizacyjne imprez są zawsze „lustrzane”, podobnie 
jak w przypadku festiwalu teatralnego. Dyrektorzy festiwalowi, koordynatorzy odpo-
wiedzialni za poszczególne zadania są zwykle po obu stronach granicy. J. Dygoś pod-
kreśla, że dziś związek festiwalu z Solidarnością Polsko-Czesko-Słowacką ma charakter 
przede wszystkim ideologiczny i znakomicie nawiązuje do zadań, które wyznaczała so-
bie przed laty opozycyjna organizacja. Obecnie SPCzS ani organizacyjnie, ani fi nanso-
wo nie uczestniczy w realizacji wydarzenia, a stowarzyszenia organizujące je korzystają 
ze środków zewnętrznych72. 

Funkcjonowanie Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy” jest oparte na pracy 
społecznej organizatorów. W 2011 r. wyświetlono podczas festiwalu ponad 100 fi lmów. 
W przygotowanie włączyło się blisko 70 wolontariuszy. Ścisły sztab organizacyjny two-
rzyło 20 osób73.

Istotą festiwalu jest coroczny przegląd fi lmów, bez sekcji konkursowych, z cy-
klami tematycznymi (np. 2008 – science fi ction, 2009 – horrory, 2010 – westerny), 
projekcjami poświęconymi twórczości wybranych autorów, a także szeroką prezenta-
cją nowości kinowych74. Dla przykładu w 2011 r. w programie 13. Przeglądu Filmo-

67 Zob. M. Gil, Szkic do historii Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy”, [w:] M. Kaute, J. Okrzesik (red.), 
op. cit., s. 85-94.

68 Ibidem, s. 86.
69 Ibidem, s. 86-88.
70 Strona internetowa stowarzyszenia i festiwalu: www.kinonagranicy.pl.
71 Czeska strona internetowa stowarzyszenia i festiwalu: www.kinonahranici.cz oraz www.edutacu.eu.
72 Rozmowa z Jolantą Dygoś, dyrektorem Festiwalu „Kino na Granicy” w Cieszynie z 2 maja 2011 r.
73 Rozmowa z Jolantą Dygoś. 
74 Rozmowa z Jolantą Dygoś.
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wego „Kino na Granicy” przewidziano retrospektywy twórczości: Krzysztofa Kome-
dy, Igora Luthra, Miroslava Luthra, Adama Sikory i Otakara Vávry. Pokazano środ-
kowoeuropejskie westerny oraz fi lmy, których tematem przewodnim były tramwaje 
i inne środki komunikacji. Oprócz tego jako imprezy towarzyszące projekcjom fi l-
mowym, w Klubie Festiwalowym odbyły się koncerty (Charlie Straight, Igor Boxx, 
Fiorfmoss, Karbido, Kazety), były też wystawy (EkoGlass, Petr Holeczek), spotkania 
z gośćmi i dyskusje, zaś samemu festiwalowi od lat towarzyszy hasło „1 miasto, 2 pań-
stwa, 3 kina, 4 kinematografi e, 5 koncertów… ponad 100 fi lmów”75. Projekcje i im-
prezy towarzyszące odbywały się po obu stronach granicy: w kinach Central (Czeski 
Cieszyn), Piast (Cieszyn), w Teatrze im. Adama Mickiewicza, w salach Zamku Cie-
szyn oraz w plenerze – projekcje nad graniczną rzeką Olzą. W branżowych spotka-
niach „Kina na Granicy” rokrocznie biorą udział twórcy, producenci, dystrybutorzy 
i selekcjonerzy festiwalowi. W tym czasie do Cieszyna i Czeskiego Cieszyna chętnie 
przyjeżdżają reżyserzy, scenarzyści, operatorzy, krytycy i historycy kina, ażeby spo-
tkać się z widzami76. Wyjątkowym gościem w 2004 r. była Agnieszka Holland, która 
wpisała się w księdze pamiątkowej w Czeskim Cieszynie słowami: „Tutaj spotka się 
to, co dla mnie ważne i piękne. Dziękuję za ten festiwal!”. Jak wynika z danych or-
ganizatorów publiczność „Kina na Granicy” stanowią głównie studenci kierunków 
fi lmoznawczych, kulturoznawczych i fi lologicznych, ich wykładowcy oraz młodzież 
szkolna i wszyscy miłośnicy dobrego kina i kultury południowych sąsiadów Polski. 
Podczas festiwalu goszczą także dyplomaci, naukowcy, dyrektorzy festiwali i instytu-
cji fi lmowych, dziennikarze z Polski, Czech i Słowacji. W 2010 r. patronat medialny 
nad imprezą objęło aż 11 mediów z Czech i 11 mediów z Polski zajmujących się tema-
tyką kulturalną, fi lmową, muzyką, designem. Były wśród nich: Česká televize, Telewi-
zja Kino Polska, Telewizja Polska, Polskie Radio, RMF Clasic, „Cinema”, „Machina”, 
„Przekrój”, „Gazeta Wyborcza”, „Horizont”, „Karvinský deník”, „Metro”77.

Szczególnym przeglądem było 10. „Kino na Granicy”, w 2008 r., które otworzył 
reżyser Petr Zelenka i jego przedpremierowy pokaz „Braci Karamazow”. Z okazji ju-
bileuszu sekretarz w Kancelarii Prezydenta, Ewa Junczyk-Ziomecka, odznaczyła Zło-
tym Krzyżem Zasługi Jolantę Dygoś, a Krzyżem Kawalerskim Gertrudę Chowanioko-
vą. W latach 2009, 2010 i 2011 „Kino na Granicy” było nominowane do corocznej Na-
grody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Międzynarodowe Wydarzenie 
Flmowe. Z kolei kapituła nagrody studentów Uniwersytetu Śląskiego „Laur Studencki” 
uznała 10. „Kino na Granicy” Wydarzeniem Kulturalnym Roku78. 

W ciągu 13 lat istnienia, według danych organizatorów, fi lmy obejrzało ok. 250 tys. 
widzów, wyświetlono 645 fi lmów o łącznym czasie projekcji 850 godzin79.

75 13. Kino na Granicy, ulotka festiwalowa.
76 13. Kino na Granicy. Folder Festiwalu.
77 Ibidem.
78 M. Gil, Szkic do historii Przeglądu Filmowego…, s. 90-91.
79 R. Rajczyk, Nie straszne nam granice, „Nowa Gazeta Śląska”. Rozmowa z J. Dygoś i M. Gilem, 30 maja 2011.
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SPCzS Oddział Regionalny w Nowej Rudzie

„Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezi – Glazer Bergland”
11 listopada 1989 r. w Nowej Rudzie ukazał się pierwszy numer „Ziemi Kłodz-

kiej…”. W lutym 2011 r. wydrukowano nr 200 tego czasopisma, które ma charakter 
szczególny dla nawiązywania relacji transgranicznych, ponieważ redagowane jest 
w trzech językach – po polsku, czesku i niemiecku – i opatrzone zostało trójjęzycz-
ny tytułem „Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezi – Glazer Bergland”. Wydawcą 
pisma jest Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Wydawnictwo Zie-
mia Kłodzka, a współwydawcami są Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka oraz Ośro-
dek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Pismo w nakładzie 2 tys. egz. dofi nansowywane jest 
przez samorząd Województwa Dolnośląskiego. 

W 1989 r. wydawanie pisma rozpoczął Stanisław Łukasik we współpracy z Julia-
nem Golakiem. To właśnie w Nowej Rudzie działał najbardziej prężnie Komitet Oby-
watelski, który silnie współpracował z Klubem Inteligencji Katolickiej. Odbywały się 
tam wykłady (m.in. dr. Włodzimierza Sulei, bp. Adama Dyczkowskiego, ks. Stanisła-
wa Orzechowskiego, Krzysztofa Turkowskiego) i spektakle teatralne (z udziałem Anny 
Nehrebeckiej, Bogusława Kierca, Józefa Duriasza), miejscem spotkań były kościoły no-
worudzkie. Redaktorami pisma, które nabierało charakteru w takim otoczeniu byli: 
Stanisław Łukasik, Marek Kulpa, Jan Zasępa, Adam Kwas, Stanisław Tomkiewicz, Te-
resa Bazała. Redakcja złożona była od samego początku z ludzi, wywodzących się z de-
mokratycznej opozycji antykomunistycznej „Solidarności”. Od 1990 w zakresie wyda-
wania pisma rozpoczęła się współpraca z Czechami oraz z Niemcami, przedwojenny-
mi mieszkańcami Ziemi Kłodzkiej – zaproszeni do współdziałania prezentowali na ła-
mach prasy swoje wspomnienia oraz inicjatywy społeczno-kulturalne. Jak podkreśla 
Julian Golak, dominowały trudne tematy nieznanej historii Ziemi Kłodzkiej, przypo-
minano znane postaci tego regionu (prof. Josepha Wittiga, ks. Gerharda Hirszfeldera), 
promowano udane projekty: Solidarność Polsko-Czechosłowacką, upamiętnienie miej-
sca, w którym spalono synagogę kłodzką podczas „nocy kryształowej”, Sympozja Witti-
gowskie, Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, Euroregion Glacensis. „Ziemia 
Kłodzka” stała się od początku miejscem autentycznego dialogu i pojednania polsko-
czesko-niemieckiego80.

Za swoją działalność „Ziemia Kłodzka…” otrzymywała międzynarodowe wy-
różnienia: Polcul Fundation w Sydney, nagrodę paryskiej „Kultury” Jerzego Gie-
droycia, nagrodę Róży Kłodzkiej. W Wydawnictwie Ziemia Kłodzka staże odbywali 
adepci dziennikarstwa z Niemiec, Czech, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych. Redakcja 
jest również od kilku lat współorganizatorem obozów letnich dla dzieci i młodzieży 
z Białorusi.

80 J. Golak, Jubileusz „Ziemi Kłodzkiej”, „Ziemia Kłodzka – Od kladskeho pomezi – Glazer Bergland”, 
luty-marzec, nr 200-201, s. 4.
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Pismo zajmuje się historią regionu pokazaną z punktu widzenia autorów należą-
cych do narodów będących historycznymi współgospodarzami Ziemi Kłodzkiej, pro-
wadzi dialog polsko-czesko-niemiecki. Zajmuje się też problemami ekologii, publiku-
je wiersze, prezentuje ciekawe miejsca regionu i jego zabytki. Jako oprawę publikuje 
dużo czarno-białych zdjęć, reprodukcje starych pocztówek, a od czasu do czasu rów-
nież wklejki z fotografi ami w kolorze. Celem czasopisma jest szeroko pojęta promocja 
regionu, zaznajomienie czytelników z lokalną historią i zabytkami oraz niepowtarzal-
nym charakterem miejscowej przyrody.

Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej
Ważnym wydarzeniem związanym z noworudzkim ośrodkiem SPCzS są doroczne 

Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Od 1990 r. główni organizatorzy „Dni…”, 
to przede wszystkim Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, zaraz po-
tem, SPCzS, Klub Inteligencji Katolickiej w Nowej Rudzie oraz inne instytucje. Jak 
przekonuje Julian Golak, główny inicjator i organizator tego wydarzenia, od 1990 r. 
Dni Kultury to co roku od 60 do 100 imprez wzdłuż granicy polsko-czeskiej od Złotego 
Stoku do Krzeszowa. Jak wspomina, początkowo w Nowej Rudzie organizowane były 
lokalne Dni Kultury Chrześcijańskiej m.in. pod egidą miejscowego Klubu Inteligencji 
Katolickiej. Organizatorzy zapragnęli jednak z czasem, aby ta impreza przybrała cha-
rakter transgraniczny. We wrześniu 1990 r. udało się zorganizować pierwsze Polsko-
Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Abyśmy byli jedno”. „Zaczęliśmy 
od podniesienia szlabanu granicznego w Tłumaczowie. Był do niego przyspawany na-
pis PRL. Ksiądz biskup Józef Pazdur, prosił w modlitwie, aby żelazny szlaban nie dzielił 
dwóch narodów” – wspomina Golak. Pierwsze „Dni…” trwały dwa tygodnie w mia-
stach Nowa Ruda, Brumov, Mieroszów i Lądek Zdrój81.

Pomysł okazał się bardzo nośny po obu stronach granicy. Akcja szybko zosta-
ła podjęta przez różne organizacje w Polsce i w Czechach. Podczas V Dni Kultury 
Chrześcijańskiej (październik 1994 r.) organizatorzy wydali memoriał skierowany do 
władz Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej dotyczący potrzeby zdecydowa-
nego rozwiązania problemów, które mają strategiczne znaczenie dla społeczności po-
granicza polsko-czeskiego. Była w nim mowa o umożliwieniu przekraczania granicy 
na podstawie dowodów osobistych, otwarciu nowych przejść granicznych i podnie-
sieniu rangi dotąd istniejących, powołaniu polsko-czeskiej stacji radiowej na pogra-
niczu, rozbudowie sieci dróg, poprawie usług z zakresu telekomunikacji, nauce języ-
ka czeskiego w polskich szkołach, a polskiego w czeskich, a także wniosek o utworze-
nie polsko-czeskiego euroregionu, co stało się kilka lat później faktem (Euroregion 
Glacensis)82.

81 J. Golak, 25 lat działalności…, s. 120.
82 Memoriał do Władz Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej, Ząbkowice Śląskie, 2 października 1994 r. 

Archiwum Wydawnictwa Ziemia Kłodzka.
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Ostatnie XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej odbyły się w dniach 15 sierpnia do 
30 października 2010 r., a i ich przedsięwzięcia realizowane były w 16 miejscowo-
ściach w Polsce i 6 ośrodkach po czeskiej stronie granicy. Przewodniczącym Komi-
tetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej był Julian Go-
lak, wieloletni działacz Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej w Nowej Rudzie. 
W ramach „Dni…” zostało zorganizowanych aż 60 wydarzeń o charakterze społecz-
no-kulturalnym, edukacyjnym, sportowym. Otwarto 16 wystaw, odbywały się kon-
certy i spotkania z artystami pogranicza polsko-czeskiego. W Pieszycach odbył się 
Przegląd Chórów Pogranicza (w którym udział wzięło 15 polskich i czeskich grup), 
spotkanie było połączone z warsztatami. Zorganizowano konkursy dla dzieci i mło-
dzieży, dotyczące znajomości Polski i Czech oraz pogranicza „Co wiesz o pograni-
czu polsko-czeskim?” – kolejne etapy konkursu zostały rozegrane w Nowej Rudzie 
i czeskim Machowie. Z kolei konkurs wiedzy o Polsce i Czechach zorganizowany 
przez Bibliotekę w Ząbkowicach Śląskich był poświęcony atrakcjom turystycznym 
pogranicza od Gór Izerskich do Opawskich i Hrubeho Jesenika. We wręczaniu na-
gród wzięli udział konsulowie z Pragi i Wrocławia. Udało się zorganizować również 
cztery konferencje, w tym „Śląsk i Czechy pod panowaniem Jagiellonów. Historycz-
ne i współczesne problemy Ziemi Kłodzkiej”. Polacy i Czesi spotykali się również 
podczas imprez sportowych: polsko-czeskiej Spartakiady osób niepełnosprawnych, 
biegów przełajowych i ulicznych, mityngów lekkoatletycznych, także podczas pol-
sko-czeskich mszy świętych oraz wielu innych wydarzeń m.in.: Noworudzkiej Je-
sieni Ekologicznej, imprezie turystycznej „Poznajmy się”, „Wspólne góry”. Przygo-
towano również objazdową wystawę „Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej”, 
którą zaprezentowano w Broumovie, Mieroszowie i Żarowie, a także ekspozycję wy-
stawy „Szlak do Wolności” w Żarowie i Ząbkowicach Śląskich. Przy tej okazji wy-
głaszane były prelekcje dotyczące działalności Solidarności Polsko-Czesko-Słowac-
kiej. W 2010 r. w organizację XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” 
włączyły się 43 podmioty: organizacje pozarządowe, domy kultury, parafi e, fundacje, 
kluby sportowe i szkoły. Zakończenie „Dni…” odbyło się w Neratovie w Czechach 
17 października 2010 r., gdzie koncertowali artyści z obu stron granicy83.

Wspólną polsko-czesko-niemiecką inicjatywą pogranicza od kilku lat jest również 
aktywne wspieranie popularyzacji i procesu beatyfi kacyjnego ks. Gerharda Hirschfel-
dera84, byłego mieszkańca Kudowy-Czermnej. 19 września 2010 r. w katedrze w Mün-

83 J. Golak, XXI Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”, „Ziemia Kłodzka – Od Kladske-
ho pomezi – Glazer Bergland”, grudzień 2010 r. (nr 199), s. 11.

84 Ks. G. Hirschfelder ur. 17 lutego 1907 r. w Kłodzku. Jako wikariusz pracował w Kudowie Zdroju-Czerm-
nej. Organizował pielgrzymki, m.in. do Wambierzyc, w których uczestniczyło kilka tysięcy ludzi, duszpasterz 
młodzieży, szykanowany przez nazistów, bezpośrednim powodem jego aresztowania przez gestapo stały się 
słowa: „Kto z serc młodzieży wyrywa wiarę w Chrystusa, jest przestępcą”. Był więziony w Kłodzku, przewie-
ziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Zmarł w obozowym lazarecie 1 sierpnia 1942 r. 
z powodu skrajnego wyczerpania w wieku 36 lat. Jego prochy zostały złożone przy kościele w Czermnej 
w 1942 r. Źr.: z materiałów J. Golaka.
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ster odbyła się jego beatyfi kacja85. Z kolei 10 października 2010 r. w Kudowie Zdro-
ju zorganizowano polsko-czesko-niemiecką uroczystość przedstawiającą postać pierw-
szego błogosławionego pogranicza. Na temat życia i działalności duchownego w dniach 
9-10 październiku 2010 r. zorganizowano sympozjum i wydano książkę „Gerhard Hir-
schfelder – wychowawca młodzieży”86. 

Przywołanie wydarzeń kulturalnych pogranicza polsko-czeskiego ma szczegól-
ne znaczenie, w związku z tym, że 28 marca 2011 r. we Wrocławiu odbyła się uro-
czysta inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego z okazji ogłoszenia przez 
dolnośląski Sejmik Roku Współpracy Transgranicznej. Wydarzenie patronatem ob-
jął ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Jan Sechter oraz ambasador Polski w Re-
publice Czeskiej Jan Pastwa, marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurko-
walniec oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokoja. 
We wrocławskim Muzeum Sztuki Mieszczańskiej spotkali się organizatorzy wie-
lu, również wyżej wspomnianych wydarzeń społeczno-kulturalnych z pograni-
cza polsko-czeskiego. Inaugurację Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego zorgani-
zowały Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie So-
lidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Ośro-
dek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Otwarto wystawę „Polsko-Czeskie Dni Kultu-
ry Chrześcijańskiej Bądźmy Rodziną 1990-2010”87. W ramach obchodów w 2011 
r. zaplanowano organizację jubileuszów 20-lecia podpisania partnerstwa Wał-
brzycha i Hradec Kralove i 15-lecia utworzenia Euroregionu Glaciensis, promo-
cję książek Zofi i Tarajło-Lipowskiej „Historia literatury czeskiej” oraz prof. Janiny 
Fatygi „Jedna rzeka, dwie wsie, trzy narody”, zorganizowanie sympozjum w Oło-
muńcu na temat historycznych i literacko językowych stosunków polsko-czeskich 
(20 maja 2011), w Kudowie w październiku IV Forum Muzeów Domowych, a także 
wystawienie Musicalu Pasja według św. Jana w wykonaniu młodzieży z Czech w Krze-
szowie. W Ząbkowicach Śląskich odbędzie się fi nał konkursu „Życie i działalność pa-
trona Polski i Czech” oraz konkurs poezji religijnej, z kolei w Walimiu Interdyscypli-
narny plener artystyczny dla 20 twórców z Polski i Czech (Walim Rzeczka – listopad 
2011). Najważniejszym wydarzeniem będą XXII Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej „Bądźmy rodziną” (15 sierpnia do 30 października). 

We Wrocławiu 29 października 2011 zostanie zorganizowana sesja historyczna, 
poruszająca istotne problemy relacji narodu polskiego i czeskiego na przestrzeni wie-
ków, którą zorganizują Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej oraz Civitas Christiana. 
Wszystkie wydarzenia zaplanowano na pograniczu polsko-czeskim od Wrocławia po 
Hradec Kralove88.

85 W związku z beatyfi kacją ks. G. Hirschfeldera 19 września 2010 r. ukazało się wydanie specjalne „Ziemi 
Kłodzkiej…” (w trzech językach) w całości poświęcone życiu i działalności nowego błogosławionego na po-
graniczy polsko-czesko-niemieckim. Do wydania został załączony komiks przedstawiający życie księdza.

86 Tamże. Ibidem.
87 J. Golak, Inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego, „Ziemia Kłodzka…”, nr 202, s. 4-5.
88 Ibidem, s. 4-5.
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Podsumowanie

Przyglądając się w szerszej perspektywie współdziałaniu polsko-czesko-słowackie-
mu można stwierdzić bez wątpliwości, że poświęcenie opozycjonistów sprzed trzech 
dekad nie było bez znaczenia. Dało podwaliny efektywnej wymiany poglądów i stwo-
rzyło swoistą legendę polsko-czesko-słowackiego współdziałania mimo wszelkich prze-
ciwności – do nawiązywania wzajemnych relacji w następnych dziesięcioleciach, nie-
jednokrotnie pod egidą SPCzS, a jeśli już nawet nie bezpośrednio pod jej sztandara-
mi, to zwykle dzięki ludziom, którzy związani byli mocno z jej szeregami w przeszłości 
i szczerze byli oddani jej zasadom oraz idei.

Opisane inicjatywy przygraniczne takie, jak te, będące pośrednio dziedzictwem 
działań Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, nie pozostają bez znaczenia w stosun-
kach bilateralnych krajów sąsiadujących. Traktowane są jako ważne inicjatywy oddol-
ne, uzupełniające tradycyjną dyplomację, określane są mianem dyplomacji obywatel-
skiej, która według J. Mikułowskiego-Pomorskiego jest uczestniczeniem w procesach 
międzynarodowych samych obywateli89. Jak uważa J. Golak, władze komunistycznej 
Czechosłowacji robiły wszystko, by Czesi i Słowacy byli przekonani, że granica ich pań-
stwa jest końcem świata. Gdy granice europejskie w końcu pootwierano, okazało się, 
że podniesiony szlaban graniczny jest usytuowany w sercu Europy, a spotkania polsko-
czeskie, angażujące także inne narody, są szansą i wyzwaniem na budowanie tożsamo-
ści narodowych w atmosferze otwarcia i współpracy. Idea przezwyciężania barier od 
samego początku towarzyszyła spotkaniom w górach opozycjonistów Solidarności Pol-
sko-Czechosłowackiej. Dziś można powiedzieć, że cel został osiągnięty a Solidarność 
Polsko-Czesko-Słowacka w obliczu otwartych granic zrealizowała swoje zadania, a gdy 
współpraca zawiązuje się na szczeblu samorządowym obu państw pole działania SPCzS 
wydaje się bardzo mocno zawężać. Byłoby to dość złudne stwierdzenie i zbyt pochop-
ne. Jak zaznacza G. Chowanioková, „pozostaje jednak wielki obszar świadomościowy, 
w którym zmiany następują wolno i z oporami. I właśnie tutaj potrzebne są działania 
długofalowe, pozwalające na wzajemne poznanie i zrozumienie. Uznaliśmy, że najlep-
szym sposobem realizacji tego celu będą dalsze działania społeczno-kulturalne, które 
z dużym powodzeniem kontynuujemy90”. 

89 J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komuniko-
waniu medialnym, Kraków 2007, s. 61. Zob. Bedřich Kopecký, Dyplomacja obywatelska – potrzeba głębszego 
dialogu w relacjach polsko-czeskich, [w:] M. Zalewski (red.), op. cit., s. 170-172.

90 Na podst. materiałów Oddziału SPCzS w Cieszynie. 
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Streszczenie

Inicjatywy społeczno-kulturalne na pograniczu polsko-czeskim po 1989 r. a dziedzic-
two Solidarności Polsko-Czechosłowackiej

Tekst przywołuje temat inicjatyw społeczno-kulturalnych po roku 1989, organizowanych 
na pograniczu polsko-czeskim, w które mocno zaangażowani są mieszkańcy rejonów przy-
granicznych z Polski i Republiki Czeskiej, a głównymi ośrodkami organizacyjnymi wydarzeń 
integrujących są Cieszyn, Czeski Cieszyn oraz Nowa Ruda. Sąsiedzi wspólnie realizują m.in. 
wydarzenia teatralne (Festiwal Teatralny „Bez Granic”), fi lmowe (Przegląd Filmowy „Kino 
na Granicy”), religijne (Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej), zacieśniając kontakty 
transgraniczne oraz utrwalając więzi między narodami. Organizatorzy kluczowych wydarzeń 
wywodzą się w większości z opozycyjnej organizacji Solidarność Polsko-Czechosłowacka, któ-
ra powstała na początku lat 80. XX w., a która dziś funkcjonuje pod nazwą Solidarność Polsko-
Czesko-Słowacka.

Summary

The social and cultural initiatives on the Polish and the Czech borderland after 1989 
versus the heritage of the Polish and the Czech Solidarity

Th e text recalls the topic of the social and cultural initiatives aft er 1989, organized on the 
borderland of Poland and the Czech Republic, which the inhabitants of border regions from 
Poland and the Czech Republic are engaged in and the main organizational centres of the in-
tegration events are the Czech Cieszyn and Nowa Ruda. Th e neighbours do together among 
others the theatre events (Th e Th eatre Festival “Without borders”), fi lm events (Film review 
“Th e Cinema with no borders”), religious events (Th e Polish and the Czech Days of Christian 
culture), which tighten the border contacts and strengthen the relations between the nations. 
Th e major group of organizers of the key events come from the oppositional organization the 
Polish and the Czech Solidarity which was created at the beginning of the 80’s of XX C. and 
which functions today as Polish-Czech-Slovak Solidarity.
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Wybrane obszary działalności Pierwszych Dam RP 
w latach 1995 – 2011

W XXI w. coraz częściej słyszy się w mediach o małżonce głowy państwa. Przysłu-
guje jej nieformalny, honorowy tytuł Pierwszej Damy. Pojęcie to funkcjonuje w polsz-
czyźnie od niedawna. Dopiero po przemianach politycznych w 1989 r. zaczęto w ten 
sposób nazywać żonę prezydenta. W II Rzeczpospolitej określenie takie nie funkcjo-
nowało w ogóle w świadomości społecznej. Od lat 90., na zasadach kurtuazji, zaczęto 
tym tytułem określać wszystkie dotychczasowe małżonki prezydentów RP. Koncepcja 
Pierwszej Damy zrodziła się w Ameryce w 1849 r. Określenia First Lady użył po raz 
pierwszy Zachary Taylor wobec Dolley Madison, wdowy po prezydencie Madisonie, 
podczas jej pogrzebu1.

W Polsce stanowisko Pierwszej Damy nie wiąże się z żadnymi funkcjami państwo-
wymi, tylko reprezentacyjnymi. Małżonka Prezydenta RP nie ma prawnego obowiązku 
pokazywać się publicznie, ale w związku z prestiżem męża zazwyczaj to czyni. Działal-
ności i obowiązków Pierwszej Damy nie reguluje w najmniejszym nawet zakresie żaden 
akt prawny. Koncepcje sprawowania tego urzędu tworzą same Pierwsze Damy. Angażu-
ją się w rozwiązywanie problemów i patronowanie akcjom, które z jakiegoś względu są 
bliskie ich sercu. Według własnego uznania angażują się na płaszczyźnie charytatywnej, 
społecznej czy kulturalnej. Małżonki prezydentów uczestniczą zawsze w ofi cjalnych 
uroczystościach państwowych, towarzyszą mężom podczas wizyt zagranicznych, a tak-
że przyjmują zagraniczne delegacje w Pałacu Prezydenckim. Nie są one jednak pracow-
nikiem Kancelarii Prezydenta RP i nie pobierają pensji z tytułu sprawowanej funkcji.

Uczestnictwo w świętach narodowych oraz innych uroczystościach państwowych 
Pierwszą ofi cjalną uroczystością, w której bierze udział Pierwsza Dama jest zaprzy-

siężenie jej małżonka na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ceremonia odby-

1 P. Valley, Czy Pierwsze Damy są potrzebne?, http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/swiat/czy-pierwsze-damy-sa-
potrzebne,1,3346116,wiadomosc.html, 8 czerwca 2011.
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wa się w Sejmie przed Zgromadzeniem Narodowym, gdzie prezydent elekt składa słowa 
przysięgi. Pierwsza Dama jest zawsze obecna u boku męża podczas świąt narodowych 
3 maja, 15 sierpnia oraz 11 listopada. Oprawa tych świąt jest bardzo zbliżona. Para 
Prezydencka bierze udział w ceremonialnej odprawie wart przed Grobem Niezna-
nego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W uroczysto-
ściach uczestniczą także przedstawiciele parlamentu, rządu, władz samorządowych 
oraz wojewódzkich, duchowieństwo, kombatanci, dyplomaci, oraz mieszkańcy sto-
licy i przyjezdni goście. W trakcie świąt narodowych Para Prezydencka uczestniczy 
często w różnych dodatkowych wydarzeniach, jak np. otwarcie jakiejś wystawy, śnia-
danie z szefami delegacji zagranicznych, uroczysta gala w teatrze, msza święta w in-
tencji ojczyzny. 

Rola Pierwszej Damy w trakcie uroczystości państwowych jest zdecydowanie pa-
sywna. Sprowadza się jedynie do ich obecności u boku męża i nie wiąże się z żadnymi 
ofi cjalnymi wystąpieniami. 

Spotkania Pierwszej Pary z głowami państw oraz przedstawicielami dyplomatycznymi 
oraz ich małżonkami w kraju

Wizyty zagraniczne są jednym z najważniejszych instrumentów prowadzenia po-
lityki zagranicznej państwa. Ich odbywanie stanowi niezwykle istotny element każdej 
prezydentury. Umożliwiają one bowiem prowadzenie rozmów lub rokowań, zawieranie 
umów oraz promocję własnego kraju za granicą. Tomasz Orłowski – ambasador RP we 
Francji – wskazuje, że dają także okazję do osobistych kontaktów przywódców, nawią-
zania bliższych więzi i poznania odwiedzanego kraju oraz jego najwyższych przedsta-
wicieli, co umożliwia lepsze zrozumienie podejmowanych przez nich decyzji2. 

Przebieg każdej wizyty zagranicznej odbywa się z reguły według podobnego sche-
matu, który opisuje szczegółowo ambasador Orłowski3. Pod Pałacem Prezydenckim gości 
wita polska Para Prezydencka, a jeżeli gość składa wizytę bez małżonki, prezydent będzie 
witał swojego odpowiednika sam. Po prawej ręce Pary Prezydenckiej ustawiają się człon-
kowie delegacji gościa, a po lewej osobistości polskie biorące udział w rozmowach. Na 
placu przed pałacem znajdują się z jednej strony władze cywilne i wojskowe stolicy, szefo-
wie misji dyplomatycznych akredytowani w Polsce oraz personel dyplomatyczny ambasa-
dy gości, zaś z drugiej strony kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Po powitaniu przybyłych gości z Parą Prezydencką Prezydent RP przedstawia go-
ściowi osobistości polskie, a małżonka prezydenta przedstawia je małżonce gościa. Na-
stępnie goście przedstawiają członków swoich delegacji. Kolejnymi elementami powita-
nia są: odśpiewanie hymnów narodowych obu państw, przegląd kompanii reprezenta-
cyjnej Wojska Polskiego oraz jej defi lada.

Potem obie delegacje spotykają się w Pałacu Prezydenckim, gdzie następuje cere-
monia wymiany odznaczeń i wręczenia upominków. Insygnia orderowe są sobie wza-

2 T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2005. s. 219.
3 Ibidem, s. 232-253.
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jemnie nakładane przez obu szefów państw. Zdarza się czasem, że przy tej samej okazji 
ordery mogą otrzymać także współmałżonkowie oraz osobistości obu państw uczest-
niczące w organizacji i przebiegu wizyty. Wieczorem prezydent z małżonką podejmuje 
gości ofi cjalnym obiadem, w którym uczestniczą oprócz Pierwszej Pary także człon-
kowie kierownictwa państwowego, ludzie ze świata kultury i nauki, osoby działające 
na rzecz współpracy między oboma krajami, a także dziennikarze. Obiad rozpoczyna 
się od odegrania przez orkiestrę wojskową hymnów narodowych obu państw. Podczas 
posiłku szefowie państw wygłaszają ofi cjalne toasty. Obie pary, zanim usiądą do stołu, 
pozują do serii zdjęć. Drugiego dnia wizyty powszechną praktyką stało się tzw. przyję-
cie rewanżowe, organizowane przez głowę obcego państwa w swojej rezydencji na czas 
podróży na cześć Prezydenta RP i jego małżonki.

Podczas wizyt zagranicznych małżonki mogą towarzyszyć mężom podczas pew-
nych stałych elementów programu. Jest to jednak bardzo elastyczna kwestia. Szersze-
go omówienia wymaga kwestia programu odrębnego Pierwszych Dam. Jego przebieg 
jest uzgodniony na etapie przygotowywania wizyty, zazwyczaj podczas odbywania 
misji przygotowawczej do kraju, do którego szykuje się wizytę. Przy jego planowaniu 
bierze się pod uwagę przede wszystkim zainteresowania małżonki gościa. W prze-
szłości decydowano się najczęściej na zwiedzanie muzeów lub zabytków stolicy, pre-
zentację lokalnego rzemiosła artystycznego, a nawet pokazy mody lub luksusowe za-
kupy. 

Niezupełnie z tego zrezygnowano, aczkolwiek ze względu na odbiór społecz-
ny przeformułowano nieco koncepcję programu odrębnego małżonek prezydentów. 
Robi się wszystko, aby uniknąć „eksponowania luksusu”4, a jednocześnie podkreślić 
społeczne funkcje Pierwszej Damy. Albowiem coraz częściej First Ladies angażują się 
na rzecz pomocy dzieciom, osobom niepełnosprawnym, upośledzonym, bądź w in-
nej formie doświadczonym przez los. Zakładają własne organizacje charytatywne, 
najczęściej w postaci fundacji, oraz poświęcają się wspieraniu uzdolnionej młodzieży. 
Do takich form działalności dostosowuje się program Pierwszych Dam. Podczas gdy 
szefowie państw rozmawiają o ważnych kwestiach politycznych, ich małżonki odwie-
dzają szpitale, kliniki, sierocińce i hospicja. Wśród miejsc, w których najczęściej spę-
dzają czas Pierwsze Damy podczas wizyt delegacji zagranicznych w Warszawie z całą 
pewnością należy wymienić zespół pałacowo-parkowy Łazienki, Rezydencję Wila-
nowską, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum 
Etnografi czne, Zamek Królewski, warszawską starówkę, Bibliotekę Uniwersytecką 
wraz z ogrodami, czy Muzeum Narodowe. 

Do niepisanych obowiązków Pierwszej Damy należy ponadto spotykanie się z mał-
żonkami akredytowanych w Polsce przedstawicieli dyplomatycznych, a niekiedy także 
z ambasadorami. Tradycją stało się organizowanie w grudniu przyjęcia świąteczno-no-
worocznego przez polską prezydentową, na które zapraszane są zarówno panie ambasa-
dor, jak i małżonki szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w RP. 

4 Ibidem, s. 245.

Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   133Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   133 2011-12-14   10:08:192011-12-14   10:08:19



ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT, NR 4.

134

Wizyty zagraniczne 
Wizyty zagraniczne Pierwszej Pary są analogicznym odbiciem wizyt zagranicz-

nych delegacji w Polsce. Stanowią wyraz wzajemności w stosunkach między państwa-
mi. Wpływ na to, czy wizyta będzie miała charakter wyjazdowy, czy przyjazdowy, ma 
zasada alternacji, czyli ustalenie, w którym z państw odbyła się poprzednia wizyta. Jeśli 
okaże się, że miała ona miejsce w kraju – polska Para Prezydencka uda się z taką wizytą 
za granicę. 

Ze względu na trudności w dostępie do materiałów nie udało mi się ustalić, ile po-
dróży zagranicznych w trakcie dziesięcioletniej kadencji odbył Aleksander Kwaśniewski 
wraz z małżonką. Z kolei Lech Kaczyński do dnia 8 kwietnia 2010 r. odwiedził 36 kra-
jów, składając 116 wizyt. Bronisław Komorowski do początku maja 2011 r. odbył 20 ofi -
cjalnych podróży zagranicznych, w czasie których złożył wizyty w 17 krajach. W trakcie 
wizyt zagranicznych Pierwsza Dama częściowo spędza czas na ofi cjalnych uroczysto-
ściach u boku męża, a częściowo ze swoją odpowiedniczką, ewentualnie z małżonką 
premiera lub żoną ambasadora RP w odwiedzanym państwie. Należy zauważyć, że mał-
żonki prezydentów, w odróżnieniu od swoich mężów, mogą w trakcie takich podróży 
poznać kulturę, historię i zwyczaje danego narodu. 

Do interesujących wyjazdów należą także wizyty w Watykanie, połączone z au-
diencją u papieża. Każda Pierwsza Dama odbyła taką podróż, niezwykle ciekawą, jeśli 
chodzi o oprawę protokolarną. Pierwsza Para uczestniczy w audiencji wspólnie, choć 
zdarza się czasem, że prezydent rozmawia z papieżem także w cztery oczy, a małżonka 
dołącza dopiero później. 

Nierzadko Pierwsza Dama jest wysyłana przez swojego małżonka na różne misje 
specjalne, podczas których reprezentuje głowę państwa, która, ze względu na obo-
wiązki państwowe, nie może zjawić się na nich osobiście. Do misji takich należy m.in. 
uczestnictwo w pogrzebach osób ze świata polityki – prezydentów, premierów, ksią-
żąt, a także ze świata kultury. Misje takie mogą mieć również zupełnie wyjątkowy 
charakter, wiązać się z potrzebą chwili lub z jakimiś szczególnymi okolicznościami. 

Wszystkie prezydentowe uważają wyjazdy zagraniczne za pozytywny element pre-
zydentury małżonków. W ten sposób mogą bowiem zwiedzać świat, poznawać inne 
kultury, spotykać ciekawych ludzi. Niewątpliwym ograniczeniem dla każdej z nich było 
poruszanie się w asyście ochrony, ale nie dało się tego uniknąć ze względu na obowią-
zujące przepisy. Niektóre z tych podróży okazały się dla prezydentowych wprost nieza-
pomniane.

Z funkcją reprezentacyjną Pierwszych Dam bezpośrednio wiąże się problematy-
ka dotycząca protokołu dyplomatycznego. Podczas odbywanych wizyt zagranicznych 
oraz w trakcie przyjmowania delegacji w Warszawie prezydentowe muszą go dokładnie 
stosować. Zasad protokołu dyplomatycznego jest naprawdę dużo, są one szczegółowe, 
a różnice niekiedy subtelne. Warto więc zastanowić się, skąd Pierwsze Damy czerpią 
wiedzę na jego temat.

Żadna z Pierwszych Dam po objęciu stanowiska nie uczestniczyła w kursie in-
struktażowym z zakresu protokołu. Wiedzę ogólną na ten temat zdobywały we wła-
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snym zakresie. Jolanta Kwaśniewska jeszcze na długo przed wyborem A. Kwaśniew-
skiego na prezydenta czytała książkę ambasadora Edwarda Pietkiewicza Savoir-vivre na 
co dzień. Przed każdym wyjazdem zagranicznym konsultowała się z szefem protokołu, 
z ambasadorami z poszczególnych państw i prosiła o przesyłanie szczegółowych infor-
macji w omawianej materii5. Zdaniem Pani Kwaśniewskiej Pierwsze Damy, na takich 
samych zasadach, jak małżonki ambasadorów wyjeżdżających na placówkę zagranicz-
ną, powinny uczestniczyć w kursie protokołu dyplomatycznego6. 

W opinii Pani Anny Komorowskiej „aby zachować się zgodnie z regułami proto-
kołu nie jest konieczny specjalistyczny kurs, a wystarczy dobre wychowanie”7. Porady 
ekspertów bywają jednak przydatne w szczególnych sytuacjach, np. audiencji u Ojca 
Świętego czy wizyty pary królewskiej. Prezydentowa Komorowska, aby uniknąć „wpa-
dek” starannie przygotowuje się do każdego spotkania. Korzysta przy tym z doświad-
czenia osób, które od wielu lat zajmują się organizacją takich wydarzeń. Ich rady są dla 
niej niezwykle cenne. 

W Polsce sprawami protokołu dyplomatycznego zajmuje się wyspecjalizowana ko-
mórka Ministerstwa Spraw Zagranicznych na prawach departamentu pod nazwą Proto-
kół Dyplomatyczny. Przed każdą wizytą zagraniczną – zarówno przyjazdową jak i wy-
jazdową – Pierwsze Damy dostają szczegółowy plan uroczystości. Obejmuje on prze-
bieg uroczystości minuta po minucie, zasady precedencji, wymagany strój. We wszyst-
kich podróżach zagranicznych Pierwszej Parze towarzyszy dyrektor zespołu protoko-
larnego prezydenta RP. 

Mimo solidnego i profesjonalnego przygotowania niekiedy Pierwszym Damom 
przydarzają się „wpadki”. Dla Jolanty Kwaśniewskiej najtrudniejsza była pierwsza wi-
zyta delegacji zagranicznej w Pałacu Prezydenckim – królowej Elżbiety II z małżon-
kiem. Jolanta Kwaśniewska została wtedy bardzo mocno skrytykowana za swój strój 
– ogólnonarodowa dyskusja dotyczyła długości spódnicy Pani Prezydentowej. Według 
niektórych specjalistów od protokołu, była ona zdecydowanie zbyt krótka. Pani Kwa-
śniewska nie ma sobie jednak nic do zarzucenia – jej strój był konsultowany z ambasa-
dorami, a długość spódnicy porównywana do długości spódnic noszonych przez księż-
ną Dianę8. 

Pani Kaczyńska najmocniej została skrytykowana na początku prezydentury męża. 
Stało się to za sprawą reklamówki, z którą weszła do samolotu, którym chwilę później 
prezydent Kaczyński miał odlecieć do Stanów Zjednoczonych. Żartowano wówczas, że 
Pierwsza Dama biega za mężem z kanapkami. Sytuację tę prostuje Hanna Foltyn-Ku-
bicka9. Zachowanie Prezydentowej nie było nieznajomością zasad savoir-vivre’u, a jedy-
nie wyrazem troski Pierwszej Damy o męża. Prezydent Kaczyński był wtedy przeziębio-
ny, dlatego Pani Kaczyńska w ostatniej chwili poszła do sklepu, żeby kupić mu koszulkę 

5 Wywiad własny z Jolantą Kwaśniewską przeprowadzony 19 października 2010 r. w Warszawie, s. 5. 
6 Ibidem, s. 5.
7 Wywiad własny z Anną Komorowską, 31 stycznia 2011.
8 Wywiad własny z Jolantą Kwaśniewską przeprowadzony 19 października 2010 r. w Warszawie, s. 5.
9 Wywiad własny z Hanną Foltyn-Kubicką przeprowadzony w Sopocie 20.stycznia 2010 r.
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polo z dłuższym rękawem. Kanapki były więc wymysłem mediów. Pani Prezydentowa, 
mająca poczucie humoru i dystans do własnej osoby, wysłała Szymonowi Majewskie-
mu, który wyśmiewał tę sytuację w swoim programie, taką właśnie reklamówkę z ka-
napkami i jajkami na twardo w środku, wraz z załączonym liścikiem: „Teraz wie Pan, 
co jest w środku, proszę nie nakruszyć”10. O tej ripoście było jednak w mediach cicho. 
Panią Kaczyńską krytykowano także za nadmierną opiekuńczość w stosunku do męża 
podczas ofi cjalnych uroczystości. Jej troskliwe zabiegi często wpadały w oko fotorepor-
terom „przyłapującym” Pierwszą Damę na poprawianiu mężowi garnituru, krawata, 
kołnierzyka od koszuli czy fryzury. 

W kontekście sprawowania przez Pierwszą Damę funkcji reprezentacyjnych, któ-
rych elementem jest odpowiedni wizerunek zewnętrzny, w tym także stosowny ubiór, 
nasuwa się kolejne pytanie – kto pokrywa koszty zakupu strojów prezydentowej, kon-
sultacji ze stylistą, usług fryzjerskich i tym podobnych. Za wszystko płaci Para Prezy-
dencka we własnym zakresie. Małżonka prezydenta nie otrzymuje za swoją pracę żad-
nego wynagrodzenia z budżetu państwa. Nie istnieje też żaden fundusz czy dodatek 
przeznaczony na jej działalność publiczną. Sprawa ta jest zastanawiająca. Należy za-
uważyć, że małżonki ambasadorów, wyjeżdżające na misje zagraniczne, mogą być za-
trudniane na pół etatu, Pierwsze Damy nie mają natomiast takiego prawa. Jest to tym 
bardziej dziwne, że przecież pełnienie funkcji Pierwszej Damy jest ciężką, codzienną 
pracą. Nie ma też prawnej możliwości pełnienia tej funkcji i wykonywania dodatko-
wo pracy zawodowej. Kwestia ta została zauważona przez Jolantę Kwaśniewską – żeby 
stać u boku męża w trakcie dziesięcioletniej prezydentury zrezygnowała z prowadzenia 
dochodowej działalności w branży nieruchomości. Uważa ona, że „Zamiast zmiatać tę 
sprawę pod dywan, trzeba zdecydowanie zająć się tematem wynagrodzenia dla Pierw-
szych Dam (…). Powinno się pójść w kierunku przyznania im przynajmniej jakiegoś 
minimum”11. Zdaniem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej „nie jest to w porządku, że prezy-
dentowa nawet przez 10 lat może pracować na rachunek wszystkich, tylko nie na sie-
bie”12. Absolutnym minimum powinno być odprowadzanie składek emerytalnych za 
Pierwsze Damy. 

Przejawy aktywności politycznej Pierwszych Dam
„Prezydent Jolanta Kwaśniewska?” – tak zaczyna się rozdział dwunasty małej, po-

pularnonaukowej publikacji Jerzego Andrzejczaka Prawdziwy portret Pierwszej Damy13. 
Skłania on czytelnika do zastanowienia się na tym, czy małżonka prezydenta powinna 

10 Strona w Polityce.pl, Maria Kaczyńska zginęła tak jak żyła u boku męża (…): http://wpolityce.pl/view/10070/
Maria_Kaczynska_zginela_tak_jak_zyla_u_boku_meza__Stala_w_jego_cieniu__Wspomnienie_o_pierw-
szej_damie.html

11 Wiadomości wp.pl, Kwaśniewska – Płaćcie pensje Pierwszym Damom: http://wiadomosci.wp.pl/ka-
t,1342,title,Kwasniewska-placcie-pensje-pierwszym-damom,wid,13163382,wiadomosc_prasa.html?tica-
id=1c50e&_ticrsn=3, 16 maja 2011.

12 Ibidem.
13 J. Andrzejczak, Jolanta Kwaśniewska. Prawdziwy Portret Pierwszej Damy, Warszawa 2004, s. 146.
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angażować się w bieżące kwestie polityczne, czy jednie skupić się na kwestiach społecz-
nych lub charytatywnych. Wydaje się, że sprawując funkcję Pierwszej Damy nie da się 
jednocześnie być osobą w pełni apolityczną. Małżonki prezydentów oglądają przecież 
telewizję, czytają prasę, spotykają się na co dzień z wieloma politykami z kraju i ze świa-
ta i co najważniejsze – rozmawiają prawie każdego dnia ze swoimi małżonkami. Pierw-
sza Dama jest często proszona o współpracę, bądź podjęcie jakiś działań przez organi-
zacje kobiece czy feministyczne. 

Dotyczy to zwłaszcza kwestii na styku polityki i ważnych spraw społecznych, do-
tykających bezpośrednio kobiet. Prezydentowa Kwaśniewska od początku sprawowa-
nia swojej funkcji stała na stanowisku, że są pewne kwestie, w stosunku do których 
First Lady nie może pozostać obojętna i powinna aktywnie wspierać swojego małżon-
ka. Wśród takich sytuacji z okresu urzędowania męża Pierwsza Dama wymienia dwie: 
powódź w 1997 r. oraz kwestie związane ze staraniami Polski o członkowstwo w Unii 
Europejskiej14. Jeśli chodzi o pierwszą z nich – Jolanta Kwaśniewska była jedną z pierw-
szych osób, które zaangażowały się w pomoc powodzianom. Razem z małżonkiem po-
jechała na zalane tereny, gdyż trzeba było jak najszybciej rozeznać się w sytuacji oraz 
dać wsparcie duchowe najbardziej poszkodowanym obywatelom. Pani Prezydentowa 
wysłała także konwój ze swojej fundacji osobom znajdującym się w wyjątkowo ciężkiej 
sytuacji, a jej małżonek zdecydował się oddać całe półroczne wynagrodzenie za pracę 
na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża15. Z kolei jeśli chodzi o drugą z nich – w 2003 r. 
Pierwsza Dama RP przez kilka miesięcy jeździła wraz z mężem po całym kraju i nama-
wiała Polaków do głosowania za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w mają-
cym się odbyć wkrótce referendum. Robiła tak, bo jak sama zauważa, przyszłość Polski 
widziała w strukturach europejskich i takiej właśnie przyszłości chciała dla siebie, dla 
swojego dziecka, dla nadchodzących pokoleń16. 

W innych sprawach zaczęła prezentować własne poglądy dopiero po prezydentu-
rze A. Kwaśniewskiego. Wynikało to głównie z tego, że w mniemaniu Pierwszej Damy, 
wypowiedzi małżonek w kwestiach politycznych, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ich pry-
watne opinie różnią się od opinii mężów, mogą powodować niedobre konsekwencje. 
Jolanta Kwaśniewska obiecała sobie i Polakom, że tak długo, jak mąż będzie prezyden-
tem, ona nie będzie zabierać głosu w sprawach, które dzielą Polaków17. Nie dawała się 
w związku z tym wciągnąć w żadne dyskusje związane z aborcją, eutanazją, czy ho-
moseksualizmem. W innych kwestiach udzielała „dyplomatycznych” odpowiedzi. Na 
przykład pytana, czy jest zwolenniczką wysłania polskich wojsk do Iraku, odpowiadała, 
że jest pacyfi stką i jak każda kobieta, która daje życie, będzie chciała je chronić18. 

Jolanta Kwaśniewska tak mówi o swojej działalności politycznej: „W polityce mimo 
woli tkwię od lat, więc czy chcę, czy nie – w jakimś stopniu zajmować się nią muszę. 

14 Wywiad własny z Jolantą Kwaśniewską przeprowadzony 19 października 2010 r. w Warszawie, s. 8-9.
15 Ibidem, s. 8-9.
16 Ibidem, s. 9.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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Kiedy wyjeżdżamy za granicę albo kiedy goście przyjeżdżają do Polski, czytam te same 
materiały, które przygotowane są dla prezydenta. Wstydziłabym się, gdybym nie umia-
ła odpowiedzieć na pytanie, jaki w tym roku przewidywany jest wzrost gospodarczy 
w Polsce. Skąd czerpię polityczne wiadomości? Tak jak każdy w Polsce: włączam telewi-
zor i słucham, czytam prasę, czasami rozmawiam z różnymi politykami”19. 

Pani Kwaśniewska zapytana o to, czy doradzała mężowi w kwestiach politycznych 
odpowiada, że tak, choć nie zdarzało się to często20. Podkreśla także, że są dziedziny na 
których zna się bardzo dobrze – tą dziedziną jest np. tematyka ochrony zdrowia21. Pani 
Kwaśniewska przez wiele lat prowadziła największe kampanie profi laktyki prozdrowot-
nej związanej z rakiem piersi, chorobami kręgosłupa, diabetologią oraz kampanie pro-
fi laktyki prozdrowotnej na rzecz zdrowia mężczyzn. Niejeden raz Pani Prezydentowa 
informowała kompetentne organy państwowe o pewnych nieścisłościach lub lukach 
w prawie oraz braku rozporządzeń wykonawczych do ustaw zdrowotnych. Zdarzało się, 
że pisała w tej materii listy do komisji zdrowia w parlamencie, do premiera, a nawet do 
swojego małżonka. Interweniowała w takich sprawach, jak np. obniżanie zasiłków czy 
ograniczanie liczby pieluchomajtek dla osób niepełnosprawnych.

Jolanta Kwaśniewska z sukcesem zajęła się działalnością dobroczynną, zjednując 
sobie w ten sposób sympatię oraz uznanie Polaków. Stała się też ulubioną „bohaterką” 
pism kobiecych. 

Szczyty popularności Pani Kwaśniewska osiągnęła na przełomie 2003 i 2004 r. 
W tym czasie coraz częściej pisano o Jolancie Kwaśniewskiej jako poważnej kandydat-
ce na urząd prezydenta. 13 września 2003 r. tygodnik „Polityka” opublikował ranking 
kandydatów do fotela prezydenckiego. Na pytanie: Gdyby wybory prezydenckie od-
były się dziś, na kogo oddał(a)by pan(i) głos? – 34 procent głosów przypadło Jolancie 
Kwaśniewskiej22. Pierwsza Dama zdecydowanie wyprzedziła kolejne osoby w rankingu. 
W komentarzu tygodnik napisał: „Zwycięstwo w tym rankingu Jolanty Kwaśniewskiej 
nie musi być zaskoczeniem. Zaskoczeniem może być natomiast dystans, jaki dzieli od 
niej kolejnych pretendentów. Można powiedzieć, że pani prezydentowa zdeklasowała 
całą klasę polityczną. Jolanta Kwaśniewska wygrywa dziś swoją bezpartyjnością czy po-
nadpartyjnością ze wszystkimi kandydatami partii politycznych. Ona najmniej dzieli 
wyborców, czyli uosabia prezydenta wszystkich Polaków”23. Od tego czasu coraz więcej 
mówiono w mediach o Pani Kwaśniewskiej jako najważniejszej kandydatce na prezy-
denta. Ku zaskoczeniu sporej części społeczeństwa oraz wielu sympatyków z zagranicy 
Jolanta Kwaśniewska nie zdecydowała się na start w wyborach w 2005 r. Nie do końca 
wiadomo jakie były powody tej decyzji. Media zwracały uwagę na takie argumenty, jak 
obawa przed brudną kampanią prezydencką i bezpardonowymi atakami oraz nieprzy-
chylny stosunek A. Kwaśniewskiego, jednak są to tylko przypuszczenia. 

19 J. Andrzejczak, op. cit., s. 146.
20 Wywiad własny z Jolantą Kwaśniewską z 19 października 2010, s. 9.
21 Ibidem, s. 10.
22 J. Andrzejczak, op. cit., s. 151.
23 Ibidem, s. 152.
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Pani Maria Kaczyńska nie lubiła polityki – mówi o tym wprost H. Foltyn- Kubicka. 
Było tak od początku ich znajomości, trwającej od lat 80., i nie zmieniło się do samego 
końca. Prezydentowa Kaczyńska zawsze stroniła od rozmów na polityczne tematy. Wo-
lała konwersacje o muzyce, literaturze, rodzinie, zwierzętach – w tych sprawa czuła się 
swobodnie. W związku z tym, gdy H. Foltyn-Kubicka oraz L. Kaczyński chcieli poru-
szać między sobą kwestie polityczne – wychodzili do gabinetu. 

W trakcie prezydentury męża Pani Kaczyńska nie angażowała się zbytnio w kwe-
stie polityczne. Były jednak takie sprawy, które uważała za niezwykle ważne. Wtedy 
otwarcie zabierała głos. Tak było w marcu 2007 r. W Dzień Kobiet odbyło się w Pałacu 
Prezydenckim spotkanie kobiet. Pierwsza Dama gościła m.in. dziennikarki oraz kobie-
ty-ministrów z Kancelarii Prezydenta. Uczestniczki rozmawiały o roli kobiet w życiu 
publicznym oraz wpływie dziennikarek na sprawy publiczne i pozycję kobiet. Na za-
kończenie tego spotkania kobiety podpisały apel do parlamentarzystów o niezaostrza-
nie ustawy aborcyjnej. Podpis swój złożyła także Pani Kaczyńska, całkowicie zgadzając 
się z opinią, że obecna Konstytucja w art. 30 dostatecznie chroni życie i godność czło-
wieka24. Stało się to przyczyną ataku ojca Tadeusza Rydzyka, który spotkanie kobiet 
w Pałacu Prezydenckim nazwał „szambem”. Maria Kaczyńska nie żałowała jednak, że 
wyraziła jasno swoje zdanie i zaangażowała się w politykę. Dla niej ważne było spotka-
nie i jego idea25. 

Kolejną kwestią z pogranicza polityki, w której Pani Maria wypowiedziała się 
wprost było zapłodnienie in vitro. Jedno z dwudziestu pytań zadanych Pierwszej Damie 
RP przez czytelników internetowego wydania „Wprost” dotyczyło stosunku do zapłod-
nienia in vitro oraz jego fi nansowania z budżetu państwa. Odpowiedź Pani Prezydento-
wej była następująca: „Rozumiem tragedię małżeństw, które bardzo chcą mieć potom-
stwo, ale nie mogą. Jeżeli jest możliwość, by mieli własne dziecko właśnie dzięki in vitro, 
to jestem za. Co innego fi nansowanie przez państwo. Przy obecnych kłopotach służby 
zdrowia, gdy brakuje pieniędzy nawet na zabiegi ratujące życie, na leczenie ciężko cho-
rych dzieci, które wymagają stałej opieki, trudno zabiegi in vitro opłacać z budżetu”26. 

Po raz kolejny Prezydentowa wypowiedziała własne zdanie w gorącej debacie po-
lityczno-społecznej na temat Rospudy, a konkretnie budowy autostrady mającej prze-
chodzić przez chronione tereny. Nie kryjąc własnego zdania mówiła dziennikarzom: 
„Mam na ten temat jednoznaczną opinię. Jestem całym sercem za zachowaniem Do-
liny Rospudy w nienaruszonym stanie. Dolina ta jest zjawiskowo piękna i podziwiana 
przez wszystkich, którzy mieli okazję ją widzieć. Nie możemy okazać się barbarzyń-
cami”27. Pani Maria Kaczyńska zawsze wprost mówiła to, co myśli, bez kamufl owania 

24 Ofi cjalna strona prezydenta RP, Kobiety mediów o kobietach w życiu: http://www.prezydent.pl/archiwum/
archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,161,10,kobiety-mediow-o-kobietach-w-zyciu.html, 16 maja 2011.

25 M. Środa, Żona na dobre i na złe, „Newsweeka” (dodatek specjalny „Tacy byli”), 2010, nr 17, s. 9
26 Portal informacyjny Wprost24, Jestem za in vitro: http://www.wprost.pl/ar/125750/Zapytaj-Wprost-Maria-

Kaczynska-Jestem-za-in-vitro/, 16 maja 2011.
27 Ofi cjalna strona „Gazety Wyborczej”, Rospuda jest piękna – nie bądźmy barbarzyńcami, http://wyborcza.

pl/1,79163,3937498.html, 16 maja 2011.
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swoich opinii i sądów. Nie bała się krytyki i nie kalkulowała zysków. Dzięki tej auten-
tyczności zyskała szacunek społeczeństwa. 

Pani Anna Komorowska uważa, że Pierwsza Dama RP nie jest osobą apolityczną, 
a w związku z tym ma prawo do własnych poglądów politycznych28. Co jednak ważne 
– jej działania nie powinny mieć absolutnie politycznego charakteru. Według Pani Pre-
zydentowej „rola Pierwszej Damy jest niezwykle odpowiedzialną funkcją, gdyż niejed-
nokrotnie trzeba podejmować trudne decyzje, nie są to jednak decyzje polityczne, ale 
być może nawet trudniejsze bo bezpośrednio dotyczące obywateli, ich problemów”29. 
Ze swoim małżonkiem rozmawia na tematy polityczne, ale jest to jedynie swobodna 
wymiana poglądów. O doradzaniu w kwestiach politycznych nie ma mowy, prezydent 
jest całkowicie niezależny30. Razem z dziećmi jest recenzentką działalności oraz wystą-
pień męża i potrafi  powiedzieć, że małżonek z czymś „przesadził”. Do tej pory Anna 
Komorowska angażowała się przede wszystkim w sprawy społeczne, charytatywne lub 
związane z promocją kultury. Na tematy powiązane z polityką wypowiada się dyplo-
matycznie. Kwestię in vitro pozostawia sumieniu każdego człowieka, a pytana o parytet 
udziału kobiet w życiu publicznym, podkreśliła, że kiedyś „jeżyła się”, słysząc o pary-
tecie, bo kojarzył się jej z wojującym feminizmem, który – jej zdaniem – nie ma racji 
bytu w Polsce31. Działaniem mającym pośredni związek z polityką było przeprowadze-
nie kilku rozmów telefonicznych z małżonkami białoruskich opozycjonistów, areszto-
wanych po wyborach prezydenckich na Białorusi. Pierwsza Dama przekazała gorące 
słowa aresztowanym działaczom oraz serdeczne słowa dla wszystkich ludzi, którzy wal-
czą o demokrację w tym kraju. W rozmowie Pani Prezydentowa podkreśliła, że Polacy 
solidaryzują się ze swoimi sąsiadami, podzieliła się własnymi doświadczeniami z cza-
sów opozycyjnej działalności swojego męża oraz życzyła rodzinom dużo wytrwałości 
i wiary32. Podejmując takie działanie Pierwsza Dama pokazała swój negatywy stosunek 
do reżimu prezydenta Łukaszenki.

Ciekawą sprawą, na którą warto zwrócić uwagę, jest uczestnictwo małżonek 
w kampanii prezydenckiej męża. Czy mogą one podnieść jego notowania? Tomasz 
Machała w swoim artykule Sezon na żony w kampanii prezydenckiej stwierdza: „Cie-
pła, uśmiechnięta i inteligenta partnerka to polityczny kapitał dla kandydata na naj-
wyższy urząd w państwie: dodatkowe głosy w wyborach, a później gwarant wysokich 
notowań w sondażach”33. Jolanta Kwaśniewska, Maria Kaczyńska, Anna Komorow-
ska – każda z nich stała u boku swojego męża w okresie wzmożonej walki o urząd 

28 Wywiad własny z Anną Komorowską z 31 stycznia 2011, s. 2.
29 Ibidem, s. 2.
30 Ibidem, s. 2.
31 Strona Radia „Zet”, Komorowska o in vitro, parytetach, mężu: http://www.zetnews.pl/Polska/Wiadomosci/

Komorowska-o-in-vitro-parytetach-i-mezu/, 16 maja 2011.
32 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Wsparcie Pierwszej Damy dla rodzin białoruskich opozycjonistów, http://

www.prezydent.pl/pierwsza-dama/kronika-pierwszej-damy/art,69,wsparcie-pierwszej-damy-dla-rodzin-
bialoruskich-opozycjonistow.html, 16 maja 2010.

33 Strona T. Machały Kampania na żywo.pl, „Sezon na żony w kampanii prezydenckiej”: http://kampanianazy-
wo.pl/relacja/sezon-na-zony-w-kampanii-prezydenckiej/
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prezydenta. Uczestnictwo małżonek w kampanii staje się bowiem coraz ważniejsze. 
Tak naprawdę do 2000 r. nie było takiego zwyczaju. Jolanta Kwaśniewska zauważa, że 
w 1995 r. w zasadzie nie uczestniczyła w kampanii męża – rola Pierwszej Damy nie 
była jeszcze na tyle wykształcona34. Pani Danuta Wałęsa nie była osobą rozpoznawa-
ną, nie pokazywała się zbyt często publicznie, nie zdecydowała się przenieść razem 
z mężem do Warszawy. Poprzez swoją pięcioletnią działalność Jolanta Kwaśniewska 
spowodowała, że Pierwsza Dama stała się osobą ważną, często pojawiającą się w me-
diach, wzbudzającą szacunek sporej części Polaków. Małżonka prezydenta była zapra-
szana do udziału w różnych projektach, prowadziła działalność charytatywną, trakto-
wano ją jako osobę zaufania publicznego. 

W trakcie kampanii w 2000 r. media zaczęły interesować się małżonkami in-
nych kandydatów i oceniać ich predyspozycje do sprawowania funkcji Pierwszej 
Damy. Prawdą jest też, że widok kandydata u boku rodziny ociepla jego wizerunek. 
Dostrzegli to także specjaliści od wizerunku. W kampanii w 2005 r. ukazały się bil-
lboardy L. Kaczyńskiego w towarzystwie najbliższej rodziny – żony, zięcia, córki 
i wnuczki. Widniało na nim hasło „Rodzina, Uczciwość, Przyszłość”. Profesor Kry-
styna Skarżyńska z SWPS tłumaczy sens takiej rodzinnej mobilizacji: „Polacy mają 
dystans do polityki między innymi dlatego, że idą do niej indywidualiści (…). Dla-
tego pokazanie codziennego życia polityka, jego domu, dzieci, żony, zbliża do nie-
go wyborców. Dla wielu Polaków to, że kandydat na prezydenta stworzył szczęśliwą 
rodzinę, będzie ważniejsze niż jego dbałość o rozwój intelektualny, osiągnięcia za-
wodowe”35. Obecnie ciężko sobie wyobrazić, że małżonki kandydatów, w związku 
z pewnymi społecznymi oczekiwaniami w stosunku do Pierwszej Damy, miałyby 
pozostać zupełnie anonimowe. 

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że funkcja reprezentacyj-
na Pierwszej Damy jest niezwykle ważna. Największego znaczenia nabiera ona zwłasz-
cza w kontaktach z głowami innych państw. Pierwsza Dama bardzo często łagodzi sil-
ny i stanowczy wizerunek męża. Jej prezencja wpływa także na postrzeganie państwa, 
jego znaczenia i prestiżu. Małżonka prezydenta przyczynia się ponadto do kreowania 
pozytywnego obrazu Polski w oczach swoich odpowiedniczek, a przez to także głów in-
nych państw. Warto też zauważyć, że kontakty nawiązane w okresie prezydentury, nie 
kończą się wraz z jej ustaniem. Państwo Kwaśniewscy wciąż spotykają się przy różnych 
okazjach z wieloma poznanymi wówczas osobami – razem ze swoimi odpowiednikami 
działają w strukturach międzynarodowych, bądź też spotykają się z nimi prywatnie36. 
W regularnych kontaktach pozostają np. z prezydentem Havlem i jego małżonką Dag-
mar Havlovą. 

34 Wywiad własny z Jolantą Kwaśniewską przeprowadzony 19 październiak 2010 roku w Warszawie, s. 11.
35 Ofi cjalna strona tygodnika „Polityka”, Czy udział najbliższych pomaga w kampanii prezydenckiej? Z rodziną 

na zdjęciu: http://www.polityka.pl/psychologia/okiemeksperta/1505832,1,czy-udzial-najblizszych-pomaga-
w-kampanii-prezydenckiej.read, 16 maja 2011.

36 Wywiad własny z Jolantą Kwaśniewską przeprowadzony 19 października 2010 roku w Warszawie, s. 16.
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W ramach różnych projektów Prezydentowa Kwaśniewska spotyka się byłymi 
Pierwszymi Damami – z Bernadette Chirac, z Suzanne Mubarak (w Międzynarodo-
wym Ruchu Kobiet na rzecz Pokoju), z królową Ranią, z Mehriban Aliyevą. Często zda-
rzają się także niespodziewane spotkania m.in. na międzynarodowych lotniskach. Są 
one także okazją do krótkiej rozmowy lub wspomnień. 

Prowadzenie fundacji oraz przekazywanie przedmiotów na aukcje charytatywne
Pierwsze Damy często decydują się na prowadzenie swojej działalności w formie 

fundacji dobroczynnej. W Polsce na taki krok zdecydowała się jedynie Jolanta Kwa-
śniewska. Jej poprzedniczka, Danuta Wałęsa, nie powołała do życia własnej fundacji, 
a jedynie została honorowym patronem Fundacji Sprawni Inaczej. Pani Wałęsowa po-
parła utworzenie fundacji swoim autorytetem, wchodząc w skład rady fundatorów37. Jej 
patronat znacząco przyczynił się do szybkiego i dynamicznego rozwoju tej organizacji. 
Jolanta Kwaśniewska poszła o krok dalej – założyła własną fundację, wokół której ogni-
skowała cała swoją aktywność w okresie pełnienia funkcji Pierwszej Damy, a którą kon-
tynuuje po dzień dzisiejszy. 

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” została powołana do 
życia w 1996 r. Jej znakiem rozpoznawczym jest motyl na zielonym tle. Statutowym 
celem fundacji jest „prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz inicjowania 
procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych 
szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kultural-
nego”38. Swoją pomoc kieruje ona do osób fi zycznych, szpitali, hospicjów, ośrodków re-
habilitacji, stowarzyszeń oraz innych fundacji i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Współpracuje z wieloma organizacjami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowy-
mi. Bardzo szybko stała się jedną z najbardziej znaczących instytucji charytatywnych 
w Polsce. 

Dorobek Jolanty Kwaśniewskiej na płaszczyźnie dobroczynnej jest naprawdę impo-
nujący. Na ofi cjalnej stronie fundacji „Porozumienie bez barier” możemy znaleźć opis 
licznych programów i projektów stworzonych oraz koordynowanych przez Pierwszą 
Damę39. Najważniejsze z nich to: „One muszą żyć”, „Motylkowe szpitale”, „Otwórzmy 
dzieciom świat”, „Komputer dla Janko Muzykanta”, czy „Dziecko pogranicza”. Fundacja 
Jolanty Kwaśniewskiej prowadzi ponadto programy edukacyjne, mające na celu pod-
niesienie świadomości społecznej dotyczącej ochrony zdrowia i propagowanie zdrowe-
go trybu życia40. Do najbardziej znanych należą: „Możesz zdążyć przed rakiem”, „Miej 
serce i dbaj o serce”, „Co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien”, „Nie łam się, jest 
OK.”, „Słodkiego, nowego życia”. 

37 Fundacja „Sprawni inaczej”: http://www.fsi.gda.pl/index.php/o-nas/, 17 maja 2011.
38 Statut Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” § 8: http://www.fpbb.pl/statut.html, 

17 maja 2011.
39 Strona Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”: http://www.fpbb.pl/o_nas.html, 17 maja 

2011.
40 Ibidem.
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Przy fundacji od 1997 r. działa również Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolan-
ty i Aleksandra Kwaśniewskich, który służy pomocą stypendialną szczególnie utalento-
wanym uczniom, głównie niepełnosprawnym oraz z rodzin biednych. Skierowany jest 
on do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. 

Następczyni Pani Kwaśniewskiej, Maria Kaczyńska, nie zdecydowała się na utwo-
rzenie własnej fundacji charytatywnej. Wybrała inne formy działalności. Starała się po-
magać i uczestniczyć w doraźnych akacjach dobroczynnych, zwłaszcza na rzecz nie-
pełnosprawnych lub chorych dzieci. W jednym z udzielonych wywiadów na pytanie 
czy nie myślała o powołaniu fundacji odpowiada: „Nie. Znam doświadczenia poprzed-
niczki. I Bóg zapłać. Nie chcę mieć z pieniędzmi nic wspólnego. Dlatego nie prowadzę 
działalności charytatywnej sensu stricto”41. Aktywnie współpracowała natomiast Pani 
Maria z Fundacją „AKOGO?”. Jej celem jest pomoc dzieciom po ciężkich urazach mó-
zgu oraz wybudowanie pierwszej w Polsce kliniki-wzorca przy Oddziale Rehabilitacji 
Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka42. W 2007 r. Pani Prezydentowa wzięła 
udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Klinikę „Budzik”, którą 
objęła honorowym patronatem. Podobną opinię na temat założenia własnej fundacji 
ma obecna Pierwsza Dama – Anna Komorowska. Jak do tej pory nie zdecydowała się 
na założenie fundacji. 

Kolejną stosowaną przez Pierwsze Damy formą pomocy jest przekazywanie pry-
watnych przedmiotów na aukcje oraz inne inicjatywy charytatywne. Dochód z takich 
aukcji przeznaczony jest na cel dobroczynny określony w statucie organizacji non profi t 
lub na inną akcję charytatywną, np. na zakup pomocy szkolnych dla dzieci z ubogich 
rodzin, sfi nansowanie leczenia określonej kategorii osób, wsparcie działalności organi-
zacji ekologicznej. Pierwsze Damy najczęściej przekazują jakieś wyjątkowe przedmioty 
przywiezione z podróży zagranicznych albo książki i krajowe rękodzieło artystyczne. 
Na aukcjach są one sprzedawane za dość pokaźne sumy, a amatorów chętnych je po-
siąść nie brakuje. 

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży
Wśród klasycznych zadań Pierwszej Damy mieści się bez wątpienia troska o dzieci   

– ich rozwój, dobre wychowanie, zdrowie i szczęśliwe dzieciństwo. Znajduje ona swój wy-
raz w organizowaniu różnego rodzaju imprez dla najmłodszych, zapraszaniu ich do Pa-
łacu Prezydenckiego, odwiedzaniu ich bezpośrednio w szkołach, szpitalach, ośrodkach, 
domach dziecka, obdarowywaniu prezentami, dbaniu o przychylne dzieciom prawodaw-
stwo. Poza tym Pierwsze Damy uczestniczą w konferencjach i wykładach, dzięki którym 
mogą zapoznać się z wieloma kwestiami dotykającymi sytuacji dzieci w kraju i na świecie 
oraz spotykają się z podmiotami prowadzącymi działalność na ich rzecz, np. z przedsta-
wicielami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci czy z Rzecznikiem Praw Dziecka. 

41 Strona tygodnika „Newsweek”, Jestem za in vitro: http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/polska/maria-
kaczynska--jestem-za-in-vitro,34999,1, 17 maja 2011.

42 Strona fundacji „AKOGO?”: http://akogo.pl/nowa/fundacja.html, 18 maja 2011.
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Niepisaną tradycją Pierwszych Dam RP stało się organizowanie w Pałacu Prezy-
denckim Dnia Dziecka lub ewentualnie obejmowanie patronatu nad tą inicjatywą. Co 
roku obchody tego święta skierowane są do innego kręgu „małych adresatów” oraz 
mają odmienny charakter, choć zawsze nastawione są na edukację i rozwój najmłodsze-
go pokolenia. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Mikołajek. 

Pałac Prezydencki dzieci i młodzież odwiedzają w zasadzie przez cały rok. Często 
jest to forma wyróżnienia w wygranych konkursach lub olimpiadach, postępach w na-
uce czy innych osiągnięciach. Na Krakowskie Przedmieście przyjeżdżają też nierzadko 
młodzi ludzie z dawnych kresów wschodnich, mający obywatelstwo polskie, bądź też 
w jakikolwiek inny sposób związani z Polską. Najczęściej jednak Pałac bywa otwarty 
dla dzieci chorych, niepełnosprawnych czy w inny sposób pokrzywdzonych przez los. 
Możliwość zobaczenia Pałacu Prezydenckiego oraz bezpośredniej rozmowy z Pierwszą 
Damą mieli np. najzdolniejsi uczniowie z Sankt Petersburga za ich postępy w nauce ję-
zyka polskiego, podopieczni Fundacji „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel”, dzieci pozostają-
ce pod opieką Stowarzyszenia Osób i Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” czy 
też dzieci z obozu dla uchodźców w Tbilisi. 

Olbrzymia liczba spotkań z dziećmi odbywa się też w innych miejscach – najczę-
ściej są to szpitale czy kliniki, ale także domy dziecka, placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze, szkoły specjalne czy tradycyjne. Składając wizyty w takich miejscach Pierwsza 
Dama spotyka się zazwyczaj na początku z dyrektorem placówki oraz jej  pracownika-
mi, zapoznaje się też z jej działalnością, ewentualnymi problemami i to, co chyba naj-
ważniejsze – bezpośrednio rozmawia z dziećmi, które żywo zainteresowane są życiem 
Pierwszej Damy. Prezydentowa stara się jak może, aby wręczyć „milusińskim” jakieś 
drobne podarki czy choćby słodycze. W zamian niejednokrotnie otrzymuje prezenty 
własnoręcznie przygotowane przez dzieci. Spotkania mogą mieć różny przebieg w za-
leżności od okazji. Na przykład w okolicach Bożego Narodzenia prezydentowa śpiewa 
z dziećmi kolędy, ogląda jasełka czy dzieli się z opłatkiem, z kolei przed Wielkanocą 
maluje pisanki. 

Pierwsze Damy, aby lepiej zrozumieć dzieci, ich psychikę, problemy oraz sposoby 
w jaki można im pomóc, uczestniczą w spotkaniach, konferencjach oraz wykładach. Do 
wartościowych spotkań należą te z Rzecznikiem Prawa Dziecka, członkami Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci oraz pracownikami organizacji, stowarzyszeń i fundacji zajmują-
cych się problematyką dziecięcą, jak np. UNICEF, Children’s Medical Care Fundation, 
Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel”. Konferencje, w których uczestniczy Pierwsza 
Dama, mające często zasięg międzynarodowy, ogniskują się wokół kwestii związanych 
z narkomanią wśród młodocianych, przestępczością, ochroną zdrowia dzieci, śmier-
telnością matek i niemowląt, niepełnosprawnością, czy rodzicielstwem zastępczym. 
Uczestnicy zastanawiają się też jak można przeciwdziałać takim patologiom społecz-
nym, jak przemoc dorosłych w stosunku dzieci, agresja oraz przemoc dzieci w stosunku 
do rówieśników, handel dziećmi, wykorzystywanie dzieci w konfl iktach zbrojnych czy 
też zmuszanie ich do nadludzkiej pracy. Małżonki prezydentów chętnie obejmują pa-
tronaty honorowe nad akcjami na rzecz dzieci. 
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Niezwykle ciekawą inicjatywę podjęła w 1999 r. Jolanta Kwaśniewska. W dniach 27 
– 28 września zorganizowała w Warszawie międzynarodowe spotkanie z udziałem mał-
żonek głów państw. Forum Żon Prezydentów zaplanowano w związku z jubileuszem 
przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Prezyden-
towa Kwaśniewska uznała, że jest to dobry moment na przypomnienie o obowiązkach 
i odpowiedzialności dorosłych wobec dzieci. Do Polski przyjechały między innymi: 
JKM Zofi a – królowa Hiszpanii, JKM Paola – królowa Belgów, JKM Sylvia – królowa 
Szwecji, JKM Rania Al. Abdullah – królowa Jordanii oraz małżonki prezydentów z Ar-
menii, Egiptu, Kirgizji, Mali, Meksyku, Mołdawii, Nigerii, Peru, Portugalii, Słowenii 
oraz Ukrainy. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele UNICEF-u oraz innych 
organizacji międzynarodowych, Ambasadorzy Dobrej Woli, a także przedstawiciele 
wielu środowisk naukowych i twórczych. Zasadniczym celem konferencji, przebiega-
jącej pod hasłem „O uśmiech dziecka w nowym tysiącleciu”, było utworzenie lobby na 
rzecz przestrzegania zapisów Konwencji o Prawach Dziecka. Przez dwa dni debatowa-
no na temat sytuacji dzieci w świetle postanowień wspomnianego dokumentu, proble-
mów edukacyjnych oraz współczesnych zagrożeń w otaczającym dziecko świecie. Pre-
zydentowe wymieniły się opiniami oraz przedstawiły doświadczenia własnych krajów 
w omawianej materii43. 

Prezydentowe interweniują też w pojedynczych sytuacjach. Dzień przed tragicz-
nym lotem do Smoleńska Prezydentowa Kaczyńska spotkała się w Pałacu Prezydenc-
kim z pochodzącym z Białorusi Pawełkiem. Dzięki jej staraniom chłopiec i jego mama 
nie zostali deportowani, lecz dostali polskie obywatelstwo. Pani Maria, poruszona lo-
sem chłopca, wystosowała list do Ambasadora Republiki Białoruś w Polsce przekonu-
jąc go, że gwałtowna zmiana środowiska i opieki nad dzieckiem mogą źle odbić się na 
zdrowiu Pawełka. Osobiście zabiegała o nadanie dziecku obywatelstwa. 

Bardzo ciekawą inicjatywą, w którą zaangażowała się obecna Pierwsza Dama 
jest projekt czytania dzieciom bajek edukacyjnych. W maju 2011 r. Anna Komorow-
ska wzięła udział w nagraniu bajki o Koniku Mikrusku, napisanej specjalnie na tę oka-
zję. Akcję zorganizowała Fundacja „Oswoić Los”. Ma ona na celu zaznajamiać dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z różnymi formami niepełnosprawności44. 
Uczestniczą w niej także gwiazdy polskiej sceny, a jej efektem jest nagranie płyty CD 
z bajkami. 

Wszystkie te inicjatywy i aktywności Pierwszych Dam świadczą o ich żywym zain-
teresowaniu losem dzieci. 

Opieka nad rodzinami oraz wielopłaszczyznowe wspieranie kobiet 
Każda z Pierwszych Dam ma własny pomysł na prowadzenie działalności pożytku 

publicznego. W oczy rzuca się jednak fakt, że dla każdej z nich niezwykle ważna była 

43 Strona ofi cjalna Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”: http://www.fpbb.pl/forum-zon-
prezydentow.html, 30 maja 2011.

44 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Pierwsza Dama czyta bajki:  http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/kroni-
ka-pierwszej-damy/art,103,pierwsza-dama-czyta-bajki.html, 18 maja 2011.
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problematyka rodziny, macierzyństwa, opieki na dzieckiem oraz aktywizacji kobiet. Na 
tych polach bardzo często Małżonki Prezydentów podejmują wspólne działania, nie-
kiedy nawet o zasięgu międzynarodowym. Przykładem takiej inicjatywy było Forum 
Pierwszych Dam w ramach Światowego Szczytu Rodziny+3. Odbyło się ono pod ko-
niec listopada 2007 r. w Warszawie. Udział w nim wzięły m.in. Pani Kaczyńska, Pani 
Kwaśniewska, Štefk a Kučan, Dagmar Havel oraz Marina Taniguchi. Tematem rozmów 
była problematyka zapobiegania śmiertelności matek, noworodków oraz dzieci. Omówio-
na została również sytuacja rodziny i dzieci w zglobalizowanym świecie z akcentem na 
podobieństwa i różnice między regionami45. 

Pani Maria Kaczyńska bardzo mocno angażowała się w problematykę rodzicielstwa 
zastępczego. Na każdym kroku wspierała i promowała tę formę opieki nad dziećmi nie 
mającymi właściwej opieki rodziców. W wywiadzie udzielonym Kamili Wronowskiej mó-
wiła: „Chcę, by te wszystkie dzieci z biduli miały wreszcie rodziny. Ale jest to bardzo trud-
ne, zwłaszcza ze względu na przepisy. Z doświadczenia wiem – bo kilka takich rodzin 
spotkałam – że dzieci wychowywane w takich rodzinnych domach dziecka mają większe 
szanse w życiu na wykształcenie czy choćby lepsze samopoczucie”46. W 2007 r. z okazji 
„Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego cztery rodziny za-
stępcze oraz wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Joannę Kluzik-Rostkowską, Annę 
Kołtunowicz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Joannę Luberadzką-Gru-
cę z Fundacji Przyjaciółka. Na spotkaniu omówiono model rodziny zastępczej, wspólnie 
uznany za jedną z najlepszych form opieki nad dzieckiem, oraz poruszono problemy, z ja-
kimi borykają się rodziny zastępcze w Polsce47. 

Ponadto Pani Kaczyńska wzięła udział w akcji „Rodzicielstwo Zastępcze – Miłość 
Prawdziwa”. Często zabierała głos w omawianej kwestii, podkreślając zwłaszcza koniecz-
ność zmian systemowych w Polsce, które ułatwią postępowanie w tym zakresie i spowodu-
ją, że coraz więcej rodzin będzie decydowało się na przyjęcie dziecka pod swój dach. 

Śladami swojej poprzedniczki postanowiła pójść Pani Komorowska. W swoich wypo-
wiedziach podkreśla, że w trakcie prezydentury męża będzie aktywnie wspierać rodziciel-
stwo zastępcze48. W październiku 2010 r. na zaproszenie dyrekcji Ośrodka Wsparcia Ro-
dzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa „Nasz Dom” Pani Prezydentowa wzię-
ła udział w spotkaniu odbywającym się pod hasłem „Rodziny – Rodzinom” w ramach 
drugiej edycji kampanii rekrutacyjnej na rodziny zastępcze. Głównym założeniem akcji 

45 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Forum Pierwszych Dam w Ramach Światowego Szczytu Rodziny +3: 
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,161,77,forum-pierwszych-dam-w-
ramach-swiatowego-szczytu-rodziny-3.html, 30 maja 2011.

46 Strona dziennik.pl, Palikot to obsceniczny osobnik:  http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/84528,ka-
czynska-palikot-to-obsceniczny-osobnik.html, 30 maja 2011.

47 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Spotkanie Pani Prezydentowej z rodzinami zastępczymi: http://www.prezy-
dent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,161,33,spotkanie-pani-prezydentowej-z-rodzinami-
zastepczymi.html, 30 maja 2011.

48 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Wywiad Pierwszej Damy dla „Przyjaciółki”: http://www.prezydent.pl/
pierwsza-dama/wypowiedzi-pierwszej-damy/wywiady/art,14,wywiad-pierwszej-damy-dla-przyjaciolki.
html, 30 maja 2011.
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jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, wsparcie dla funkcjonujących już ro-
dzin zastępczych, a także zainteresowanie potencjalnych kandydatów na opiekunów za-
stępczych i rodziców adopcyjnych49. Pierwsza Dama zaangażowała się też w akcję „Ad-
opcja po polsku”, której celem jest m.in. propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. 

Pierwsze Damy wspierają także działania na rzecz matek pracujących zawodowo. 
Uczestniczą w konferencjach poświęconych tej tematyce, wspierają kampanie społecz-
ne, zwracają uwagę na potrzebę zmiany ustawodawstwa w tej materii. W 2007 r, Pani 
Kaczyńska włączyła się aktywnie w organizację konferencji pt. „Matki Pracujące Zawo-
dowo”, w której wzięły udział Pierwsze Damy z Niemiec, Czarnogóry, Gruzji i Ukrainy, 
a także Komisarz Europejski ds. Polityki Regionalnej. Podczas spotkania przeanalizo-
wano sytuacje, które najbardziej utrudniają kobietom godzenie macierzyństwa z pracą 
zawodową, sytuację pracujących matek, problemy pracodawców zatrudniających matki 
oraz rolę mediów w aktywizacji matek mających małe dzieci50. 

Problem godzenia macierzyństwa z pracą zawodową wielokrotnie pojawiał się już 
w wypowiedziach Anny Komorowskiej. Zdaniem Prezydentowej „Rolą państwa jest 
stworzenie takiej sytuacji prawnej i takich możliwości, żeby [kobiety – przyp. autora] 
miały rzeczywisty wybór”51. Dlatego aktywnie wspierała ustawę żłobkową, mającą po-
szerzyć rodzinom pole wyboru. Według Pierwszej Damy, pomoże ona zagwarantować 
pomoc w opiece nad dzieckiem kobietom, które pragną kontynuować karierę zawo-
dową oraz kobietom samotnym, które ze względów ekonomicznych muszą wrócić do 
pracy52. Uważa też, że należy zrobić wszystko co możliwe, aby uczynić żłobki miejscem 
przyjaznym dla dziecka. Anna Komorowska popiera ponadto ustawowe zwiększenie 
udziału ojców w wychowaniu dzieci oraz gratyfi kację fi nansową pracy wychowawczej 
kobiet. Biorąc pod uwagę możliwości budżetowe, należałoby jej zdaniem zastanowić 
się, czy państwo nie powinno opłacać składek ZUS kobiecie, która zajmuje się wycho-
waniem dzieci. Ułatwieniem dla matek byłoby ponadto poszerzenie możliwości zatrud-
niania na pół etatu. 

Wszystkie Pierwsze Damy poruszały też wielokrotnie inne kwestie dotyczące ko-
biet. Zwracały uwagę na dyskryminację płci żeńskiej na rynku pracy, zwłaszcza w kwe-
stii zarobków, które są często niższe mimo posiadania tych samych kwalifi kacji co męż-
czyźni. Anna Komorowska nagłośniła problematykę kobiet, które przestają być aktyw-
ne zawodowo i mają kłopot ze znalezieniem nowych form aktywności. Za godną roz-
propagowania uważa inicjatywę uniwersytetów trzeciego wieku. Podczas prezydentury 

49 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Udział Pani Prezydentowej w spotkaniu pod hasłem „Rodziny-Rodzinom”: 
http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/kronika-pierwszej-damy/art,30,udzial-pani-prezydentowej-w-spo-
tkaniu-pod-haslem-rodziny-rodzinom.html, 30 maja 2011.

50 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Międzynarodowa Konferencja pt. „Matki pracujące zawodowo”: 
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,161,26,miedzynarodowa-konferen-
cja-pt-matki-pracujace-zawodowo.html, 30 maja 2011.

51 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Wywiad Pierwszej Damy dla „Wprost”: http://www.prezydent.pl/pierw-
sza-dama/wypowiedzi-pierwszej-damy/wywiady/art,11,wywiad-pierwszej-damy-dla-wprost.html, 30 maja 
2011.

52  Ibidem.
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męża będzie ją aktywnie promować. Z kolei Jolanta Kwaśniewska wielokrotnie poru-
szała tematykę sytuacji kobiet w krajach muzułmańskich. 

Wszystkie prezydentowe podkreślały też kwestie profi laktyki zdrowotnej kobiet, 
zwłaszcza w kontekście zachorowalności na nowotwory piersi czy raka szyjki macicy. 

Do aktywności Pierwszych Dam na płaszczyźnie wspierania rodziny i kobiet można 
także zaliczyć takie działania jak np. organizowanie w Pałacu Prezydenckim Dnia Matki 
czy wspieranie akcji społecznej „Firma Przyjazna Mamie”, której celem jest wyłonienie 
oraz nagrodzenie fi rm, które ułatwiają kobietom łączenie pracy zawodowej z rolą opie-
kuńczą. Pierwsze Damy podejmują także osobiste działania w jednostkowych, wyjąt-
kowych sytuacjach. Na przykład Pani Maria Kaczyńska w 2007 r. odwiedziła w szpitalu 
w Ustrzykach Dolnych Czeczenkę Kamisę, której trzy martwe córki znaleziono w Biesz-
czadach. Kobieta i jej dwuletni synek trafi li do szpitala po tym, jak zostali zatrzyma-
ni przez Straż Graniczną w trakcie nielegalnego przekraczania granicy polsko-ukraiń-
skiej53. Prezydentowa, podczas półgodzinnej rozmowy, zapewniła załamaną kobietę, że 
jeśli wystąpi z wnioskiem o status uchodźcy, może na niego liczyć. Innym razem Pani 
Kaczyńska pospieszyła z pomocom ubogiej rodzinie pochodzącej ze śląskich Żor, której 
przyszły na świat czworaczki. 

Pierwsze Damy, w licznych wywiadach, udzielają Polakom także porad. Liderką 
w tej kwestii była Jolanta Kwaśniewska, która wielokrotnie zdradzała Polakom przepis 
na rodzinne szczęście, podkreślając za każdym razem, że rodzina jest dla niej najważ-
niejsza, że bez niej nie umiałaby żyć54. Czytelnikom radzi, aby nauczyli się siebie słu-
chać i jak najczęściej mówili sobie nawzajem „Kocham”55.

Inne obszary działalności społecznej Pierwszej Damy 
Nieodłącznym elementem funkcjonowania urzędu Pierwszej Damy są bezpośred-

nie spotkania z obywatelami. Odbywają się one przy rozmaitych okazjach oraz doty-
czą różnych grup społecznych. Najczęściej Polacy szukają wsparcia, zrozumienia oraz 
bezpośredniego wstawiennictwa u prezydenta oraz innych polityków. Pierwszą Dama 
spotyka się z lekarzami, pielęgniarkami, pracownikami socjalnymi, przedstawicielami 
kopalń, nauczycielami i reprezentantami lokalnego samorządu. Rozmawia z nimi naj-
częściej o problemach, trudnościach, wyzwaniach, ale także o osiągnięciach. 

Do klasycznych punktów kalendarza Pierwszej Damy należą spotkania z chorymi. 
Prezydentowe odwiedzają różne placówki lecznicze na terenie całej Polski – na zapro-
szenie dyrektorów oraz pracowników, a niekiedy z własnej inicjatywy. Pierwsze Damy 
dostają także wzruszające listy od osób przebywających w hospicjach lub na oddziałach 
onkologicznych z prośbą o możliwość spotkania. Jolanta Kwaśniewska w jednym z wy-
wiadów wyznaje – „Nie potrafi ę odmówić takim prośbom, chociaż są to dla mnie bar-

53 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Spotkanie Pani Prezydentowej z Panią Kamisą: http://www.prezydent.pl/
archiwum/archiwum-galerii/rok-2007/galeria,166.html, 31 maja 2011.

54 M. Mazur, W życiu warto trzymać się za ręce, „Dobre Rady” 2011, nr 2, s. 10
55 Ibidem, s. 10.
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dzo trudne spotkania i trudno jest mi pohamować łzy. Płaczę i nie wstydzę się tego (…). 
Chore kobiety płaczą razem ze mną, ale wiedzą, że jestem z nimi, że razem z nimi cier-
pię, że staram się im pomóc, o ile to jest możliwe”56. Dla wielu ludzi spotkanie z Pierw-
szą Damą jest niezwykle ważne i poruszające. Wyjątkowo często małżonki prezydentów 
odwiedzają Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytut Matki i Dziecka. 

Działalność społeczna Pierwszej Damy jest tak szeroka, że ciężko wskazać na 
wszystkie pełnione przez małżonki prezydentów funkcje. Bardzo często Pierwsze Damy 
zapraszane są na różnego rodzaju gale i uroczystości, w trakcie których wręczają oso-
bom wyróżnionym nagrody oraz stypendia. Uczestniczą w konferencjach na terenie 
całego kraju, a niekiedy proszone są o poprowadzenie wykładu. Działają na rzecz re-
spektowania praw zwierząt, ochrony środowiska naturalnego, biorą udział w inaugura-
cji roku szkolnego czy akademickiego, wspierają harcerstwo – w miarę możliwości są 
obecne na zlotach, spotkaniach, harcerskich świętach. Na przykład co roku Pierwsze 
Damy biorą udział w przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju przez harcerzy ze 
Związku Harcerstwa Polskiego. Uroczyście otwierają pracownie szpitalnej diagnosty-
ki oraz inne obiekty użyteczności publicznej. Uczestniczą w nabożeństwach i ważnych 
świętach kościelnych oraz spotykają się ze społecznościami religijnymi. Tradycją stała 
się obecność Pierwszej Damy na uroczystościach zapalenia świateł chanukowych z oka-
zji żydowskiego Święta Chanuki57. 

Małżonki prezydentów często spotykają się też z przedstawicielami rządowych oraz 
pozarządowych organizacji, fundacji oraz stowarzyszeń. Zasiadają w różnych międzyna-
rodowych organach zajmujących się problematyką społeczną. Na przykład Jolanta Kwa-
śniewska dostała zaproszenie od sekretarza generalnego ONZ Kofi  Annana do udziału 
w pracach komitetu „Comite de Sages”, będącego ciałem doradczym biura Narodów Zjed-
noczonych ds. Międzynarodowej Kontroli Narkotyków i Zapobiegania Przestępczości58. 
Wachlarz działań Pierwszej Damy na omawianej płaszczyźnie jest naprawdę szeroki. 

Promocja kultury w kraju 
Każda z Pierwszych Dam postawiła sobie za cel wspomaganie kultury, rozumianej 

jako ogół zarówno materialnych, jak i niematerialnych wytworów ludzi. Działalność 
na tej płaszczyźnie w latach 1995 – 2011 przyjmowała wiele różnych form, tj. bezpo-
średnie spotkania z ludźmi nauki i kultury, otwieranie wystaw malarskich, muzealnych, 
fotografi cznych, obejmowanie patronatów nad projektami kulturowymi, uczestnic-
two w wernisażach, koncertach, recitalach, wręczenie stypendiów, nagród i wyróżnień 
uzdolnionym Polakom. 

56 J. Andrzejczak, op. cit., s. 79. 
57 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Uroczystość zapalania świateł chanukowych: http://www.prezydent.pl/

archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,160,47,uroczystosc-zapalania-swiatel-chanukowych.html, 
31 maja 2011. 

58 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Jolanta Kwaśniewska zaproszona do “Comite des Sages”: http://www.pre-
zydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2000-i-starsze/art,158,274,jolanta-kwasniewska-zaproszo-
na-do-comite-des-sages.html, 30 maja 2011.
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Jolanta Kwaśniewska, chcąc zwiększyć zainteresowanie Polaków kulturą, zdecydowa-
ła się na zrobienie w jednym ze skrzydeł Pałacu Prezydenckiego Galerii Prezydenckiej. 
W związku z tym, duże pieniądze z Kancelarii Prezydenta RP Pierwsza Para przeznaczała 
na wyszukiwanie w zbiorach Muzeum Narodowego wartościowych eksponatów, które ni-
gdy nie widziały światła dziennego, aby następnie udostępniać je społeczeństwu w pałaco-
wych salach59. Dzięki otwarciu Galerii w Pałacu odbywało się wiele wystaw, które z reguły 
uroczyście otwierała Pani Prezydentowa, np. „Srebra Warszawskie XIX wieku” (2003)60, 
„Urok Gorgony. Antyczne piękno rzeźb Igora Mitoraja”, „Kolekcja sztuki japońskiej Igna-
cego Jana Paderewskiego i innych ofi arodawców”, „Poczty władców polskich. Tradycja 
państwowości”61. Z wielkim rozczarowaniem przyjęła Pani Kwaśniewska wiadomość o li-
kwidacji Galerii w okresie prezydentury L. Kaczyńskiego62.  

W latach 1995 – 2005, z inicjatywy Pierwszej Pary, a zwłaszcza Pani Kwaśniewskiej, 
odbyło się ponadto wiele spotkań, dyskusji i konferencji z ludźmi kultury, nauki i sztuki. 
W tym okresie zdecydowano się także na renowację wielu obiektów zarządzanych przez 
Kancelarię Prezydenta – m.in. zabytkowego Zamku w Wiśle. Odtworzone zostały wszyst-
kie wnętrza reprezentacyjne Zamku, łącznie z restauracją barwnych polichromii autorstwa 
A. Pronaszki i odnowieniem wszystkich zachowanych mebli i elementów oświetlenia.

Z wyjątkowo ciekawą inicjatywą wyszła obecna Prezydentowa – Anna Komorow-
ska. Z jej pomysłu raz na kwartał organizowane są w Belwederze koncerty muzyki kla-
sycznej lub spektakle sceny kabaretowej. Mają one na celu wypromowanie młodych pol-
skich artystów muzyki klasycznej, jak i środowisk zaangażowanych w ich szerzenie. Do 
ofi cjalnej rezydencji Pierwszej Pary zapraszani są młodzi polscy artyści, laureaci kon-
kursów międzynarodowych, polskich i zagranicznych. Wszystkie koncerty są retrans-
mitowane w Programie Drugim Polskiego Radia, które sprawuje patronat nad tym wy-
darzeniem. Do końca maja 2011 r. zorganizowano w Belwederze cztery takie koncerty. 
Zapraszani są na nie przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, posłowie na Sejm RP, 
senatorowie RP, korpus dyplomatyczny, przedstawiciele rządu i samorządu lokalne-
go, świata kultury i sztuki oraz młodzież szkolna. Dzięki Pani Prezydentowej, specjal-
ne bilety na odbywające się cyklicznie koncerty można wygrać na różnych aukcjach, 
np. można je było zdobyć na aukcji magazynu „Elle”. 

Spotkania z przedstawicielami środowiska muzycznego, artystycznego i sportowe-
go często odbywają się w Pałacu Prezydenckim. W 2006 r. Pierwszą Parę odwiedziło 
74 młodych Polaków, uhonorowanych różnymi nagrodami. Spotkanie odbyło się pod 
hasłem „Mój talent dla Polski”. Państwo Kaczyńscy postanowili poznać osobiście uzdol-

59 Wywiad własny z Jolantą Kwaśniewską przeprowadzony 14 października 2010 r. w Warszawie, s. 14.
60 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Otwarcie wystawy w Galerii Pałacu Prezydenckiego z udziałem Małżonki 

Prezydenta RP: http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2003/art,154,52,otwarcie-
wystawy-w-galerii-palacu-prezydenckiego-z-udzialem-malzonki-prezydenta-rp.html, 1 czerwca 2011.

61 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Otwarcie wystawy w Galerii Pałacu Prezydenckiego: http://www.pre-
zydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2005/art,151,137,otwarcie-wystawy-w-galerii-palacu-
prezydenckiego.html, 1 czerwca 2011.

62 Wywiad własny z Jolantą Kwaśniewską przeprowadzony 14 października 2010 r. w Warszawie, s. 14.
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nioną młodzież oraz wręczyć jej symboliczne upominki. Wielokrotnie w Pałacu gościli 
sportowcy oraz ich trenerzy, m.in. Adam Małysz, kadra narodowa piłkarzy ręcznych, 
medaliści i trenerzy polskiej reprezentacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich z Vanco-
uver. Natomiast w roku 2008 Pani Kaczyńska spotkała się z artystami polskiej estrady, 
którzy nagrali płytę „Nasza Niepodległa”, wydaną z okazji obchodów rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. W tym wyjątkowym projekcie wzięły udział gwiazdy 
polskiej estrady, m. in. Maryla Rodowicz, Krzysztof Kiljański oraz zespół Zakopower. 

W miarę możliwości Pierwsza Dama uczestniczy w najważniejszych rozgrywkach 
sportowych, zwłaszcza takich, w których występują reprezentanci z Polski. Pani Maria 
Kaczyńska udała się do Kolonii, aby obejrzeć mecz piłki ręcznej o mistrzostwo świa-
ta pomiędzy reprezentacjami Polski i Niemiec, a Pani Anna Komorowska wraz z mał-
żonkiem była obecna na benefi sie A. Małysza kończącym karierę skoczka oraz na fi -
nale Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata w Skokach i Ujeżdżaniu. Zdarza się też, 
że Pierwsza Dama uroczyście otwiera, bądź zamyka różne imprezy sportowe. Ciekawa 
pod tym względem była ceremonia otwarcia V Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych we wrześniu 2010 r. Reprezentację kraju, wkraczającą na płytę stadionu, 
poprowadził tercet Pierwszych Dam z Polski – Anna Komorowska, Jolanta Kwaśniew-
ska oraz Danuta Wałęsa. Spotkało się to z gorącą owacją publiczności63. Zamknięcia 
igrzysk dokonała już indywidualnie Pani Anna Komorowska. 

Maria Kaczyńska, świetnie znająca się na muzyce klasycznej, była regularnym go-
ściem koncertów i recitali. Co miesiąc kilka godzin spędzała w budynkach oper i fi l-
harmonii. Wielokrotnie, przy różnych okazjach, rozmawiała bezpośrednio z artysta-
mi, potomkami wybitych artystów (np. w 2006 r. rozmawiała z Anną Marią Jopek64, 
a w 2007 r. spotkała się z córką Artura Rubinsteina – wybitnego polskiego pianisty65) 
oraz organizatorami życia kulturalnego. Nierzadko wręczała także wyróżnienia i nagro-
dy laureatom konkursów. Była też wielokrotnie obecna na uroczystościach jubileuszo-
wych twórców polskiej kultury. Na przykład w pierwszym roku urzędowania uczestni-
czyła w jubileuszu 60-lecia pracy aktorskiej Barbary Krafft  ówny, z kolei w listopadzie 
2008 r. w uroczystych obchodach jubileuszu 75. urodzin Krzysztofa Pendereckiego.  

W obszarze działań Pierwszej Damy na płaszczyźnie kultury mieści się ponadto 
uroczyste otwieranie wystaw oraz nowo powstałych muzeów, a także odsłanianie tablic 
pamiątkowych oraz pomników poświęconych zasłużonym Polakom. Często Pierwsze 
Damy uczestniczą w prapremierach fi lmów i inscenizacji teatralnych, bądź opero-
wych, które z reguły otwarte są jedynie dla krytyków oraz dziennikarzy. Najważniejszą 
formą wspierania kultury jest obejmowanie patronatów honorowych nad wydarzenia-

63 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Para Prezydencka na otwarciu Olimpiad Specjalnych: http://www.prezy-
dent.pl/pierwsza-dama/kronika-pierwszej-damy/art,13,para-prezydencka-na-otwarciu-olimpiad-specjal-
nych.html, 1 czerwca 2011.

64 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Ostatni furman Rzeczypospolitej:  http://www.prezydent.pl/archiwum/archi-
wum-aktualnosci/rok-2006/art,160,60,ostatni-furman-rzeczypospolitej.html, 2 czerwca 2011.

65 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Spotkanie z Evą Rubinstein: http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-
aktualnosci/rok-2007/art,161,15,spotkanie-z-eva-rubinstein.html, 2 czerwca 2011.
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mi – wiąże się ono z osobistym, a niekiedy fi nansowym bądź organizacyjnym wspar-
ciem. Niezwykle ważna jest promocja polskiej kultury wśród odwiedzających Warszawę 
delegacji zagranicznych. Pierwsza Dama, poprzez wybór wydarzeń oraz miejsc, w jakie 
zabiera swoje odpowiedniczki, przybywające do Polski ze wszystkich zakątków świata, 
kreuje wizerunek naszego kraju. Jest to okazja do zapoznania prezydentowych z naro-
dową muzyką, architekturą, teatrem, malarstwem, literaturą, ale także z polską kuchnią 
czy obyczajowością. Dobrą okazją do promocji Polski było XVII Spotkanie Prezydentów 
Państw Europy Środkowej, którzy przybyli do Warszawy ze swoimi małżonkami. W ra-
mach odrębnego programu Pierwszych Dam małżonki przywódców państw środkowo-
europejskich (Łotwy, Słowenii, Chorwacji, Albanii, Estonii, Macedonii oraz Czarnogó-
ry) w towarzystwie gospodyni, Anny Komorowskiej, pojechały do Żelazowej Woli. Wi-
zytę rozpoczęły od zwiedzenia domu, w którym w 1810 r. urodził się Fryderyk Chopin, 
a następnie wysłuchały recitalu chopinowskiego. Swoją wizytę zakończyły spacerem po 
malowniczym parku, po której udały się do Nieborowa66. Tam zwiedziły Pałac Radziwił-
łów oraz wzięły udział w lunchu wydanym przez Annę Komorowską. 

Promocja kultury za granicą
Pierwsze Damy RP mogą także angażować się w akcje promujące polską kulturę 

za granicą. W miarę możliwości włączają się w projekty promocyjne pod nazwą Roku 
Polskiego czy Sezonu Polskiego, których głównym zadaniem jest multidyscyplinar-
na prezentacja Polski i jej dokonań. Wydarzenia w ramach poszczególnych projektów 
obejmują liczne koncerty, wystawy, spotkania czy prezentacje kulturalne. Prezydento-
we biorą udział w uroczystym otwarciu lub zamknięciu takiej inicjatywy. W kwietniu 
2009 r. Maria Kaczyńska uczestniczyła w Londynie w koncercie inaugurującym Rok Pol-
ski w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Cadogan Hall, 
a w maju tego samego roku  złożyła wizytę w państwie Izrael, by wziąć udział w uroczysto-
ściach z okazji zamknięcia Roku Polskiego. Innym razem Pani Maria Kaczyńska uczest-
niczyła w wyjeździe do Sankt Petersburga, gdzie inaugurowała otwarcie Domu Polskiego, 
pierwszej takiej placówki w Federacji Rosyjskiej. Na uroczystość przybyła także małżon-
ka prezydenta Federacji Rosyjskiej Ludmiła Aleksandrowna Putin, która specjalnie z tej 
okazji przyjechała z Moskwy, i Gubernator Sankt Petersburga Walentina Iwanowna Ma-
twijenko. Obie Pierwsze Damy wygłosiły przemówienia, po których miało miejsce odsło-
nięcie tablicy Domu Polskiego, wspólne przecięcie wstęgi i wpis do księgi pamiątkowej. 
W swoim wystąpieniu Pani Putin podkreśliła, że „w dobie ekspansji ekonomicznej, która 
prowadzi do konfl iktów, kultura jest tym, co ludzi łączy”67.

Ważnym kulturalnym wydarzeniem, w którym brała udział polska Pierwsza Dama 
było otwarcie w 2007 r. VIII Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles. Maria Kaczyń-

66 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Pierwsze Damy w Żelazowej Woli: http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/
kronika-pierwszej-damy/art,105,pierwsze-damy-w-zelazowej-woli.html, 2 czerwca 2011.

67 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Wizyta Pani Prezydentowej w Sankt Petersburgu: http://www.prezydent.
pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,161,43,wizyta-pani-prezydentowej-w-sankt-petersburgu.
html, 3 czerwca 2011.
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ska objęła tę imprezę swoim patronatem. Uroczysta gala odbyła się w siedzibie Gildii Re-
żyserów Amerykańskich, gdzie Pani Maria wygłosiła przemówienie. Uroczystość otwar-
cia była również miejscem spotkań z aktorami i twórcami fi lmowymi: z Jadwigą Barań-
ską i Jerzym Antczakiem, ze Stacym Keachem, Davidem Lynchem oraz wieloma innymi. 
Podczas tej wizyty Pani Maria wręczyła w imieniu Prezydenta RP Krzyż Ofi cerski Or-
deru Zasługi Rzeczypospolitej organizatorowi festiwalu – Władysławowi Juszkiewiczowi 
– za całokształt działalności popularyzującej polską kulturę. Uczestniczyła też w pokazie 
polskich fi lmów oraz spotkała się z burmistrzem Los Angeles, aby omówić możliwości 
współpracy Los Angeles z Łodzią w ramach współpracy miast siostrzanych, a także po-
parcia władz miasta idei utworzenia ośrodka kultury polskiej w Los Angeles68.

Jolanta Kwaśniewska we wrześniu 1998 r., wspólnie z JKM Zofi ą, królową Hisz-
panii, dokonała odsłonięcia popiersia Fryderyka Chopina w Valldemossie na Majorce. 
W tej hiszpańskiej miejscowości kompozytor spędził zimę w latach 1838 – 1839.  Rzeź-
bę wykonała polska artystka Zofi a Wolska. Następnie obie panie wysłuchały recitalu 
Piotra Palecznego69. Warto na koniec zadać sobie pytanie – czy formalizacja stanowiska 
Pierwszej Damy jest potrzebna? Sprawa jest dyskusyjna i ciężko z pełną stanowczością 
odpowiedzieć na to pytanie. Dzięki Pierwszym Damom mężowie nie zapominają o re-
aliach codziennego życia. Oferują także odmienną perspektywę w zdominowanej przez 
mężczyzn polityce, choć niekiedy mogą odwracać uwagę od decyzji politycznych po-
dejmowanych przez ich mężów70. Robią także bardzo wiele dobrego dla społeczeństwa. 
Z drugiej strony byłoby to kolejne obciążenie dla budżetu państwa. Prezydent RP, zgod-
nie z ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 12 365,22 zł 
brutto oraz dodatek funkcyjny w wysokości 5299,38 zł i dodatek za wysługę lat, w su-
mie 20 137,64 zł brutto71. Można więc wysnuć wniosek, że w polskich realiach są to wy-
sokie zarobki, z których da się pokryć koszty aktywności Pierwszej Damy. Nie można 
jednak zapomnieć, że pełnienie funkcji First Lady związane jest z koniecznością zaprze-
stania pracy zawodowej. Jest ono także ciężką, codzienną pracą w nielimitowanym wy-
miarze czasu, a działalność ta nie jest nawet objęta składką emerytalną. 

W polskich realiach żadna prezydentowa nie posiadała rzeczywistej władzy, choć 
przypadki takie znane są w historii innych państw. Żadna z prezydenckich małżonek 
nie pełniła też jakiejkolwiek funkcji ofi cjalnej. Prezydentowe mają wolną rękę, jeśli cho-
dzi o aktywność w trakcie prezydentury męża. Pierwsze Damy wypełniały swoją rolę 
w różny sposób. Każda starała się być jednak jak najlepszą prezydentową.

68 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Festiwal Filmów Polskich w Los Angeles: http://www.prezydent.pl/archiwum/
archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,161,45,festiwal-fi lmow-polskich-w-los-angeles.html, 1 czerwca 2011.

69 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Udział Jolanty Kwaśniewskiej w odsłonięciu popiersia Chopina: http://
www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2000-i-starsze/art,158,485,udzial-jolanty-kwa-
sniewskiej-w-odslonieciu-popiersia-chopina.html, 3 czerwca 2011.

70 http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/swiat/czy-pierwsze-damy-sa-potrzebne,1,3346116,wiadomosc.html, 
10 czerwca 2011.

71 Ofi cjalna strona Prezydenta RP, Pytania i odpowiedzi, Ile zarabia urzędujący Prezydent: http://www.prezy-
dent.pl/pytania-i-odpowiedzi/, 16 czerwca 2011.
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Streszczenie

Wybrane obszary działalności Pierwszych Dam RP w latach 1995-2011
Autorka poddała analizie działalność publiczną małżonek prezydentów RP po 1995 r. 

Posłużyła się jednolitym terminem „Pierwsza Dama RP” wobec trzech ostatnich prezyden-
towych. W pierwszym rzędzie wyeksponowała ich role wypływające z protokołu dyploma-
tycznego, jak uczestniczenie w świętach narodowych i uroczystościach państwowych, pod-
czas spotkań z głowami państw i przedstawicielami dyplomatycznymi w kraju, w tym z ich 
żonami, a także w czasie wizyt zagranicznych. Odrębnymi fragmentami są tu prezentacje 
działalności społecznej Pierwszych Dam, a zwłaszcza charytatywnej, za pośrednictwem 
fundacji, których były niekiedy założycielkami. W tym zakresie wyeksponowane zostały ak-
cje na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży, wspierania rodzin wielodzietnych, poprawy po-
łożenia kobiet. Końcowe partie artykułu poświęcone zostały promocji przez Pierwsze Damy 
kultury, w kraju i za granicą.

Summary

The selected areas of Polish First ladies’ activity within the years 1995-2011
Th e author analyzed the public activity of Polish presidents’ wives aft er the year 1995. 

She used the unifi ed term “ Th e First Lady of the Republic of Poland” as towards the last three 
presidents’ wives. Firstly, she exposed their roles resulting from the diplomatic protocol, such 
as participating in the national holidays and celebrations as well as in the meetings with the 
other heads of the countries and the diplomatic representatives including their wives. Th e au-
thor also referred to the presence of the presidents’ wives during the visits abroad. Th e presen-
tations of the First Ladies’ social activity, especially related to the charity actions performed 
through the foundations they oft en established, constitute the separate part of the work. As far 
as this part is concerned, the author emphasized the actions for children and young people, 
supporting the families with many children, improving the women’s situation. Th e last parts 
of the work were devoted to the promotion of the culture in the country and abroad that was 
carried out by the First Ladies. 
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Anna Siemieniuk

Problemy bezpieczeństwa w stosunkach francusko-
amerykańskich w świetle „Le Figaro”, „Le Monde” 
i „Libération” 2007 – 2010

Tematem pracy są relacje francusko-amerykańskie na łamach „Le Figaro”, „Le Mon-
de” i „Libération” w latach 2007 – 20101. Wybrałam takie zagadnienie z kilku powodów. 
Po pierwsze, w Polsce nie ma praktycznie w ogóle opracowań w tej dziedzinie, oczywi-
ście dotyczących podanych przeze mnie ram czasowych. W zasadzie stosunki między 
oboma krajami, nawet we wcześniejszych latach, nie były szeroko i często opisywane. 
W ciągu ostatnich lat relacje francusko-amerykańskie przeszły interesującą transfor-
mację i uległy zmianie, co sprawiło, że ten temat stał się jeszcze ciekawszy do opisania. 

Celem pracy jest scharakteryzowanie relacji w dziedzinie bezpieczeństwa między 
Francją a Stanami Zjednoczonymi w latach 2007 – 2010, przeanalizowanie i porówna-
nie jakie stanowisko zajęła prasa francuska w omawianej kwestii.

Cezura czasowa 2007 – 2010 nie została określona przypadkowo. 14 stycznia 
2007 r. Unia na rzecz Ruchu Ludowego podjęła decyzję, że jej jedynym kandydatem 
w wyborach prezydenckich będzie Nicolas Sarkozy. W maju tego samego roku, po-
konując w drugiej turze pretendentkę socjalistów, ów polityk  został prezydentem 
V Republiki. Stąd właśnie początkowa cezura. Był to ważny czynnik w relacjach 

1  „Le Figaro” jest wydawany we Francji od 1826 r., co czyni z niego najstarszy francuski dziennik publikowany 
do dzisiaj. Co ciekawe, jest to także jeden z najstarszych dzienników na świecie. Swoją nazwę zawdzięcza 
sławnej postaci stworzonej przez Pierre’a Beaumarchais, dramaturga i pisarza francuskiego, który z Figara 
uczynił centralną postać swojej trylogii. Średni nakład wynosi około 330 000 egzemplarzy. „Le Figaro” jest 
czasopismem codziennym, prawicowym bądź centroprawicowym. W 2004 r. kontrolę nad Socpresse, czyli 
matczyną fi rmą, do której należał „Le Figaro”, przejęła francuska grupa fi rm Dessault (GIMD). „Le Monde” 
jest to jedyny dziennik, który zachował formułę wieczorną. To znaczy, że pojawia się on po południu z datą 
dnia następnego. Wydawany jest od 1944 r., kiedy to powstał z inicjatywy Charles’a de Gaulle’a. Wychodzi 
on obecnie w nakładzie około 320 000 egzemplarzy. Linia polityczna gazety ma charakter centrolewicowy. 
„Libération”, najmłodszy z tych trzech dzienników, ukazuje się od 1973 r.w nakładzie 140 000 egzemplarzy. 
Jako pierwszy miał swoją stronę internetową. Dziennik reprezentuje orientację lewicową. 
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francusko-amerykańskich, gdyż po drugiej stronie Atlantyku oczekiwano, że nowy 
mieszkaniec Pałacu Elizejskiego przewartościuje politykę Francji i nastąpi zwrot we 
wzajemnych stosunkach, zwłaszcza po trudnym okresie sprawowania władzy przez 
Jacques’a Chiraca. Jeśli chodzi o końcową granicę czasową, czyli 2010 r., to wydawała 
się on najwłaściwsza dla zamknięcia badań nad omawianym tematem. Do tego mo-
mentu upłynęło trzy i pół roku prezydentury nowego szefa państwa francuskiego, 
a więc dosyć dużo czasu, aby nakreślić kierunki polityczne. 

Powrót Francji do struktur wojskowych NATO
W 1966 r. generał Charles de Gaulle podjął decyzję o wycofaniu Francji ze zin-

tegrowanych struktur militarnych NATO. Wynikało to z przekonania o wyjątkowości 
Francji na scenie międzynarodowej, która wywodziła się m.in. ze stałego członkostwa 
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zadowalającej pozycji w gospodarce światowej czy po-
siadania broni atomowej. Bezpośrednim powodem wystąpienia stała się odmowa An-
glosasów utworzenia dyrektoriatu trzech państw: Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych, który miałby podejmować decyzję dotyczące bezpieczeństwa świato-
wego, zaproponowanego w 1958 r. przez de Gaulle’a. Chodziło o posiadanie równego 
statusu z pozostałymi dwiema potęgami. Ważna była także samodzielność nuklearna 
oraz chęć wycofania francuskich żołnierzy spod dowództwa militarnego NATO, które 
było kierowane przez amerykańskiego generała. Nie było tajemnicą, że dla Charles’a de 
Gaulle’a to właśnie od niezależności polityki wojskowej należało rozpocząć emancypa-
cję spod amerykańskich wpływów. W takich oto okolicznościach, 7 marca 1966 r. gene-
rał wysłał list do Lyndona Johnsona, w którym poinformował go o wycofaniu Francji ze 
zintegrowanych struktur wojskowych NATO. 

Od lat 90. XX w. rozpoczęło się przewartościowanie podejścia do pełnego uczest-
nictwa w NATO, a Francja stopniowo koordynowała swoje działania z Paktem. Wyra-
zem tego była decyzja prezydenta Francois’a Mitteranda o wysłaniu francuskich żołnie-
rzy do Bośni i Hercegowiny, w ramach misji pokojowej UNPROFOR w 1992 r., którzy 
częściowo podlegali dowództwu NATO. 

We wrześniu 2007 r. prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, po raz pierwszy wyraźnie 
określił warunki powrotu swojego kraju do struktur militarnych Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego. Jednocześnie potwierdził stawiane wymagania do pełnej rein-
tegracji. Dziennik „Libération”, powołując się na wywiad z Sarkozy’m, przeprowadzo-
ny przez „New York Times’a”, podał te wymogi. Przede wszystkim prezydent uzależniał 
kwestię powrotu od zdecydowanego wzmocnienia Europejskiej Polityki Bezpieczeń-
stwa i Obrony (EPBiO). Inny postulat dotyczył nowego podziału odpowiedzialności 
w Pakcie i dzięki temu stworzenie wyważonych relacji z USA, co miało wyrażać się 
w zwiększeniu udziału Europejczyków w strukturze dowodzenia NATO. Nicolas Sar-
kozy nie ukrywał swoich skłonności proatlantyckich, mówił o tym, że należało prze-
stać przedstawiać Sojusz jako „stracha na wróble”2. W ocenie dziennika, warunki po-

2 Paris redevient <Otan compatible>, „Libération”, 25 września 2007, s. 9.
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stawione przez prezydenta nie spowodowały załamania dyplomatycznego. Jego propo-
zycja nawiązywała do warunków określonych przez Jacques’a Chiraca na początku jego 
pierwszego mandatu. Jak przypomniał „Libération”, szef państwa zapowiadał powrót 
Francji do struktur militarnych, w zamian za odpowiedzialne stanowisko, a mianowicie 
Dowództwo Południowe NATO z bazą w Neapolu, które zarządzało wszystkimi siłami 
na Morzu Śródziemnym, wliczając w to VI fl otę amerykańską. Kierowanie tą jednostką 
było dla Francuzów niezwykle ważne, gdyż dawałoby im kontrolę nad regionem Mo-
rza Śródziemnego, gdzie chcieli odgrywać rolę siły dominującej. Według Chiraca takie 
stanowisko było całkowicie uzasadnione. Dla Francji region ten miał ogromne znacze-
nie zarówno z punktu widzenia doktrynalnego, jak i strategicznego. Jednakże według 
dziennika, źle pokierowane działania przyniosły fi asko Chiracowi. Ponadto Ameryka-
nie nie byli skłonni do oddania tego ważnego dowództwa Europejczykom. Dwanaście 
lat później, Nicolas Sarkozy, ponownie „wyciągnął” sprawę na stół, ale bez precyzowa-
nia jakich stanowisk Francja oczekuje. 

Jak podał „Le Monde”, według Sarkozy’ego Francja była gotowa wznowić swoje peł-
ne członkostwo w NATO w 2007 r., ale potrzebne było do tego spełnienie kilku warun-
ków. W ocenie dziennika, należało skupić się na domenie wojskowej. Europejczycy po-
winni dostać więcej stanowisk dowódczych, a Europa Obrony nabyć prawdziwą auto-
nomię, która pozwoliłaby jej pójść naprzód. Według „Le Monde”, całkowita reintegracja 
Francji z NATO byłaby jednak bardzo symboliczna3. Już w 1995 r. kraj de facto powrócił 
na łono zintegrowanego dowództwa, wysyłając przedstawiciela do Komitetu Militarne-
go. Krok ten został potwierdzony w 2004 r., kiedy to Paryż wysłał żołnierzy do SHAPE 
(Naczelnego Dowództwa Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie) i do ACT (Do-
wództwa Sojuszniczego ds. Transformacji) w Norfolk (Wirginia, USA). 

Dziennik „Le Figaro” zauważył, że cała „akcja” powrotu do struktur militarnych 
NATO rozpoczęła się już w sierpniu 2007 r., kiedy to Nicolas Sarkozy powoli zaczął wy-
rażać życzenie, by Francja zajęła właściwe sobie miejsce w Organizacji. Dziennik postawił 
pytanie, czy powrót do struktur militarnych to rzeczywiście szansa dla kraju. Zwolennicy 
zbliżenia twierdzili, iż Francja traciła podwójnie. „Le Figaro” przytoczył wypowiedź jed-
nego z wyższych wojskowych francuskich, który skonstatował, iż Francuzi sprawiają wra-
żenie jakby najpierw chcieli dla zasady mówić „nie”, natomiast później robią lub zgadzają 
się na wiele rzeczy, w rezultacie czego „tracą w kategoriach zysku politycznego, wpływów, 
wizerunku, mając jednocześnie duży wkład w działania”4. Drugim problemem, który do-
strzegła gazeta, podobnie jak „Le Monde”, był sposób wynegocjowania pełnego powrotu 
do NATO. Według dziennika, Paryż musiał uzyskać strategiczne stanowiska, nie tylko dla 
Francji, ale też dla całej Europy. Jednocześnie francuskie zbliżenie do NATO oznaczało de 
facto, że Europa nie miała w ambicjach, przynajmniej w najbliższym okresie, zapewnienia 
sobie zbiorowej obrony. W ostateczności dziennik uznał, iż kompletny powrót do NATO 
nie był znaczącą zmianą polityczną, ale raczej wyjaśnieniem sytuacji.

3 L. Zecchini, Le grand marchandage France-OTAN, „Le Monde”, 10 listopada 2007, s. 2.
4 A. Grange, La France amorce un <mouvement> vers l’OTAN, „Le Figaro”, 26 września 2007, s. 6.
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W kwietniu 2008 r. miał miejsce szczyt NATO w Bukareszcie, w Rumunii. „Le Mon-
de” zdecydowanie przyznał, że od tego momentu nastąpiła niezaprzeczalna poprawa re-
lacji między Francją a Stanami Zjednoczonymi. W dużym stopniu przyczyniła się do 
tego zapowiedź wysłania posiłków francuskich do Afganistanu oraz pozytywne wypo-
wiedzi George’a Busha na temat bezpieczeństwa europejskiego. Twierdził on, że „Eu-
ropejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (poprzedniczka Wspólnej Polityki Bezpie-
czeństwa i Obrony) jest użyteczna i niezbędna”5. Nicolas Sarkozy, wyrażał szczere za-
dowolenie z takiej zmiany podejścia Waszyngtonu, mówiąc nawet o pewnego rodzaju 
„zwrocie historycznym” w polityce USA. W opinii dziennikarza Laurent’a Zecchini, ni-
gdy wcześniej amerykański prezydent nie zajął tak zdecydowanej pozycji w kwestii bez-
pieczeństwa europejskiego. Podczas szczytu przywódca państwa francuskiego zazna-
czył, że przyjdzie odpowiedni moment, kiedy to Francja powróci do pełnego członko-
stwa w NATO. W rzeczywistości, odnosił się do planowanego szczytu z okazji 60-lecia 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przypadającego na kwiecień 2009 r. Sza-
cował, że wtedy to zakończy się proces odnowy relacji Francji z NATO. W przekona-
niu „Le Monde”, Nicolas Sarkozy wyniósł ciekawą lekcję z zakończonego szczytu: „Im 
bliższymi jesteśmy przyjaciółmi Amerykanów, tym bardziej jesteśmy niezależni, lepiej 
możemy budować Europę, a zwłaszcza Europę Obrony”6. 

Kiedy w lutym 2009 r. Nicolas Sarkozy ogłosił, iż chce, aby powrót Francji do zinte-
growanych struktur wojskowych NATO został szczegółowo uzgodniony na szczycie 3 i 4 
kwietnia w Strasburgu i Kehl, wywołał debatę na temat polityki zagranicznej państwa, ja-
kiej nie odnotowano od dłuższego czasu. Głosy „za” widziały w decyzji prezydenta natu-
ralną, czysto techniczną ewolucję prowadzoną od kilku lat, zaś te „przeciw” rozprawiały 
o doniosłym akcie politycznym, który miał osłabić pozycję Paryża na świecie.

Fala krytyki pojawiła się zarówno na lewicy, jak i na prawicy francuskiej. Socjali-
ści w większości byli wrodzy wobec takiego kroku, który w ich opinii ustawiłby Francję 
w szeregu nakreślonym przez Stany Zjednoczone. Tezę o atlantyckim „wirażu” podzie-
lała Partia Komunistyczna i skrajna lewica7. Zarówno prawica, jak i lewica oceniały, 
iż kraj ryzykował utratę swojej specyfi czności na arenie międzynarodowej i wysłaniem 
do świata niebezpiecznego sygnału podporządkowania Francji polityce amerykańskiej. 
Uznano, iż pełny powrót do NATO był zwykłą formalnością, która niestety spowodu-
je trudności w powiedzeniu „nie”8. Takie stanowisko przedstawiał m.in. Louis Gautier, 
specjalista Partii Socjalistycznej do spraw obronności, uważał to za niewłaściwe i oba-
wiał się osłabienia „niezależności operacyjnej” Francji. Według niego, jeśli Francuzi 
mieli być „w pociągu prowadzącym do NATO, nie znaleźliby się w lokomotywie do 
Unii Europejskiej”9. W jego słowach wyczuć można także niezadowolenie z niewystar-
czających negocjacji prowadzonych w tej kwestii. 

5 L. Zecchini, Rapprochement franco-américain sur l’OTAN, „Le Monde”, 5 kwietnia 2008, s. 6.
6 Ibidem.
7 L. Zecchini, Débat sur le retour complet de la France dans l’OTAN, „Le Monde”, 2 kwietnia 2009, s. 4.
8 I. Lasserre, Quand Mitterrand, déjà, négociait le retour dans l’Otan, „Le Figaro”, 11 marca 2009, s. 2.
9 Ibidem.
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Ségolène Royal uważała, że pożądana byłaby debata na ten temat. Decyzja o po-
wrocie na łono zintegrowanego dowództwa implikowała, według Royal, „potrójną 
sprzeczność: na temat ewolucji dzisiejszego świata, roli Francji i Europy w stosunkach 
międzynarodowych, gwarancji wspólnego bezpieczeństwa”. Dla niej Sojusz pozostawał 
„organizacją naznaczoną zimną wojną” i wydawał się „zbrojnym ramieniem Zachodu 
na świecie”10. Działaczka Partii Socjalistycznej była przekonana, że Francja nie mogłaby 
już dłużej odgrywać roli mediatora międzynarodowego, gdyż po pełnej reintegracji sta-
łaby się „naznaczona” przynależnością do jednego z obozów politycznych11.

Dnia 17 marca 2009 r. we francuskim parlamencie odbyła się debata i głosowa-
nie nad przedstawionym przez Nicolasa Sarkozy’ego projektem powrotu Francji do 
zintegrowanych struktur wojskowych NATO. Premier François Fillon złożył jed-
nocześnie wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu. Jak relacjonował dzien-
nik „Libération”, przed głosowaniem wystąpił premier, a następnie rozgorzała go-
rąca debata w niższej izbie parlamentu. Fillon zauważył, że pełen powrót Francji na 
łono Paktu to jedynie „przystosowanie”, które nie wywołuje większego poruszenia 
na scenie międzynarodowej. 

Lionel Jospin posądził prezydenta o podjęcie decyzji o pełnym powrocie do NATO 
na długo przed debatą parlamentarną na ten temat, podczas której według niego pre-
mier chciał bardziej od otrzymania wsparcia pokazać, że nie ma podziałów w tej kwe-
stii. Były premier uznał, że Francja zintegrowana pod dowództwem wojskowym NATO 
w przeszłości, nie miałaby politycznej ani praktycznej możliwości odmówienia udziału 
w drugiej wojnie w Iraku. W odpowiedzi na takie zarzuty, premier François Fillon za-
pewniał, że Francja nie cedowała nic ze swojej niezależności. W relacjach z USA Fran-
cja miała pozostać „sojusznikiem, ale nie wasalem, wierna, lecz niezależna”, a w obliczu 
hegemonicznych pokus, kraj będzie bronił międzynarodowej legalności i multilatera-
lizmu12. Koniec końców większość (329 głosów, przeciwko 228) głosowała za udziele-
niem wotum zaufania rządowi, a więc i za pełnym powrotem Francji do Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego.

Guy Tessier, deputowany Unii na rzecz Ruchu Ludowego, zadeklarował, że jest zwo-
lennikiem utrzymania status quo, by nie zagrozić „partykularyzmowi” Francji. Również 
François Bayrou, z Ruchu Demokratycznego, był przeciwny powrotowi do struktur 
wojskowych, które generał de Gaulle zdecydował się opuścić w 1966 r. Według niego, 
zostając poza zintegrowanymi strukturami wojskowymi NATO, Francja dysponowała 
wolnym głosem, zdolnym do oparcia się presjom i wyborom politycznym odmiennym 
od racji francuskiej. Defi niując decyzję prezydenta, powiedział, że jest to „amputacja 
dla Francji”13.

10 Pour Ségolène Royal, l’OTAN, c’est non, „Libération”, 17 lutego 2009, s. 12.
11 S. Royal, Nicolas Sarkozy commet un contresens en réintegrant l’OTAN, „Le Monde”, 17 lutego 2009.
12 A. Auffray, D. Revault d’Allonnes, Otan: Fillon obtient la confi ance des deputes, „Libération”, 18 marca 

2009, s. 14.
13 A. Zennnou, La defense éclairée des intérêts de notre pays, „Le Figaro”, 12 marca 2009, s. 3.
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Po przeprowadzeniu sondaży okazało się, że Francuzi wydawali się popierać decy-
zję Nicolasa Sarkozy’ego odnośnie powrotu do struktur wojskowych NATO14. Według 
sondażu l’Ifop, 58% respondentów optowało za wyborem dokonanym przez szefa pań-
stwa, natomiast zgodnie z badaniem LH2 było to 52%15. Dla porównania, według son-
dażu l’Ifop przeprowadzonego w marcu 1966 r., zwolenników wycofania Francji z So-
juszu było tylko 22%16. Określono także, iż w 2009 r. najbardziej życzliwi dla pełnego 
powrotu byli ludzie młodzi (71% zwolenników było poniżej 25 roku życia) i przedsta-
wiciele klas wyższych. 

„Symboliczny” powrót Francji do NATO miał miejsce 3 i 4 kwietnia 2009 r. podczas 
jubileuszowego Szczytu we francuskim Strasburgu i niemieckim Kehl. Przywódcy państw 
członkowskich przeszli przez most „Dwóch brzegów”, łączący obie miejscowości ze sobą. 
Angela Merkel przywitała ich po niemieckiej stronie, a następnie razem przeszli na stro-
nę francuską, gdzie powitał ich Nicolas Sarkozy. Było to specjalnie zaaranżowane, aby za-
symbolizować powrót Francji do zintegrowanych struktur dowódczych Sojuszu Północ-
noatlantyckiego, który został ofi cjalnie potwierdzony w czasie szczytu. 

Według „Le Figaro” prawdziwe pytanie nie dotyczyło roli Francji w NATO, ale 
zdolności oddziaływania na Amerykanów w celu przeobrażenia Sojuszu, który utrzy-
mywał skostniałą strukturę od 1989 r. Istniała realna szansa silnego oddziaływania na 
rozwój i przekształcanie Paktu w stronę bardziej elastycznego, otwartego i aktywnego. 
Wzmocniona wewnętrznie Francja miałaby realny wpływ na tę transformację. W sen-
sie wojskowym powrót Francji do struktur militarnych NATO nie wprowadzał więk-
szych zmian. Kiedy państwo uczestniczyło w operacji, żołnierze francuscy byli zinte-
growani w strukturach dowództwa operacyjnego. Zauważono, że w kwestiach symboli, 
efekt mógł być znaczący. Do tego momentu specyfi czny status Francji w NATO wi-
dziany był, szczególnie w krajach arabskich, jako symbol pewnej niezależności w sto-
sunku do Stanów Zjednoczonych i dowód chęci dążenia do stworzenia autonomii dla 
Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Ta utrata wizerunku ryzykowała osła-
bieniem Francji i Europy oraz dalszym naruszeniem relacji transatlantyckich. Jednakże 
„Le Figaro” był zdania, iż bezpieczeństwo europejskie nie było możliwe bez normaliza-
cji stosunków między Francją i NATO w realiach, które jednak uległy znacznej zmianie 
od czasów zimnej wojny. 

Zdaniem „Le Figaro”, uczestnicząc we wszystkich strukturach, możliwe stawało 
się wywieranie rzeczywistego wpływu nie tylko na decyzje, ale także, a może i przede 
wszystkim, na prowadzenie operacji. Wybór Sarkozy’ego oceniono jako środek do zre-
formowania relacji transatlantyckich, a nie cel sam w sobie17. Ponadto miejsce Francji 

14  http://www.france-amerique.com/articles/2009/03/11/la-france-defend-son-retour-complet-dans-l-otan.html 
13 maja 2011.

15  http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsobservatoire9mars09.pdf 
13 maja 2011.

16 http://www.parismatch.com/Actu-Match/Politique/Actu/Sondage-Francais-partisans-Otan-Ifop-Paris-
Match-82768/ 13 maja 2011.

17 B. d’Aboville, Les consequences du retour de la France dans l’OTAN, „Le Figaro”, 12 marca 2009, s. 14.
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w NATO to także wzmocnienie akcji przeciwko terroryzmowi, zagrażającemu państwu 
francuskiemu „nie bardziej, ale też nie mniej niż innym”18. Sam Sarkozy, po dojściu do 
władzy Obamy miał nadzieję, że podjęta decyzja zadziała jak przyspieszenie dla rozwo-
ju bezpieczeństwa europejskiego. 

„Le Monde” przytoczył kilka faktów dotyczących udziału Francji w NATO. Po-
mimo wycofania w 1966 r. ze struktur dowódczych Sojuszu, państwo pozostawa-
ło czwartym członkiem NATO pod względem wkładu finansowego i piątym pod 
względem liczebności wojsk. Posiadało swoją reprezentację w Komitecie Wojsko-
wym, a także brało udział we wszystkich ważniejszych operacjach Paktu, w szcze-
gólności w Bośni, Kosowie i operacji „Enduring Freedom” w Afganistanie. Jeśli 
chodzi o konsekwencje militarne pełnego powrotu do NATO, to około 800 dodat-
kowych oficerów miało zająć stanowiska w NATO w ciągu 3 lat. Do 2012 r. Fran-
cuzi, pod względem liczebności posiłków, mają być na równi z Włochami (950), 
trochę mniej liczni niż Brytyjczycy (1000) i wyraźnie mniej niż Niemcy (1600) 
czy Amerykanie (2200). Jak podał dziennik, producenci uzbrojenia liczyli na zyski 
z „powrotu”, związane głównie z nowymi zamówieniami. Paryż znowu miał zasia-
dać w Komitecie Planowania Obronnego, który oficjalnie jest kluczową instancją 
podejmowania decyzji w sprawach dotyczących zintegrowanej struktury wojsko-
wej. Przyłączając się do DPC (The Defence Planning Committee) Francja miałaby 
możliwość wpływania na warunki dotyczące operacji wojskowych. Istnieje 38 sta-
łych komitetów w NATO, a Francja nie zasiadała w dwóch z nich: właśnie w DPC 
i Grupie Planowania Nuklearnego (The Nuclear Planning Group – NPG). Paryż nie 
dołączył jednak do tej ostatniej, ponieważ nie chciał odpowiadać na pytania doty-
czące jego sił odstraszania nuklearnego19. 

„Libération”, podobnie jak jego konkurenci, postawił tezę, iż w kwestiach militar-
nych powrót do zintegrowanego dowództwa nie wprowadzi wiele zmian, gdyż Francja 
była obecna w operacjach w Bośni, Kosowie czy Afganistanie. Jednak na poziomie sym-
boli, decyzja prezydenta miała się przyczynić do rozwiania i zażegnania niechęci, ciągle 
jeszcze żywej po stronie liderów amerykańskich, a dotyczącej decyzji Charles’a de Gaul-
le’a z 1966 r. o opuszczeniu dowództwa zintegrowanego, implikującej wydalenie perso-
nelu NATO z Paryża i zamknięcie amerykańskich baz we Francji. 

 W przekonaniu „Le Figaro”, kluczowym elementem ponownego zaangażowa-
nia się Francji w Sojuszu było objęcie funkcji Naczelnego Dowódcy NATO ds. Trans-
formacji w Norfolk (Wirginia) przez generała Stéphane’a Abrial’a, 9 września 2009 r. To 
strategiczne dowództwo, zaprojektowano mając na względzie przeprowadzenie militar-
nej transformacji sił Sojuszu i usprawnienia ich skuteczności wojskowej. Należy zauwa-
żyć, iż po raz pierwszy w 60-letniej historii Organizacji, ofi cer innej narodowości niż 
amerykańska zajął stanowisko tradycyjnie przekazywane generałom USA20. Ponadto, 

18 M. Alliot-Marie, La France dans l’Otan: le choix de la responsabilité, „Le Figaro”, 17 lutego 2009, s. 14.
19 L. Zecchini, Ce qui change avec le <retour> de la France, „Le Monde”, 19 marca 2009, s. 12.
20 P. Gelle, La France, pièce maîtresse de la nouvelle stratégie de l’Otan, „Le Figaro”, 10 września 2009, s. 14.
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jak podał „Le Monde”, w lipcu 2009 r., francuski generał Philippe Stolz stanął na czele 
dowództwa sił szybkiego reagowania w Lizbonie21. 

Rok po powrocie do struktur wojskowych NATO, Francja zauważała ogromny 
wzrost swoich wpływów w łonie Sojuszu Północnoatlantyckiego, poinformował „Le Fi-
garo”. Było to przede wszystkim zdanie wyrażane przez generała Abrial’a, który stał na 
czele ACT. Uważał, że to wydarzenie wymazało nieufność takich partnerów Francji, jak 
Wielka Brytania i państwa Europy Wschodniej, które podejrzewały Paryż o chęć osła-
bienia Paktu na rzecz bezpieczeństwa europejskiego22. Według dowódcy, korzyści nie 
ograniczały się jedynie do zacieśnienia stosunków transatlantyckich. W Norfolk Fran-
cuzi byli bezpośrednio zaangażowani w działania zmierzające do reformy NATO. „Le 
Figaro” ocenił, że po zakończeniu prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej, polityka 
bezpieczeństwa i obrony stała się „niesłyszalna”23. Odniesiono wrażenie, iż bezpieczeń-
stwo Europy utrzymywało się poniżej poziomu, który obiecywano przeskoczyć. Trud-
no w ostateczności nie zgodzić się ze stwierdzeniem gazety, że tak jak w Brukseli, tak 
i w Waszyngtonie, Francja była postrzegana jako „partner jak każdy inny, może tylko 
trochę bardziej trudny w zarządzaniu”24.

Pozytywna współpraca w Afganistanie
Francja była zaangażowana w Afganistanie od samego początku działań wojen-

nych, natychmiast po uruchomieniu przez Amerykanów operacji „Enduring Freedom”. 
Zaraz po utworzeniu Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF), bata-
lion składający się z 220 żołnierzy francuskich przybył do afgańskiego miasta Mazar-e-
Sharif, na północy kraju. 

W czerwcu 2007 r. Nicolas Sarkozy wyraził swoje wątpliwości dotyczące długo-
terminowej obecności militarnej w Afganistanie. Dziennik „Le Monde”, przyznał pre-
zydentowi rację, że strategia wyłącznie wojskowego zaangażowania w długim okresie 
nie była dobrym rozwiązaniem. W przekonaniu gazety, opinia Sarkozy’ego nie od-
zwierciedlała niezgody ze Stanami Zjednoczonymi i nie sugerowała wycofania wojsk 
z Afganistanu25. 

Już podczas przemówienia w Kongresie USA, 7 listopada 2007 r., szef państwa 
francuskiego zapewnił, że Francuzi pozostaną tak długo zaangażowani w Afganista-
nie, jak tylko będzie trzeba, ponieważ to, o co chodziło w tym kraju, to przyszłość 
wartości Sojuszu Atlantyckiego. Podkreślał, że w tym temacie „Ameryka może liczyć 
na Francję”26. W opinii „Le Figaro”, takie deklaracje mogły usunąć wrażenie „chwiej-

21 La lourde facture du retour de la France dans l’OTAN, „Le Monde”, 6 listopada 2009, s. 8.
22 I. Lasserre, La France à plein régime dans l’Otan, „Le Figaro”, 1 czerwca 2010, s. 17.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 N. Nougayrède, Dan Fried: <M. Sarkozy ne cherche pas à faire de l’Europe un contrepoids à l’Améique>, 

„Le Monde”, 23 czerwca 2007, s. 5.
26 Congrès des États-Unis d’Amérique, Discours de M. Nicolas Sarkozy président de la République Française, 

Washington – Mercredi 7 novembre 2007, http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2007/con-
gres-des-etats-unis-d-amerique.7569.html 15 maja 2011.
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ności” z okresu kampanii wyborczej. Jako kandydat na prezydenta, Sarkozy wyrażał 
zdanie, iż Francuzi nie będą włączeni w akcję w Afganistanie w nieskończoność. Po 
drugiej stronie Atlantyku to oświadczenie zostało zinterpretowane jako otwierające 
drogę do wycofywania wojsk francuskich. Podczas konferencji prasowej z George-
’m Bushem, Nicolas Sarkozy dodał, iż rozważany był najlepszy sposób pomocy dla 
wprowadzenia demokracji w Afganistanie. „Czy to przez działania szkoleniowe, czy 
poprzez inne środki militarne, dyskusje na ten temat nie ustawały”, kontynuował. Na-
tomiast Bush nie ukrywał zadowolenia, że był „partnerem dla pokoju”. Jednocześnie 
dziennik stwierdził, że poza tymi oznakami solidarności transatlantyckiej, nie zapo-
wiadało się, by Paryż zamierzał zmieniać charakter swojego zaangażowania w Afga-
nistanie27. Po pierwsze, dlatego że pewne gesty zostały wykonane. Między innymi 
24 października 2007 r. minister obrony, Hervé Morin, zakomunikował NATO wy-
słanie 50 instruktorów na południe Afganistanu do Uruzgan, regionu powierzone-
go siłom holenderskim. To na szczycie w Rydze w 2006 r., Paryż zgodził się dostar-
czyć zespoły mentorów (OMLT – Operacyjne Zespoły Doradczo-Szkoleniowe) do 
afgańskich jednostek operacyjnych. W 2007 r. Nicolas Sarkozy zapowiedział wysła-
nie trzech dodatkowych zespołów, a mianowicie 150 wojskowych. Co więcej, od paź-
dziernika 2007 r. sześć francuskich Mirage, wcześniej stacjonujących w Tadżykista-
nie, zostało skierowanych na południe kraju, do Kandaharu. Niby środek techniczny, 
ale również został zinterpretowany jako gest w stronę sojuszników i doceniony przez 
Amerykanów. Zdaniem „Le Figaro”, interwencja w Afganistanie to wojna niepewna. 
Dla dziennikarza niejednoznaczne wydawało się, czy Francja była gotowa na „głębo-
kie zanurzenie się” w ten konfl ikt. 

W kwietniu 2008 r., podczas szczytu NATO w Bukareszcie, Nicolas Sarkozy po-
twierdził wysłanie batalionu około 700 żołnierzy do Afganistanu. Jak podał „Le Figaro”, 
żołnierze ci mieli być skierowani na południe kraju do walki z talibami. Mieli oni zająć 
pozycje obok oddziałów amerykańskich, obecnych na granicy z Pakistanem, w ramach 
ISAF. Ich misja polegała na wsparciu Afganistanu i rekonstrukcji kraju. Podsumowu-
jąc, w 2008 r. Francja dysponowała 1600 żołnierzami w Afganistanie. Łącznie z nowym 
wsparciem, miało to stanowić 2300 wojskowych, co plasowało państwo na piątej po-
zycji pod względem liczebności w ISAF, który łącznie liczył 47 000 żołnierzy pocho-
dzących z około 40 krajów. Jednocześnie wspomniano, że szef państwa francuskiego 
nie wspomniał o wysłaniu sił specjalnych, gdyż „nie było wiadomo, czy taka potrzeba 
zaistnieje”28. Ponadto dodał, że Afganistan to problem strategiczny dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego, ale najważniejsza była pomoc w odbudowie kraju, a nie beztermi-
nowa obecność wojskowa. „Le Figaro” postawił pytanie czy ta wojna była w ogóle do 
wygrania. Prezydent Francji korygował, że to nie była wojna, a raczej walka przeciwko 
terrorystom i talibom, dlatego należało pomóc rządowi afgańskiemu w uporaniu się 

27 A. de la Grange, La France se prepare à un engagement accru en Afghanistan, „Le Figaro”, 9 listopada 
2007, s. 3.

28 A. Barluet, Paris envoie des renforts en Afghanistan, „Le Figaro”, 4 kwietnia 2008, s. 6.
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z nimi. „Jeśli mówilibyśmy o wojnie, byłaby przegrana. Nikt nigdy nie wygrał w Afga-
nistanie. Rosjanie przegrali ze 150 000 siłami…” – dodawał Sarkozy29. Decyzję Sarkozy-
’ego oceniano jako chęć głębszego zaangażowania w sprawy NATO. Trzeba też zazna-
czyć, że postanowienie prezydenta Francji niejako uratowało Sojusz przed trudną sytu-
acją. Mianowicie Kanadyjczycy, którzy w Kandaharze posiadali batalion składający się 
z 2500 żołnierzy, w momencie kiedy 80 z nich poniosło śmierć, postawili warunek, że 
jeśli nie otrzymają w najbliższym czasie wsparcia, wycofają się z Afganistanu już w 2009 
r. Na tym by się pewnie nie skończyło, gdyż za nimi mogliby pójść Holendrzy, dyspo-
nujący oddziałami w pobliskiej prowincji Uruzgan. Z pewnością taką decyzję wsparł-
by fakt, iż większość holenderskiej opinii publicznej była przeciwna udziałowi w woj-
nie. W rezultacie wycofanie około 5000 kanadyjskich i holenderskich żołnierzy dopro-
wadziłoby do głębokiego kryzysu w NATO i przypuszczalnie do oddania południowej 
części Afganistanu talibom. Dlatego decyzję Sarkozy’ego mocno doceniano, a on sam 
zyskał kilka punktów w oczach sojuszników Francji. 

Jak przytoczył „Libération”, w przeciwieństwie do Iraku, interwencja w Afgani-
stanie została zatwierdzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych, co nadawało 
jej legalności. Legitymizacji dodawał jej także fakt, że talibowie nie tylko zabezpieczali 
sprawców ataków z 11 września 2001 r., ale 7 lat później, ich zwycięstwo stałoby się tra-
gedią dla kraju i pełną destabilizacją sąsiadującego Pakistanu. Co gorsza, wzmocniło-
by to sieci dżihadu przywracając im bazy terytorialne oraz „nakarmiło” ich mitologię, 
wraz z pojawieniem się całkowitej kontroli islamu30.Według dziennika, Nicolas Sarkozy 
miał rację uważając, że istotna sprawa rozgrywa się w Afganistanie i nie można było po-
zwolić na powrót talibów ani Al-Kaidy do Kabulu. Dziennikarz przyznał, że tysiąc żoł-
nierzy francuskich mogłoby rzeczywiście robić różnicę, zwłaszcza kiedy inne państwa 
członkowskie NATO zwiększały swój stan liczbowy i gdy okazało się, że siła wojskowa 
nie była tak nieistotna, jak wcześniej przewidywano. Samo wojsko jest natomiast nie-
wystarczalne, jeśli nie wpisuje się w strategię polityczną. W przekonaniu „Libération”, 
można tu wyróżnić dwa istotne fakty. Po pierwsze, przybycie posiłków amerykańskich 
do Iraku spowodowało spadek przemocy w tym kraju, a po drugie, to nie waleczność 
mudżahedinów afgańskich pozwoliła im pozbyć się Armii Czerwonej, ale pieniądze 
Arabii Saudyjskiej, armia amerykańska i bazy, które zaproponowali im Pakistańczycy31. 
„Libération” zauważył, iż bardzo ważne znaczenie miały działania polityczne i powinno 
się je rozwijać. Natomiast nie ukrywał zdziwienia nie postawieniem żadnych realnych 
warunków Amerykanom przez Nicolasa Sarkozy’ego. Według dziennika, ciesząc się ze 
zdobytej sympatii, prezydent mógł pozwolić sobie na więcej i stawiać żądania, ażeby 
zmienić obrót spraw w Afganistanie oraz kwestie bezpieczeństwa europejskiego. 

Według „Le Monde”, w kwestii Afganistanu wcześniej ukryte różnice zostały zaak-
centowane w momencie utraty wpływów administracji Busha pod koniec jego manda-

29 Ibidem.
30 B. Guetta, L’enjeu afgan, „Libération”, 1 kwietnia 2008, s. QUO37.
31 Ibidem.
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tu. W czerwcu 2008 r., podczas wizyty prezydenta USA w Paryżu, Sarkozy przypomniał 
swoje wcześniejsze słowa o pozostaniu Francji w Afganistanie, dopóki będzie istniała 
taka potrzeba. Oznajmił, że wspieranie prezydenta tego kraju, Hamid’a Karzaï’a, było 
„obowiązkiem wszystkich demokracji”32.

Feralną datą dla Francuzów okazał się 18 sierpnia 2008 r., kiedy to śmierć ponio-
sło 10 żołnierzy francuskich, a 21 zostało rannych. Miało to miejsce w czasie zasadzki, 
jaką zastawili na nich talibowie 50 km na wschód od Kabulu. Wydarzenie wywołało 
istną burzę w samej Francji i rozpaliło opinię publiczną. Można pokusić się o stwier-
dzenie, iż to właśnie tego dnia Francuzi zdali sobie sprawę, że ich oddziały biorą udział 
w prawdziwej wojnie. Nie cichły pytania o celowość afgańskiej misji. „Le Monde” przy-
pomniał, że do tego tragicznego dnia w Afganistanie zginęło 14 żołnierzy francuskich 
w starciach, atakach czy wypadkach33. Według Nicolasa Sarkozy’ego, Francji zadano po-
tężny cios, ale w dalszym ciągu była gotowa i „zdecydowana na walkę przeciwko terro-
ryzmowi w imię demokracji i wolności”34. Cała sytuacja pokazała, że talibowie chcieli 
udowodnić rządowi w Kabulu, jak wąski posiada on zasięg wpływów, natomiast siłom 
międzynarodowym, że ich misja stawała się coraz bardziej niebezpieczna, a życiu żoł-
nierzy zagrażało ogromne niebezpieczeństwo. 

 Wydarzenia z sierpnia 2008 r. określono jako największą tragedię we francu-
skich siłach zbrojnych od 1983 r. Pojawiły się także doniesienia, że część żołnierzy fran-
cuskich nie zginęła od ataku talibów, ale od pocisków samolotów NATO, które miały 
udzielić pomocy Francuzom. Takie „rewelacje” opublikował na swoich łamach dzien-
nik „Le Monde”. Dodatkowo podano, iż straty mogłyby być mniejsze, gdyby dowódz-
two sił francuskich zareagowało natychmiast, co prawdopodobnie zeznali dziennika-
rzowi ranni żołnierze. Rzecznik NATO, Carmen Romero, odpierała zarzuty gazety po-
dając, że były nieuzasadnione. 

Dziennik „Libération” zastanawiał się nad możliwym rozwiązaniem całego konfl ik-
tu i przedstawił tezę, że najgorszą metodą w tamtym momencie było po prostu wyjście 
z Afganistanu35. Interwencja afgańska, w przeciwieństwie do Iraku, posiadała legity-
mizację, była tragiczną, ale jednak koniecznością. Ci, którzy przekonywali, że należało 
ogłosić wyjście z Afganistanu powinni zauważyć, że byłoby to podjęcie ryzyka przyzna-
nia Al-Kaidzie groźnej podstawy do dalszego działania. W przekonaniu „Libération”, 
wcale nie oznaczało to, że należy zostać w tej wojnie bez żadnego krytycznego słowa 
wobec brutalnej, niezrozumiałej amerykańskiej strategii36. Dziennikarz Laurent Joff rin, 
pyta „jak wygrać wojnę, która jest militarnie nie do wygrania”. Podobnie jak „Le Figaro”, 
„Libération” zauważył, że talibom, opętanym bezwzględną chęcią śmierci, praktycznie 
udało się otoczyć Kabul i udowodnić swoją siłę. Dlatego nie można było zbyt łatwo i za 

32 N. Nougayrède, Washington et Paris s’accordent sur l’Iran mais divergent sur la Syrie, „Le Monde”, 
14 czerwca 2008, s. 5.

33 Dix soldats français ont été tués en Afghanistan, ,,Le Monde”, 19 sierpnia 2008, s. 6.
34 J. B., Dix soldats français tués en Afghanistan, ,,Le Figaro”, 19 sierpnia 2008.
35 L. Joffrin, Tragique nécessité, ,,Libération”, 20 sierpnia 2008, s. 6.
36 L. Joffrin, Risques, ,,Libération”, 21 sierpnia 2008, s. 4.
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wcześnie wycofać się, bo równałoby się to z oddaniem kraju w ich ręce, a to, zgodnie 
według wszystkich trzech dzienników, byłoby najgorszym zakończeniem. 

 We wrześniu 2008 r., odbyła się debata we Francuskim Zgromadzeniu Naro-
dowym na temat dalszej obecności tego kraju w Afganistanie. Zdecydowano o konty-
nuacji zaangażowania (343 głosy „za”), ale cała lewica głosowała przeciwko (210). Za 
pozostaniem byli głównie deputowani UMP i Nowego Centrum. Partia Socjalistyczna 
uzasadniała, że wojna w Afganistanie przekształcała się w „wojnę okupacyjną”, dlatego 
pozostanie niosłoby za sobą negatywne konsekwencje. Domagali się zmiany istniejącej 
wówczas strategii i przekształcenia misji francuskich żołnierzy w kierunku szkolenia 
afgańskich wojskowych, by ci później sami mogli przejąć kontrolę w kraju.

W opublikowanym przez „Le Figaro” badaniu dotyczącym problemu afgańskiego, 
a zrealizowanym po śmierci 10 żołnierzy francuskich, widać, że tylko 48% Francuzów 
ufało w tej kwestii prezydentowi Nicolasowi Sarkozy’emu. 55% badanych uważało, że 
należy wycofać oddziały, ponieważ Francja „ugrzęzła w konfl ikcie, na który się nie pi-
sała”37. Dwóch na trzech wyborców lewicy było wrogich zaangażowaniu militarnemu. 
Natomiast 36% francuskich respondentów uważało, że należy utrzymać oddziały, po-
nieważ „uczestniczyły w walce przeciwko międzynarodowemu terroryzmowi”. 

Pod koniec 2009 r. sytuacja w Afganistanie pogarszała się. Według „Libération”, 
taki stan rzeczy był do przewidzenia już latem 2003 r., kiedy NATO przejęło dowódz-
two nad Międzynarodowymi Siłami Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF). Strategia „wojny 
przeciwko terroryzmowi” i jej aspekty polityczne, a także „demokratyzacja” Afganista-
nu głoszona przez George’a W. Busha, szybko wykazały brak zgodności i ograniczenia. 
Dziennik przypomniał, iż w kwietniu 2007 r., Nicolas Sarkozy zapewniał, że nie istniał 
nacisk, aby w nieskończoność stacjonować w Afganistanie. Jednakże, po wygranych 
wyborach prezydenckich, był jedyną osobistością europejską, która pozytywnie odpo-
wiedziała na wniosek Busha z kwietnia 2008 r., dotyczący nie tylko wysłania dodatko-
wych 700 żołnierzy, ale także zmodyfi kowania ich misji38. W opinii gazety, żołnierze 
robili co mogli, ale zmiany były w bardzo nikłym stopniu zauważalne przez większość 
Afgańczyków. Zresztą jak mogło być inaczej, jeśli tylko 5% wydatków wojskowych szło 
na pomoc cywilną. Pytanie brzmiało: jak interwencja, uznana za nieskomplikowaną, 
przekształciła się w wojnę długą i krwawą, w której, według ofi cerów francuskich w niej 
uczestniczących, nawet średnioterminowa wygrana była niemożliwa. Tak naprawdę 
zwycięstwo jedynie na polu militarnym było wykluczone w tym kraju. Brakowało per-
spektywy prawdziwego, rzetelnego planu pokoju.  

16 października 2009 r., w wywiadzie dla „Le Figaro”, Nicolas Sarkozy obiecał, że 
„Francja nie wyśle więcej ani jednego żołnierza” do Afganistanu. Zastanawiano się jak 
długo prezydent dotrzyma tego słowa, zwłaszcza gdy Barack Obama twardo naciskał 
na sojuszników Ameryki na wysłanie dodatkowych 10 000 żołnierzy, w tym 1500 Fran-

37 O. Wallaert, Afghanistan: 55% des Français sont pour le retrait des soldats, „Le Figaro”, 22 sierpnia 2008.
38 J. Ch. Cambadelis, La France doit sortir du tout millitaire en Afghanistan, ,,Libération”, 16 października 

2009, s. 20.
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cuzów. Presja była duża. „Libération” przypomina, że od 2007 r. Francja ponad dwu-
krotnie zwiększyła swój udział, wysyłając jednocześnie znaczące środki militarne (bez-
załogowe samoloty, śmigłowce bojowe, artylerię, 150 posterunkowych). Dziennik po-
stawił hipotezę, iż najbardziej prawdopodobne byłoby, gdyby do wiosny 2010 r. Fran-
cja ostatecznie zwiększyła liczbę swoich trenerów przy armii i policji afgańskiej. Nie 
chodziło więc o wysyłanie nowych wojsk, ażeby utrzymać rejon (Sarobi i Kapissa), ale 
o przyspieszenie polityki „afganizacji”39. Idea była prosta: im wcześniej Afgańczycy by-
liby zdolni wziąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju, tym szybciej siły 
zachodnie mogłyby stamtąd wyjść. 

W przekonaniu dziennika „Le Monde”, Francja odmawiając zaangażowania kolej-
nych żołnierzy w Afganistanie, stała się sojusznikiem powściągliwym i sceptycznym40. 
Według gazety, strategia prezydenta z ostatnich miesięcy 2009 r. nie oznaczała „ani wy-
cofania, ani wzmocnienia”. Oceniono, że retoryka francuskiego szefa państwa straciła 
na intensywności w tym czasie. Wydawało się, że temat walki przeciwko „barbarzyń-
stwu” i „obrona wartości” ustąpiły miejsca konieczności ustabilizowania Afganistanu. 
Natomiast czas do namysłu, podjęty przez Obamę, został uznany przez Sarkozy’ego za 
„niekończące się zwlekanie”41. Wiele wskazywało na to, że prezydent Francji chciał po-
wrócić do strategii z 2007 r., kiedy to mówił o bezsensowności długoterminowego za-
angażowania militarnego.

Wielu Francuzów upatrywało w wygranej Baracka Obamy w wyborach prezydenc-
kich wielkich zmian. Ludzie liczyli, że na nowo postawi on pytanie o fundamenty ame-
rykańskiej polityki bezpieczeństwa, które od 11 września 2001 r. prowadziły świat na 
katastrofalną ścieżkę42. Jednocześnie „Libération” wyrażał głębokie rozczarowanie tym, 
że Obama nie rozpoczął takiej debaty, a jego decyzję z grudnia 2009 r. o skierowaniu 
kolejnych posiłków do Afganistanu oceniono jako chęć eskalacji i przedłużania woj-
ny. Obama zapowiedział datę rozpoczęcia wychodzenia z Afganistanu na lipiec 2011 
r. Niemniej jednak zastanawiano się czy nie był to tylko „wabik”, na który wielu miało 
dać się złapać. „Libération” podchodził dosyć sceptycznie do tej informacji. Dzienni-
karka Lorraine Millot, uznała, że dopiero w przyszłości miało się okazać, czy ogłoszenie 
tej daty będzie niosło za sobą jakieś konkretne działania i czy doprowadzi tę wojnę do 
końca. Szczerze powątpiewała jednak w zdolności Baracka Obamy do przedefi niowa-
nia amerykańskiej polityki bezpieczeństwa. W swoich wypowiedziach z okresu kam-
panii obiecywał, że Stany Zjednoczone będą podejmować efektywniejsze działania na 
świecie43. Dowodem na to miały być chociażby słowa sekretarz stanu, Hilary Clinton, 
która w dalszym ciągu mówiła o „przywództwie światowym” USA. Ale czy zwycięstwo 
amerykańskie w Afganistanie było nadal możliwe? Nie była to prosta kwestia, ale bar-
dzo istotna i znacząca, którą niestety niewielu Amerykanów było gotowych rozważyć. 

39 J. D. Marchet, Renforts: paris dit non en pensant oui, „Libération”, 2 grudnia 2009, s. 4.
40 Le “ni-ni” de Nicolas sarkozy en Afghanistan, „Le Monde”, 4 grudnia 2009, s. 2.
41 Ibidem.
42 L. Millot, Les Etats-Unis devraient quitter l’Otan, „Libération”, 23 października 2010, s. 8.
43 Ibidem.
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Podobna rzecz tyczyła się Iraku. Te dwie wojny przypominały, że USA nie zawsze dys-
ponują środkami prowadzącymi do zwycięstwa. Oba przypadki niosły za sobą długie, 
kosztowne, „brudne” działania, których wyniki powinny jednak być klarowne. Według 
„Libération” można dedukować, że wojna nie była właściwą odpowiedzią na radyka-
lizm islamski, ale Waszyngton odmawiał wyciągnięcia takich wniosków. 

Jeśli chodzi o stronę francuską, to minister obrony Francji, Herve Morin, zadekla-
rował w październiku 2010 r., że rozpoczęcie „wychodzenia” kontyngentów francuskich 
z Afganistanu mogłoby nastąpić już na początku 2011 r. Członek rządu podkreślił, że 
nie ma to nic wspólnego z pogróżkami kierowanymi pod adresem Paryża ze strony 
Osamy bin Ladena. Jednocześnie nie zabrakło nawiązań do decyzji Baracka Obamy 
o wycofywaniu wojsk amerykańskich i tym właśnie argumentowano datę 2011. Morin 
uzasadniał zapowiedź również tym, że od 2011 r. chciano „przekazywać armii afgań-
skiej odpowiedzialność za bezpieczeństwo w kilku okręgach”. Co się tyczy gróźb bin 
Ladena, to wiązały się one m.in. z zakazem noszenia burek we Francji, którego znie-
sienia żądał oraz uwolnienia bojowników. Trudno oprzeć się wrażeniu, że taka nagła 
wiadomość francuskiego ministra o możliwości wycofywania francuskich oddziałów 
w niedługim czasie po groźbach przywódcy Al.-Kaidy, rzeczywiście mogła być z nimi 
powiązana. Być może nuta strachu, zwłaszcza po wydarzeniach z 2008 r., została zasia-
na w Pałacu Elizejskim. 

Z sondażu przeprowadzonego w styczniu 2010 roku przez BVA44 wynika, że dla 
przeważającej większości Francuzów (85%) sytuacja w Afganistanie cały czas się pogar-
szała, o poprawie mówiło jedynie 13%. 56% badanych chciało, aby żołnierze francuscy 
opuścili kraj, natomiast 41% było przychylnych pozostaniu45. Pół roku później w lipcu 
2010 roku, l’Ifop przeprowadził podobne badanie, z którego wynika, że aż 70% bada-
nych było przeciwnych interwencji militarnej Francuzów w Afganistanie46. 

Wygasanie sporów w kwestii irackiej 
Zdaniem Ezry Suleimana, profesora nauk politycznych Uniwersytetu Princeton 

i jednego z głównych specjalistów zajmujących się relacjami francusko-amerykańskimi 
w USA, Biały Dom liczył, że uczyni z Iraku „widzialny instrument” demonstracji potęgi 
Stanów Zjednoczonych. Profesor wyraził ubolewanie, że Amerykanie więcej debatowa-
li nad polityką amerykańską w Iraku, niż nad losem Irakijczyków47. 

Francja od samego początku była przeciwna wojnie w Iraku. Jej stanowisko było 
twarde i nie dopuszczało możliwości wysłania swoich żołnierzy na tę „bezsensowną 
wojnę”. Warunkiem przystąpienia byłaby ewentualnie decyzja Rady Bezpieczeństwa 

44  Institut d’études de marché & d’opinion, francuska fi rma zajmująca się badaniem opinii publicznej i marke-
tingu.

45 http://www.bva.fr/fr/sondages/questions_d_actualite_pour_la_matinale_de_canal/les_francais_et_la_guer-
re_en_afghanistan.html 18 maja 2011.

46  http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1212 18 maja 2011.
47  C. Lesnes, Pour Ezra Suleiman, professeur à Princeton né en Irak, <la violence peut aller beaucoup plus 

loin> à Bagdad, „Le Monde”, 5 maja 2007, s. 4.
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dotycząca ataku. Warto jednak zauważyć, że Francja jest stałym członkiem Rady, a więc 
bez jej zgody uchwała nie mogła być podjęta. Według Jacques’a Chiraca, Irak można 
było rozbroić na drodze pokojowej, tak więc przystąpienie do wojny było dużym nad-
użyciem, które miało przynieść poważne skutki. Poza całym tym tłumaczeniem, trze-
ba też zrozumieć, że Francja miała powiązania zarówno kolonialne, jak i ekonomiczne 
z tym regionem. 

W opinii wielu ekspertów, decyzja Chiraca o nieprzystąpieniu do wojny w 2003 r. 
spowodowała kryzys w relacjach francusko-amerykańskich. Zdaniem Francuzów, wza-
jemne stosunki były idealne, a tym co różniło oba kraje była „tylko” sprawa Iraku, zaś 
zupełnie odwrotnie postrzegali to Amerykanie. Według dziennika „Libération”, w tam-
tym momencie w ich umysłach zakorzenił się wizerunek francuskiego „wroga”48.

Wraz z przybyciem Nicolasa Sarkozy’ego do Pałacu Elizejskiego w 2007 r., nadszedł 
czas, by zakopać wojenny topór w relacjach francusko-amerykańskich. Okazując wza-
jemnie dobre chęci, obydwa kraje chciały zapomnieć o gorzkich sporach, które pojawiły 
się pomiędzy nimi na tle amerykańskiej interwencji w Iraku. Nowy ton został nadany, 
kiedy w lipcu 2007 r. do Paryża przybyła Condoleeza Rice. Wtedy to minister spraw 
zagranicznych Francji, Bernard Kouchner, pytał, co Francuzi mogli zrobić dla Amery-
kanów w Iraku49. Poza tym sam szef państwa francuskiego nie ukrywał chęci powrotu 
do przyjacielskich korzeni sprzed lat, mimo że zadeklarował, iż w jego opinii Jacques 
Chirac miał rację przeciwstawiając się wojnie w Iraku50. Według dziennika „Le Figaro”, 
po przemówieniu Nicolasa Sarkozy’ego przed Kongresem USA w 2007 r. i jego entuzja-
stycznym przyjęciu przez Amerykanów, gorzkie niesnaski wokół wojny w Iraku zostały 
odłożone do „magazynu wspomnień”51. 

W sierpniu 2007 r. Bernard Kouchner odbył swoją pierwszą wizytę do Iraku od 
rozpoczęcia operacji wojskowej w tym kraju przez USA w 2003 r. Jak doniósł „Libéra-
tion”, cała podróż, trwająca trzy dni, była utrzymywana w wielkiej tajemnicy. Wizyta, 
której celem było zaakcentowanie solidarności skierowanej do ludności Iraku i wspar-
cie procesu pojednania narodowego, według dyplomatów francuskich, dawała jasny 
znak zerwania z dyplomacją prowadzoną przez duet Chirac – Villepin52. Natomiast mi-
nister podkreślał, że USA nie miały wpływu na jego podróż. Dziennik przypomniał, 
że w 2003 r. Bernard Kouchner był jednym z niewielu, którzy pragnęli obalić Saddama 
Hussajna. 

Quai d’Orsay zadbał o doprecyzowanie, że to prezydent Dżalal Talabani zaprosił 
Bernarda Kouchner’a, a nie lider kurdyjski. Dodatkowo, starając się zmarginalizować 

48 Ibidem.
49 L. Mandeville, La France et les États-Unis veulent tourner la page Chirac-Villepin, „Le Figaro”, 11 sierpnia 

2007, s. 2.
50 N. Nougayrède, Dan Fried: <M. Sarkozy ne cherche pas à faire de l’Europe en contrepoids à l’Améique>, 

„Le Monde”, 23 czerwca 2007, s. 5.
51 P. Gelie, Les Américains trouvent à nouveau des vertus à leur plus ancient allié, „Le Figaro”, 6 listopada 

2007, s. 4.
52 Pour Kouchner, la route de Washington passé par Bagdad, „Libération”, 20 sierpnia 2007, s. 9.
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gest, który oceniany był jako niepotrzebne dostosowywanie się do Waszyngtonu, oto-
czenie ministra zapewniało, że pomysł wizyty zaczął kiełkować już w momencie ob-
jęcia funkcji przez Kouchner’a i nie był dyskutowany przez George’a W. Busha i Nico-
lasa Sarkozy’ego. W ocenie „Libération”, Kouchner chciał zaimplementować metodę 
zastosowaną wcześniej w Libanie do realiów irakijskich: jechać na miejsce, wysłuchać 
wszystkich zainteresowanych stron, a następnie proponować mediacje i rozwiązania. 
Ale co można było sformułować w ówczesnym chaosie irackim? Ani sytuacja w za-
kresie bezpieczeństwa, ani proces polityczny nie wydawały się móc ulec poprawie 
w najbliższym czasie.  

„Le Figaro”, podobnie jak „Libération”, podał, że niespodziewana i nagła wizy-
ta francuskiego ministra spraw zagranicznych miała na celu zapewnić naród irakij-
ski o solidarności Francuzów. Dziennikarz stwierdził, że Kouchner nie udał się do 
tego kraju z żadnym oryginalnym pomysłem na jego wyjście z chaosu53. „Mamy do 
czynienia z problemem irakijskim, który musi być rozwiązany przez Irakijczyków” 
– zauważył minister. W opinii gazety, jego obecność w Iraku mogła zaspokoić jedy-
nie władze tego kraju i Amerykanów. To „spektakularne” wydarzenie oznaczało, że 
Francja chciała puścić w niepamięć słodko-gorzkie momenty w relacjach z władza-
mi w Bagdadzie. Chodziło o doprowadzenie do równowagi we wzajemnych stosun-
kach. Jak zauważył „Le Figaro”, minister spraw zagranicznych nie omieszkał skomen-
tować wpływu jego wizyty na związki francusko-amerykańskie. Nie krył, że oba kraje 
w przeszłości miały różne podejścia do sprawy irackiej, ale ta kwestia była już za nimi 
i według niego należało patrzeć w przyszłość54. Prezydent Iraku, Dżalal Talabani, sza-
cował, że ta historyczna wizyta mogła utorować drogę do poprawy relacji pomiędzy 
Irakiem a Francją i podsumował, że „Sarkozy to przyjaciel narodu irackiego”.

Dziennik „Le Monde” nie bawił się w jakiekolwiek domysły na temat celowości wi-
zyty Kouchner’a w Iraku. Od razu stwierdzono, że ten gest wpisywał się w pojednanie 
francusko-amerykańskie, podjęte przez Nicolasa Sarkozy’ego i był prawie tak spekta-
kularny, jak opozycja Francji wobec interwencji USA w 2003 r. Podsumowano, że była 
to manifestacja woluntaryzmu francuskiego prezydenta, ale stawka w Iraku, chociaż 
jeszcze bardziej ryzykowna, była warta spróbowania55. Dziennik podał, że po spotka-
niach z reprezentantami wszystkich społeczności Iraku (szyitów, sunnitów i Kurdów), 
Kouchner został uderzony przez nietolerancję panującą pomiędzy Irakijczykami, zwią-
zaną z „wzajemnym odrzuceniem, nawet w jednej wspólnocie”56. Precyzował: „Irak to 
kluczowe miejsce dla jutra. Musimy być tam obecni”.

Podczas wizyty George’a W. Busha w Paryżu w czerwcu 2008 r., w wypowiedziach 
amerykańskiego prezydenta nie zabrakło również odniesień do problemu irackiego. 
Twardo mówił o potrzebie i powinności świata we wspieraniu demokracji w Iraku. Jed-

53 G. Malbrunot, Bernard Kouchner en visite surprise à Bagdad, „Le Figaro”, 20 sierpnia 2007, s. 4.
54 P. Prier, Bernard Kouchner à l’écoute des Irakiens, „Le Figaro”, 21 sierpnia 2007, s. 2. 
55 Pari irakien, „Le Monde”, 21 sierpnia 2007, s. 2. 
56 M. Kouchner insiste sur le <devoir de présence> de la France en Irak, „Le Monde”, 23 sierpnia 2007, 

s. 1.
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nocześnie zachęcał europejskich sojuszników do większego zaangażowania przy boku 
Stanów Zjednoczonych na rzecz Afganistanu i Iraku.

Prezydent Nicolas Sarkozy przybył do Bagdadu 10 lutego 2009 r. Było to prelu-
dium do kilkudniowego tournee po Bliskim Wschodzie, a zarazem pierwsza wizyta 
francuskiego szefa państwa w Iraku od momentu objęcia przez niego funkcji. Jak po-
dał „Libération”, powołując się na źródło pochodzące z Pałacu Elizejskiego, ze wzglę-
dów bezpieczeństwa nie nagłaśniano wcześniej tej wizyty. Sarkozy został przyjęty przez 
prezydenta Dżalala Talabaniego, a następnie przywitała go gwardia honorowa podczas 
ofi cjalnej uroczystości w pałacu prezydenckim. Według otoczenia prezydenta, przybył 
on pochwalić wysiłki Iraku i zakomunikować, że Francja stała po jego stronie. Ponad-
to zapewnił o francuskim wsparciu dla „demokratyzacji, stopniowego ponownego od-
krywania suwerenności, pojednania narodowego i rekonstrukcji tego kraju”57. Sarko-
zy zaproponował irackiemu rządowi „współpracę bez granic” w odbudowie państwa, 
zwłaszcza w obszarach ekonomicznym i bezpieczeństwa58. Dziennik podkreślił, że była 
to również pierwsza wizyta przywódcy kraju zachodniego, nie będącego członkiem 
międzynarodowej koalicji, która pod przywództwem Stanów Zjednoczonych obaliła 
Saddama Husajna. Dodano, że była to jednocześnie już trzecia wizyta francuskiego mi-
nistra spraw zagranicznych w tym kraju, który wcześniej złożył dwie w sierpniu 2007 
i w czerwcu 2008 r. 

Partia Socjalistyczna bardzo negatywnie oceniła wizytę Sarkozy’ego w Iraku. Jean-
Christophe Cambadélis, członek Socjalistów, stwierdził, że „prezydent nie umie stłumić 
nieodpartej chęci pokazania siebie w jak najlepszym świetle, co psuje nawet najlepsze 
intencje”59. Ocenił, że proponowanie, aby Francja współpracowała bez granic z Irakiem 
pozbawione było jakiegokolwiek sensu w tamtym momencie. Również w ocenie dzien-
nika „Libération”, wizyta i postawa Nicolasa Sarkozy’ego w Iraku stanowiły o zdecydo-
wanym „zerwaniu” z wizerunkiem, z którym Francja była kojarzona od czasu amery-
kańskiej inwazji na ten kraj w 2003 r. 

„Le Figaro” zauważył, że niezaangażowanie Francji po stronie międzynarodowej 
koalicji w 2003 r., spowodowało utratę uprzywilejowanego miejsca, które państwo to 
zajmowało w Iraku. Celem wizyty w 2009 r. była wyraźna chęć odzyskania tej pozy-
cji. Według prezydenta Francji, to właśnie wtedy nadszedł moment na pomoc Irakowi. 
„Francja wierzy w jedność Iraku. Świat potrzebuje Iraku zjednoczonego, demokratycz-
nego, suwerennego i silnego. Nasze wsparcie będzie stałe i pozbawione ingerencji” – za-
pewniał Nicolas Sarkozy60. Wyjawił ponadto, że przybył, aby pokazać francuskim przed-
siębiorstwom, że to właściwy moment na rozpoczęcie inwestycji w tym kraju i zapowie-
dział przyjazd latem 2009 r. przedstawicieli biznesu pod przewodnictwem premiera 
Fillon’a i szefa dyplomacji francuskiej. Gazeta doprecyzowała, że do tego momentu fi r-

57 Ibidem.
58 En Irak, Sarkozy <abîme la voix de la France> selon le PS, „Libéation”, 10 lutego 2009, s. 6.
59 Ibidem.
60 Irak: Sarkozy propose une collaboration <sans limites>, „Le Figaro”, 10 lutego 2009, s. 8.
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my francuskie nie miały prawa inwestowania w Iraku ze względów bezpieczeństwa, ale 
poprawa sytuacji pozwoliła im na powrót. Skądinąd Sarkozy ogłosił zbliżającą się bu-
dowę nowej ambasady francuskiej w Bagdadzie i dwóch konsulatów, w Erbil i Bassorah, 
prawdziwych „płucach ekonomicznych” kraju, ażeby pomóc przedsiębiorstwom, któ-
re przybędą tam inwestować. Zdaniem „Le Figaro”, nie bez znaczenia pozostał fakt, że 
Sarkozy złożył wizytę w Bagdadzie w kilka dni po ogłoszeniu powrotu Francji do Iraku. 
Nowa administracja amerykańska mogła odczytać ją jako sygnał, że „zbliżenie trans-
atlantyckie było w szczytowej formie”. 

Jak ujawnił dziennik „Le Figaro”, kiedy pod koniec maja 2009 r. delegacja francuska 
wylądowała w Bagdadzie, amerykański pułkownik, doradca irackiego ministra obrony 
nie opuścił nawet na moment żadnych rozmów. „Słyszał wszystko podczas dwóch spo-
tkań, które nasi ludzie odbyli z ministrem Abdulem Kader al-Obeïdi” – dowiadujemy 
się ze słów dyplomaty francuskiego61. Konkurencja tych, którzy chcieli wyposażyć ar-
mię Iraku, mającą za zadanie zastąpienie Amerykanów w zapewnianiu bezpieczeństwa 
krajowi, była niezwykle silna. Kraje członkowskie koalicji, która obaliła Saddama Hu-
sajna w 2003 r., chciały uzyskać korzyści fi nansowe ze swojej obecności w tych działa-
niach. W pierwszej linii, Amerykanie dostarczyli do Bagdadu samoloty transportowe 
C-130J-30, wyposażone w systemy rakietowe, helikoptery Boeing AH-6 z pociskami 
ziemia-powietrze, jak również 350 pojazdów pancernych LAV-25 i 140 czołgów M1A1 
Abrams62. Za nimi Brytyjczycy, Włosi i Polacy dorzucili swoje „trzy grosze”. „Le Figa-
ro” podał, że od 2008 r. Bagdad interesował się także materiałami francuskimi, które 
wyposażyły w istotnym stopniu jego armię pod rządami Saddama Husajna. Ocieplenie 
stosunków francusko-irackich miało ułatwić wznowienie współpracy wojskowej. Siły 
powietrzne Iraku były zainteresowane zamówieniem: 6 helikopterów Panthers SAR, 
18 zmodernizowanych Mirage F1, 14 lekkich helikopterów Fennec i 6 małych samo-
lotów Médèvac. Jednakże, jak informuje dziennik, Amerykanie pozostawali czujni 
i w konsekwencji ulegając dużej presji, Bagdad zwrócił się do Francuzów o ulepsze-
nie oferty. Żeby wzmocnić swoją pozycję, Paryż miał nominować na stanowisko atta-
ché obrony w Bagdadzie, Luc’a Batignes’a. Faktem było, że Stany Zjednoczone „srogim” 
okiem patrzyły na państwa, które nie uczestniczyły w wysiłkach wojennych, a chciały 
skorzystać na rekonstrukcji Iraku. 

Wybory parlamentarne w Iraku, które odbyły się 7 marca 2010 r., dały początek 
wycofywaniu dużej części wojsk amerykańskich. Era okupacji stopniowo zbliżała się 
do końca i od tego momentu miała wzrosnąć rola innych aktorów. Przede wszystkim 
należało odbudować kraj, pomóc w rekonstrukcji i tak przygotować armię irakijską, by 
mogła sama poradzić sobie z sytuacją w swoim kraju. Według „Le Figaro”, od tego mo-
mentu rozpoczęło się oczekiwanie na pozostawienie Iraku w rękach narodu irackiego.

61 G. Malbrunot, La France de nouveau bien place pour équiper l’armée irakienne, „Le Figaro”, 30 czerwca 
2009, s. 6.

62 Ibidem.
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Streszczenie

Problemy bezpieczeństwa w stosunkach francusko-amerykańskich w świetle 
„Le Figaro”, „Le Monde” i „Liberation” 2007-2010

W artykule tym Autorka poddała analizie kluczowe kwestie z zakresu bezpieczeństwa 
międzynarodowego w relacjach francusko-amerykańskich, zawężając pole tej analizy do ko-
mentarzy prasowych i publicystyki w trzech opiniotwórczych periodykach francuskich: „Le 
Figaro”, „Le Monde” i „Liberation”. Zawężone zostały również ramy czasowe, wzięto pod lupę 
tylko publikacje z lat 2007- 2010. Te periodyki reprezentują trzy opcje polityczne: lewicową – 
„Liberation”, centrową – „Le Monde” i centroprawicową – „Le Figaro”. Z uwagi na różne ich 
orientacje zaistniała konieczność stosowania analiz porównawczych przy omawianiu poszcze-
gólnych kwestii. Skupiono główną uwagę na trzech istotnych dla reorientacji stosunków fran-
cusko-amerykańskich spraw w okresie rządów N. Sarkozy’ego i B. Obamy. Były nimi powrót 
Francji do struktur wojskowych NATO, osiągnięcie pozytywnej współpracy w Afganistanie 
oraz wygaszenie sporu w kwestii irackiej. 

Summary

The problems of securtiy as to the French – American relations refl ected 
in Le Figaro”, „Le Monde” i „Liberation” 2007-2010

In this article, the author analyzed the key issues from the fi eld of the international secu-
rity in French and American relations, limiting the area of analysis to the press commentaries 
and publicism in three French periodicals: Le Figaro”, „Le Monde” and „Liberation”. Th e time 
frameworks were also limited and the period of 2007-2010 was only taken into consideration. 
Th ese periodicals represent three political fractions: the left -wing – :Liberation”;, Central-
wing: “Le Monde”; and Central-Right wing: “Le Figaro”. Since they all have diff erent orienta-
tions, it was necessary to us the comparative analysis while discussing the particular matters. 
Th e attention was mainly paid to the three important issues for reorientation of the French-
American relations during the time of N. Sarkozy and B. Obama’s governments. Th ese were: 
the moment of France’s return to NATO, reaching the positive cooperation in Afghanistan as 
well as ceasing the confl ict as to the Iraq’s issue. 
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Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Koncepcja państwa społecznego 
Wacława Makowskiego

Przeprowadzając przewrót majowy, Józef Piłsudski postawił przed sobą zadanie 
uzdrowienia życia politycznego i moralnego w Polsce1. O ile pierwszy cel mógł zostać 
zrealizowany dosyć szybko, poprzez reformy ustrojowe usuwające przerost władzy par-
lamentu, to realizacja drugiego wymagała dłuższego czasu. Problematyczny był rów-
nież zakres sanacji moralnej, zwłaszcza, że Marszałek, poza ogólnikowym hasłem, nie 
przedstawił konkretnego programu wychowawczego dla społeczeństwa. Próby pewnej 
konkretyzacji tych postulatów podejmowali piłsudczycy bezpośrednio po przewrocie 
majowym na łamach „Drogi” oraz „Nakazów Chwili”, głosząc konieczność przeprowa-
dzenia rewolucji moralnej2. Podniesienie poziomu moralnego społeczeństwa dokony-
wać się miało poprzez oddziaływanie wychowawcze, ale także przez zmiany kształtu 
relacji społecznych. Odrzucenie liberalnego modelu relacji państwo – obywatel, opartej 
na zasadzie kontraktu3, postawiło przed piłsudczykami konieczność znalezienia innej 
wizji wzajemnych stosunków jednostki i państwa. Koncepcja „państwa społecznego” 
autorstwa profesora prawa karnego i publicznego Uniwersytetu Warszawskiego, jed-
nego ze współtwórców Konstytucji kwietniowej, Wacława Makowskiego, mieściła się 
w głównym nurcie tych dyskusji.

Koncepcja zmiany kształtu relacji społecznych, prowadzonych równolegle do reform 
ustrojowych, była w obozie piłsudczykowskich kwestią sporną. Znaczna część piłsudczy-

1 Piłsudski w dniu 29 maja 1926 r. powiedział do przedstawicieli klubów poselskich: „wydałem wojnę szujom, 
łajdakom, mordercom i złodziejom” oraz „moim programem jest zmniejszenie łajdactw i utorowanie drogi 
uczciwości”. J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, Warszawa 1937, t. 9, s. 31-33. Zob. Z. Sitnicki, Naprawa ustroju 
a rewizja konstytucji, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1932, nr 4, s. 16 i n.

2 Autorem tego terminu był Adam Skwarczyński. A. Skwarczyński, Rewolucja moralna, „Droga” 1926, nr 5, s. 
1-3. Zob. też A. Skwarczyński, Czego chciał Piłsudski, „Nakazy Chwili” 1926, nr 2, z 24 maja 1926; J. Husarski, 
Nakaz czynu majowego, „Droga” 1926, nr 6-7, s. 6-13.

3 A. Skwarczyński, Uspołecznienie państwa, „Droga” 1931, nr 10, s. 743.

Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   177Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   177 2011-12-14   10:08:232011-12-14   10:08:23



ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT, NR 4.

178

ków postulowała rozdzielenie tych dwóch kwestii i ograniczenie prac nad zmianą konsty-
tucji wyłącznie do kwestii ustrojowych. Postulat ten realizował pierwszy projekt zmiany 
konstytucji wniesiony pod obrady sejmu w 1929 r., a następnie ponowienie przedłożony 
w 1931 r.4 W trakcie dyskusji na konferencji poświęconej reformie ustroju, która odbyła 
się w mieszkaniu Walerego Sławka 20 czerwca 1932 r., przeciwko łączeniu tych dwóch 
kwestii wypowiadał się m.in. współautor Konstytucji kwietniowej, warszawski adwokat 
Stanisław Car dowodząc, iż „niepodobna za pomocą normy prawnej przekształcić struk-
turę socjalną społeczeństwa (…) przewrót społeczny może być dokonany tylko w dro-
dze rewolucji”5. Połączenie tych dwóch płaszczyzn postulowanej reformy politycznej było 
skutkiem decyzji Walerego Sławka, który przeforsował swoją koncepcję zamieszczenia 
w konstytucji zasad ogólnych, tworzących zręby „nowego państwa”. 

Hasło budowy „nowego państwa” podniósł Sławek w przemówieniu z dnia 6 sierp-
nia 1933 r. na zjeździe Legionistów w Warszawie, wyznaczając w nim wytyczne nowe-
go ustroju politycznego6. Owe wytyczne stały się podstawą dla 10 pierwszych artyku-
łów Konstytucji kwietniowej – zwanych „dekalogiem”, którego stworzenie przypisuje 
się przede wszystkim Sławkowi, sędziemu z Wilna Bohdanowi Podoskiemu, Carowi 
oraz Wacławowi Makowskiemu7. W tych pierwszych 10 artykułach konstytucji zostały 
zawarte podstawowe fundamenty nowego państwa8. Wśród nich Władysław Kulesza 
wyróżnił zasady: państwa jako dobra wspólnego wszystkich obywateli, współdziałania 

4 Projekt BBWR-u nie posiadał żadnych odniesień ideologicznych tylko wskazanie, iż suwerenem w Polsce jest 
naród, natomiast z jego ramienia prezydent dzierżył jednolitą i niepodzielną władzę. Zob. Wniosek posłów 
z Klubu Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w sprawie zmiany konstytucji. Załącznik Ustawa Konsty-
tucyjna Rzeczypospolitej Polskiej, AAN, Akta BBWR, t. 76. 

5  Protokół nr 1 konferencji u Prezesa płk Sławka w dniu 20 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany konstytucji, AAN, 
Akta BBWR, t. 77. Za połączeniem realizacji obu tych reform na tej konferencji opowiedzieli się m.in. Sławek, 
Podoski, Ignacy Matuszewski, Makowski. Z kolei Chmurski argumentował, iż o konieczności separacji tych 
dwóch kwestii decydować miała wola Piłsudskiego, który wyraźnie miał rozdzielać sanację ustrojową od 
moralnej. A. Chmurski, Nowa konstytucja, Warszawa 1935, s. 6 oraz 260.

6 Wytyczne nowej konstytucji. Przemówienie Prezesa Walerego Sławka na akademii legionowej w dniu 6 sierpnia 
1933 roku, „Gazeta Polska”, nr 216 z 7 sierpnia 1933 r.

7 Tym osobom Stanisław Cat-Mackiewicz przypisywał także autorstwo całej konstytucji. S. Cat-Mackiewicz, 
Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939, Londyn 1941, s. 230. Odmiennie uważał A. Chmur-
ski dowodząc, iż dekalog był autorstwem samego Sławka, natomiast rola prawników sprowadziła się do od-
powiedniego przekucia założeń ideologicznych zawartych w „Wytycznych” na konkretne zapisy ustawowe. A. 
Chmurski, Nowa konstytucja, Warszawa 1935, s. 20 i 260. Zob. L. Górnicki, Idea autorytarnego ustroju pań-
stwa w konstytucji z 23 kwietnia 1935, [w:] M. Maciejewski, M. Marszał (red.), Doktryny polityczne i prawne 
u progu XXI wieku, Wrocław 2002, s. 345.

8 W analizie Konstytucji kwietniowej, jaką dokonała polska myśl prawna, przedmiotem sporu był charakter 
oraz miejsce, w którym powinna się znaleźć treść pierwszych 10 artykułów konstytucji. Dosyć jednoznacznie 
stwierdzano, iż mają one charakter bardziej deklaracji ideowej, pewnego rodzaju postulatów i zasad etycz-
nych, niż konkretnych przepisów prawnych. M. Starzewski, Uwagi prawno-polityczne nad projektem kon-
stytucji wicemarszałka Cara, Warszawa 1934, s. 8. Dla twórców konstytucji Stanisława Cara i Wacława Ma-
kowskiego zapis tych wartości w postaci konkretnych artykułów był najlepszym i nie budzącym żadnych 
wątpliwości sposobem podkreślania ich prymatu. Przemówienie posła Cara na Komisji Konstytucyjnej Se-
natu, „Nowe Państwo” 1934, nr 4, s. 110, Przemówienie prof. Makowskiego, jako Rzeczoznawcy na Komisji 
Konstytucyjnej Senatu, „Nowe Państwo” – 1934, nr 4, s. 100. Odmiennie uważał profesor prawa publicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Maciej Starzewski, który za właściwsze miejsce dla takiego rodzaju deklaracji
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obywateli z państwem dla realizacji dobra wspólnego, elitaryzmu oraz jednolitej i nie-
podzielnej władzy prezydenta9. Na tych fundamentach zostało oparte „nowe państwo”. 
Dwie pierwsze zasady stały się fundamentem koncepcji „państwa społecznego”. 

Zasadę państwa jako dobra wspólnego wszystkich obywateli realizował pierwszy 
artykuł Konstytucji kwietniowej10. Wprowadzał on w życie zasady solidaryzmu społecz-
nego, popularnego nurtu politycznego w XIX i XX w., w zachodniej części Europy11. 
Doktryna ta wywodziła się z hasła „braterstwo”, powstałego w czasie wielkiej rewolucji 
francuskiej, by następnie zostać rozwinięta w doktrynie kościelnej – zwłaszcza w ency-
klikach papieża Leona XIII12 oraz – niejako równolegle obok nurtu kościelnego – w my-
śli francuskiego socjologa Leona Duguita13. Podstawowym założeniem tej doktryny 
jest ujmowanie społeczeństwa jako pewnej organicznej całości, gdzie istnieje naturalna 
wspólnota interesów wszystkich ludzi, bez względu na występujące różnice majątkowe 
czy też społeczne.

 Zamiast walk klas społecznych i rywalizacji solidaryści postulowali kooperację 
i współdziałanie, podkreślając konieczność specjalizacji pracy i niezbędność każdego 
członka społeczności dla funkcjonowania całości. Doktryna ta negowała zarówno libera-
lizm – zarzucając mu egoizm i nadmierny indywidualizm niszczący więzy społeczne, jak 
i socjalizm – za mechaniczną wizję społeczeństwa i utopienie człowieka w masie ludzkiej. 
Z jednej strony w doktrynie tej podkreślany był personalizm – uznawany za podstawę 
rozwoju społeczeństwa – a z drugiej akcentowana była konieczność rezygnacji jednostki 
z części swoich praw na rzecz wspólnoty14. Gorącymi orędownikami zasad solidaryzmu 

99 uznawał preambułę, a nie konkretne artykuły konstytucji, gdyż te zasady nie miały prawniczego znaczenia, 
skoro nie można ich było bezpośrednio stosować. M. Starzewski, Uwagi prawno-polityczne…, s. 8. Z kolei 
zwolennik endecji, profesor prawa konstytucyjnego z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Wacław Ko-
marnicki, podkreślał, iż umieszczenie deklaracji w części normatywnej było błędem autorów konstytucji 
skutkującym trudnościami interpretacyjnymi, mogącym prowadzić do dowolności stosowania tych przepi-
sów. W. Komarnicki, Uwagi prawnicze o projekcie Nowej Konstytucji Polskiej, Wilno 1935, s. 5; zob. też Tenże, 
Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Wilno 1937, s. 178-179. Komarnicki odwoływał się 
do twierdzenia W.L. Jaworskiego, iż konstytucja nie powinna zawierać żadnej teorii ani postulatów, bo jest 
tylko prawniczym ich wyrazem. W.L. Jaworski, Projekt Konstytucji, Kraków 1928, s. 7. Profesor prawa karne-
go Władysław Wolter oraz profesor prawa administracyjnego Tadeusz Bigo podkreślali znaczenie dekalogu 
konstytucyjnego jako drogowskazu dla interpretacji całego systemu prawa w Polsce, a w szczególności w razie 
konieczności rozwiązywania kolizji norm prawnych. W. Wolter, Normy materialne nowej Konstytucji, „Czas”, 
z 20 kwietnia 1935, nr 109; T. Bigo, Wytyczne dla prawa administracyjnego w Konstytucji Polskiej, Warszawa 
1936, s. 3-4.

99 W. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 176.

10 Zob. art. 1, ust. 1 Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 [w:] A. Wereszczyński, Ustawa Konstytucyjna 
(Nowa konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) z dnia 23 kwietnia 1935 roku, Lwów 1935, s. 3.

11 L. Górnicki, Idea autorytarnego…, s. 361.
12 Zob. M. Sadowski, Państwo w doktrynie papieża Leona XIII, Wrocław 2002; A. Kudłaszyk, Katolicka myśl 

społeczno-polityczna w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, Wrocław 1980; Setna rocznica encykliki Leona 
XIII „Rerum novarum”, Warszawa 1991.

13 Ewolucje idei dobra wspólnego od czasów św. Tomasza z Akwinu do początku XX w. przedstawił M. Sa-
dowski, Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878-2005), Wrocław 2010, 
s. 79-140.

14 B. Bankowicz, Solidaryzm, [w:] M. Bankowicz [red.] Słownik polityki, Warszawa 1999, s. 232.
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społecznego wywodzonego z wartości chrześcijańskich w II Rzeczypospolitej byli: ks. Jan 
Piwowarczyk oraz najbardziej znany polski solidarysta profesor Leopold Caro15. W obo-
zie rządzącym w Polsce w latach 1926-1939, czołowymi zwolennikiem solidaryzmu spo-
łecznego byli Walery Sławek, Adam Skwarczyński16 oraz Wacław Makowski.

Precyzując pojęcie dobra wspólnego, w solidarystycznym ujęciu, Makowski pisał, 
iż „(…) jeśli się mówi «dobro wspólne» to nie znaczy takie, z którego każdy może za-
brać swój kawałek, bo wtedy nie byłoby to dobro wspólne. Wspólne, to właśnie takie, 
którego nie można zabrać po kawałku, które musi pozostać w całości i które w stosunku 
do każdego obywatela (…) rodzi obowiązek powiększania i pomnażania, a nie rozdzie-
lania i rozdrapywania”17. Takie ujęcie dobra wspólnego bardziej kładło nacisk na obo-
wiązki obywatelskie, działania na jego rzecz niż na czerpanie z niego korzyści18. W sa-
mym tym określeniu wyłania się zatem prymat obowiązków obywatela nad jego upraw-
nieniami z tytułu korzystania z dobra wspólnego.

Realizacja zasady państwa jako dobra wspólnego, wymagała zmiany relacji państwa 
ze społeczeństwem. Idea ta pojawiła się w polskiej myśli politycznej zaledwie po paru 
latach funkcjonowania odrodzonego państwa. Wynikała ona z rozczarowania znacznej 
części społeczeństwa polskiego kształtem odrodzonej Polski, nie będącej odbiciem wi-
zji „szklanych domów”19. Rozbicie polityczne i niski poziom wyrobienia społeczeństwa, 
ostre walki partyjne w sejmie rodziły poczucie zagrożenia istnienia niepodległego pań-
stwa. Towarzyszyło temu poczucie konieczności wzmocnienia struktur państwa, zapew-
nienia mu bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej, zintegrowania społeczeństwa po-
dzielonego przez zabory oraz przeprowadzenia wielu reform społeczno-gospodarczych20. 
Oczywiście, pełną realizację tych zamierzeń można było przeprowadzić tylko w dłuższym 
czasie. Znaczna część obserwatorów życia politycznego stwierdziła, iż z powodu perma-
nentnego kryzysu dotychczasowego modelu społeczno-politycznego, nie jest on w stanie 

15 Zob. J. Piwowarczyk, Rola Chrześcijańskiej Demokracji w życiu społeczno-politycznym, Kraków 1921, Tenże, 
Idea chrześcijańsko-społeczna w jej historycznym rozwoju, Kraków 1922, Tenże, Współczesne kierunki społecz-
ne. Liberalizm ekonomiczny – Socjalizm – Kierunek chrześcijańsko-społeczny, Kraków 1927, Tenże, Korpora-
cjonizm i jego problematyka, Poznań 1936, Tenże, Przyszłość myśli katolickiej i możliwość jej realizacji, Poznań 
1937, Tenże, Kościół wobec współczesnych kierunków społecznych, Płock 1938, Tenże, Wykłady katolickiej etyki 
społecznej, Kraków 1949, Tenże, Katolicka etyka społeczna, Londyn t. 1 – 1960, t. 2 – 1963; L. Caro, Studia 
Społeczne, Kraków 1908; Tenże, Ku nowej Polsce, Lwów 1923; Tenże, Zasady ekonomii społecznej, Lwów 1923; 
Tenże, Solidaryzm – jego zasady dzieje i zastosowania, Lwów 1931; Tenże, Istota solidaryzmu; „Przegląd Po-
wszechny” t. 186, V 1930, s. 149-161.

16 A. Skwarczyński, Uspołecznienie państwa, „Droga” 1931, nr 10; Tenże, Doświadczenia społeczne a konstytucja, 
„Droga” 1934, nr 1; D. Nałęcz, Adam Skwarczyński – od demokracji do autorytaryzmu, Warszawa 1998. Ide-
ologia obozu marszałka Piłsudskiego w świetle przemówień prezesa BBWR Walerego Sławka, Warszawa 1930; J. 
Nowakowski, Walery Sławek. Zarys biografi i politycznej, Warszawa 1988; J. M. Nowakowski, Walerego Sławka 
państwo elitarne, „Tygodnik Polski” 1984, nr 40.

17 Przemówienie rzeczoznawcy Wacława Makowskiego na posiedzeniu komisji konstytucyjnej senatu dnia 14 
grudnia 1934 roku, „Nowe Państwo” 1934, t. III, nr 12, s. 102-103. 

18 W. Makowski, Rzeczypospolita. Co każdy obywatel o państwie i o konstytucji wiedzieć powinien, Warszawa 
1935, s. 20.

19 A. Friszke, O kształt niepodległej, Warszawa 1989, s. 227.
20 Tamże, s. 228.
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zagwarantować osiągnięcia tych celów21. Ich realizację umożliwić miała dopiero przebu-
dowa całego sytemu, począwszy od ustroju, a skończywszy na ładzie społecznym. 

Środowiskiem, które silnie akcentowało konieczność przebudowy życia społeczne-
go Polski, byli zwolennicy Piłsudskiego, którzy po jego odejściu z zajmowanych stano-
wisk publicznych w 1923 r., zostali odsunięci na boczny tor życia politycznego kraju22. 
Nie chcieli oni pogodzić się z przymusową polityczną emeryturą i starali się odzyskać 
wpływ na kształt życia politycznego państwa23. Jedną z najważniejszych inicjatyw pod-
jętych przez zwolenników Marszałka stało się założenie przez Adama Skwarczyńskiego 
w 1922 r. dwutygodnika „Droga”, następnie przekształconego na miesięcznik. Założy-
ciel nowego periodyku został jednocześnie jego redaktorem naczelnym, a na łamach 
pisma piłsudczycy wykuwali koncepcje nadania nowego kształtu życiu politycznemu 
i społecznemu w Polsce. 

W dyskusji prowadzonej na łamach „Drogi” poczesne miejsce przypadło jej redak-
torowi naczelnemu, który zaczął się wybijać – zwłaszcza po przewrocie majowym – na 
czołowego ideologa obozu rządzącego24. Początkowo był on zwolennikiem demokracji, 
widząc w niej wyraz spełniania aspiracji narodu polskiego25. Pod wpływem obserwa-
cji wydarzeń politycznych w kraju w pierwszej połowie lat dwudziestych, doszedł do 
wniosku, iż system demokracji politycznej w polskich realiach, nie doprowadzi do roz-
wiązania problemów społecznych oraz ugruntowania niepodległości26. Przyczyn takie-
go stanu rzeczy doszukiwał się w niskim poziomie wyrobienia politycznego społeczeń-
stwa oraz istnieniu w nim podziałów będących spadkiem po zaborach, prywacie partii 
politycznych, braku reform społecznych, wreszcie triumfi e endecji i środowisk zacho-
wawczych. Lekarstwem na niedomagania życia społecznego miało być wychowanie no-
wego pokolenia Polaków, którzy nie tkwiliby umysłowo jeszcze w czasach zaborowych. 
Kładł on olbrzymi nacisk na odpowiednie kształtowanie umysłów młodego pokolenia 
przez całe swoje życie, podejmując liczne inicjatywy, mające ten postulat realizować27. 

21 Szerzej przyczyny społeczno-narodowościowe kryzysu państwa omawia A. Ajnenkiel, Spór o model parla-
mentaryzmu polskiego do 1926 roku, Warszawa 1972, s. 254-264. 

22 A. Garlicki, U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1981, s. 357-360.
23 Część zwolenników Piłsudskiego znalazła się w szeregach partii politycznych obecnych w sejmie np. Bogu-

sław Miedziński był posłem z ramienia PSL „Wyzwolenie”, inni z kolei podejmowali próby tworzenia wła-
snych partii politycznych, takich jak Konfederacja Ludzi Pracy, które nie przynosiły zamierzonego rezultatu. 
Początki organizowania się zwolenników Piłsudskiego w partie polityczne przedstawił J. Holzer, Mozaika 
Polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 285-288. 

24 A. Micewski, W cieniu Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1969, s. 62.
25 D. Nałęcz, Wstęp, [w:] Adam Skwarczyński – od demokracji do autorytaryzmu, Warszawa 1998, s. 17. Zob. A. 

Skwarczyński, O podstawach demokracji, „Rząd i Wojsko” 1920, nr 3.
26 A. Skwarczyński, O władzę życia, „Droga” 1922, nr 1, s. 1-3; Tenże, Droga wyjścia z rozstroju, „Droga” 1923, 

nr 9, s. 1-7, Tenże, Kryzys demokracji, „Droga” 1926, nr 10, s. 1-4.
27 Skwarczyński był założycielem sanacyjnych organizacji młodzieżowej: Legion Młodych, Kuźnia Młodych, 

Straż Przednia, Centralny Komitet do spraw Młodzieży Wiejskiej i Towarzystwa Wiejskich Uniwersytetów 
Regionalnych. Blisko współpracował również z Organizacją Młodzieży Pracującej, Unią Związków Pracow-
ników Umysłowych, Instytutem Oświaty i Kultury oraz Związkiem Byłych Więźniów Politycznych. Wszyst-
kie te działania miały na celu wychowanie młodzieży w duchu służby dla państwa. Zob. szerzej A. Micewski, 
W cieniu Marszałka…, s. 70-74.
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Skwarczyński mocno akcentował, iż wychowanie nowego pokolenia musiało iść 
w parze ze zmianą stosunku społeczeństwa do państwa i relacji panujących pomiędzy 
tymi dwoma podmiotami. W swoich publikacjach rozwinął myśl „uspołecznienia pań-
stwa”, który to termin – jak sam przyznawał w artykule „Uspołecznienie państwa” za-
mieszczonym w październikowym numerze „Drogi” z 1931 r. – zaczerpnął od Sławka28. 
Pod tym pojęciem rozumiał on zagwarantowanie większego zaangażowania społeczeń-
stwa w życie publiczne państwa, za pośrednictwem organizacji kulturalnych, gospo-
darczych, zawodowych i regionalnych29. Tylko taka reprezentacja społeczeństwa mogła 
sprawić, by obywatele faktycznie wzięli odpowiedzialność za losy państwa na swoje bar-
ki. Według tego działacza społecznego system reprezentacji społeczeństwa przez partie 
polityczne był atrapą zaangażowania społeczeństwa w życie państwa30. 

Podniesione przez Skwarczyńskiego i Sławka postulaty trwalszego powiązania 
społeczeństwa z państwem pogłębił w swojej publicystyce Wacław Makowski, tworząc 
koncepcję „państwa społecznego”. W poglądach głoszonych przez tego prawnika moż-
na dostrzec zafascynowanie myślą solidarystyczną, które narodziło się w trakcie jego 
pobytu we Francji na początku XX w. i któremu pozostał wierny do końca życia31. War-
szawski profesor rozwijał tezę Sławka o rozdzielności i autonomii społeczeństwa i pań-
stwa, jednakże akcentował konieczność ich współpracy dla realizacji dobra wspólne-
go32. Defi niując społeczeństwo, Makowski pisał, iż „jest to gromada ludzka, w której 
panuje porządek oparty na podziale pracy i wzajemnej zależności ludzi”33. Tendencja 
do zrzeszania się była naturalną cechą psychiki każdego człowieka, który nie mógł żyć 
poza zbiorowością, oplatającą go siecią rozmaitych więzów niezależnych od jego woli34. 
Istnienie zorganizowanej zbiorowości ludzkiej, jaką było społeczeństwo, wynikło z jed-
nej strony z obiektywnych współzależności międzyludzkich, a z drugiej strony z subiek-
tywnych emocji każdego człowieka.

Makowski podkreślał, że sprawne funkcjonowanie społeczeństwa wymagało zhar-
monizowania działań jednostek je tworzących, tak, by nie walczyły między sobą, lecz 
współpracowały dla dobra całej zbiorowości. Zaistnienie tej współpracy nie było moż-
liwe bez stworzenia mechanizmów godzenia ze sobą rozmaitych interesów grup i jed-
nostek35. Prawnik ten podkreślał, iż każde społeczeństwo dąży do zrealizowania zasa-

28 Skwarczyński pisał „Walery Sławek dał mi kiedyś w rozmowie sformułowanie w zgoła innym kierunku: uspo-
łecznienie państwa”. A. Skwarczyński, Uspołecznienie państwa, „Droga” 1931, nr 10, s. 743.

29 A. Skwarczyński, Kryzys demokracji…, s. 3-4.
30 A. Skwarczyński, O podstawy demokracji, [w:] A. Skwarczyński, Myśli o nowej Polsce, Warszawa 1931, 

s. 127-130.
31 W. T. Kulesza, Wstęp, [w:] W. T. Kulesza (red.), Wacław Makowski o państwie społecznym, Warszawa 1998, 

s. 20.
32 Zob. Samorząd podstawową komórką państwa. Mowa prezesa BBWR posła płk. Walerego Sławka, „Głos Praw-

dy”, nr 143, z 27 maja 1929. 
33 W. Makowski, Rzeczypospolita…., s. 4.
34  W. Makowski, Ku państwu społecznemu, [w:] Tenże, Państwo społeczne, Warszawa 1936, s. 55; Tenże, Rewizja 

umowy społecznej, Warszawa 1933, s. 62.
35 Współdziałanie to zaprzeczać miało teorii walki klas. Zob. W. Maliniak, Walka klas a rzeczywistość, Warszawa 

1937, s. 10 i n. 
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dy solidarności działania, gdyż bez niej niemożliwe byłoby życie społeczne36. Wymogi 
wzajemnego harmonijnego współistnienia jednostek kazały pamiętać, iż każde działa-
nie człowieka oddziaływuje na innych ludzi, co zmuszało do oceny swoich zachowań 
pod kątem interesu całej zbiorowości37. Stanowiło to nakaz działania jednostki w duchu 
solidarności społecznej.

Wszelkie kryzysy społeczne wynikać miały z braku tej solidarności w życiu zbio-
rowym i automatycznie zostałyby rozwiązywane, gdy udało się ten stan osiągnąć. Re-
alizacja tego stanu wymagała współpracy i podporządkowania działań jednostek ce-
lom życia zbiorowego, ale z zagwarantowaniem jej swobodnej inicjatywy. Sama inicja-
tywa jednostki, bez poparcia mas, nie mogła zakończyć się powodzeniem, tak jak i nie-
możliwe było wzbudzenie aktywności mas bez impulsu ze strony jednostki38. Zdaniem 
Makowskiego życie społeczne polegało na inicjatywie jednostek pobudzających bierne 
masy ludzkie i nadających im kształt działania39. Tylko stosowanie zasady solidaryzmu 
umożliwiało pogodzenie potrzeb jednostki i zbiorowości, w taki sposób, by masy nie 
były wyzyskiwane przez jednostkę, ale też by nie gwałciły jej praw40. 

Według Makowskiego naturalnym procesem występującym w każdej gromadzie 
ludzkiej było tworzenie się zrzeszeń, których było nieskończenie wiele41. Każdy czło-
wiek był jednocześnie członkiem wielu z nich. Zrzeszenia te posiadały różny zakres 
działania i stawiały sobie rozmaite cele, obejmując swoim zasięgiem mniejsze lub więk-
sze grono obywateli, a przynależność do większości z nich była dobrowolna. Państwo 
było największym oraz jednocześnie jedynym zrzeszeniem obejmującym wszystkich 
ludzi na danym terenie na zasadzie przymusu przynależności. Państwo – jako najwięk-
sze zrzeszenie społeczne – nie mogło być uznane za twór sztuczny, powstały w wyniku 
kontraktu jednostek, lecz należało je traktować jako naturalny efekt zoorganizowania 
się społeczeństwa42. Charakteryzując społeczeństwo, prawnik dowodził, iż jest ono in-
stytucją pierwotną wobec państwa, opartą na spontaniczności, natomiast państwo było 
jej formalnym odbiciem43. 

Z pierwotności społeczeństwa wynikał bardzo ważny postulat, by kształt państwa 
jako formalnej organizacji społecznej był adekwatny do aktualnych potrzeb zbiorowo-
ści44. Podkreślając krach dziewiętnastowiecznych zasad liberalizmu Makowski pisał, iż 
narodził się on w czasach, gdy istniało zapotrzebowanie społeczne na państwo będące 

36 W. Makowski, Rewizja umowy społecznej…, s. 58.
37 W. Makowski, Założenia ideologiczne państwowości polskiej, „Droga” 1935, nr 2, s. 108.
38 W. Makowski, Nowa Polska w Nowej Europie, Warszawa 1930, s. 42.
39 W. Makowski, Państwo społeczne…, s. 20.
40 W. Makowski, Nowa Polska…, s. 43.
41 W. Makowski, Przemiany demokracji…, s. 92.
42 W. Makowski, Rewizja umowy społecznej…, s. 82.
43 Makowski obrazowo porównywał społeczeństwo do miłości, natomiast państwo do formalnego efektu tego 

uczucia, czyli małżeństwa. Każde społeczeństwo dążyło do nadania sobie form organizacyjnych, czyli utwo-
rzenia organizacji państwowej, tak jak „miłość dąży do przekształcenia się w małżeństwo”. W. Makowski, 
Społeczeństwo a państwo, [w:] Tenże, Państwo społeczne…, s. 21-22.

44 W. Makowski, Ku państwu społecznemu… s. 74.
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tylko porządkiem prawnym, spełniające funkcję „stróża nocnego”45. Przemiany spo-
łeczne w drugiej połowie XX w., katalizowane zwłaszcza przez I wojnę światową spra-
wiły, iż społeczeństwo zaczęło oczekiwać podejmowania szerszych działań ze strony 
państwa w życiu społecznym i gospodarczym46. W tej sytuacji państwo musiało wyjść 
poza ciasny gorset zadań nałożony przez myśl liberalną oraz szeroko ingerować w życie 
społeczne i gospodarcze, zgodnie z oczekiwaniami ludności. 

W opinii Makowskiego dostosowanie struktur państwa do nowych trendów 
w społeczeństwie wymagało odejścia od statycznej roli zapewnienia wyłącznie ram 
organizacyjnych życia społecznego oraz stania na straży przestrzegania przepisów 
prawnych47. Do zadań państwa należało podejmowanie działań społecznie użytecz-
nych, których istotą była „organizacja współpracy obywatelskiej dla zaspokojenia po-
trzeb zbiorowego życia (…) rozszerzanie i udoskonalenie życia i jego warunków”48. 
Życie społeczne miało rozwijać się samodzielnie, mając oparcie w państwie, które 
jednak nie powinno swoją działalnością ograniczać spontanicznych inicjatyw spo-
łecznych49. Inicjatywa do działania musiała wychodzić ze strony jednostek i społe-
czeństwa, natomiast rola państwa sprowadzała się do kierowania oraz koordynowa-
nia tymi procesami50. Co do zasady, państwo miało zapewniać życiu społecznemu 
swobodny rozwój, interweniując tylko w sytuacji, gdy wymagało tego dobro wspólne, 
pełniąc rolę służebną wobec spontanicznych inicjatyw jednostek i zbiorowości51. Re-
alizacji tych zadań miało służyć wprowadzenie elementów planowości w działaniach 
społecznych i gospodarczych państwa, mającej na celu wyeliminowanie chaosu wy-
stępującego w państwie wolnorynkowym52.

Niemniej ważnym zadaniem państwa społecznego było godzenie interesów roz-
maitych zrzeszeń oraz eliminacja konfl iktów pomiędzy jednostkami i rozmaitymi gru-
pami społecznymi53. Konfl ikty te stanowiły naturalny element życia społecznego, jed-
nakże nierozwiązywalne mogły doprowadzić do zniweczenia zasady solidarnej współ-
pracy społecznej na rzecz dobra wspólnego. Zadaniem państwa społecznego było peł-
nienie roli arbitra łagodzącego ostrość sporów oraz godzącego sprzeczne interesy, a tak-
że harmonizującego działania wszystkich jednostek54. Państwo liberalne stworzyło me-
chanizm rozwiązywania konfl iktów pomiędzy jednostkami, który jednak koniecznie 

45 W. Makowski, Rewizja umowy społecznej…, s. 76. Zob. też W. T. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne…, 
s. 132.

46 Szerzej przemiany społeczne w Europie od rewolucji francuskiej po czasu mu współczesne Makowski omówił 
w broszurze „Nowa Polska w Nowej Europie”. Zob. W. Makowski, Nowa Polska…, s. 5 47.

47 Makowski podkreślał, iż był to tylko jeden z aspektów działania państwa i nie można do jego ograniczać 
całości. Zob. W. Makowski, Rzeczypospolita…, s. 55.

48 W. Makowski, Rewizja umowy społecznej…, s. 82.
49 W. Makowski, Rzeczypospolita…, s. 56.
50 W. Makowski, Ku państwu społecznemu…, s. 75. 
51 W. Makowski, Założenia ideologiczne …, s. 113.
52 W. Makowski, Ku państwu społecznemu… s. 77.
53 W. Makowski, Przemiany demokracji…, s. 93.
54 W. Makowski, Ku państwu społecznemu…, s. 79. 
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musiał zostać uzupełniony mechanizmem rozwiązywania konfl iktów pomiędzy zrze-
szeniami oraz jednostkami a grupami społecznymi. Brak regulacji tej ostatniej kwestii 
prowadzić miał do przypadkowości rozstrzygnięć, co mogło zagrozić stabilności spo-
łeczeństwa55. Z zaprezentowanych relacji państwa ze społeczeństwem wynika, iż istotą 
przemian prowadzących do powstania państwa społecznego miało być tworzenie przez 
państwo nie tylko ładu prawnego, ale także sankcjonowanie spontanicznie tworzącego 
się porządku społecznego56. Kluczową rolą dla określenia sposobu realizacji przez pań-
stwo nałożonych na nie obowiązków było określenie jego relacji z jednostką. 

Przedstawiając wizję relacji pomiędzy państwem a jednostką, piłsudczycy bar-
dzo mocno akcentowali postulat silniejszego ich związania, ale więzy te nie mogły 
sprowadzać się tylko do formalnych więzów prawnych57. Według słów Cara, wygło-
szonych na posiedzeniu plenarnym klubu BBWR w dniu 14 grudnia 1933 r., me-
chaniczną więź obywatela z państwem należało zastąpić więzią organiczną. Praw-
nik ten twierdził, że obóz rządzący chce „budować pomyślność państwa na inicja-
tywie i dzielności jednostki, (…) stworzyć [dla niej – J.S.] warunki najlepszego roz-
woju, aby w poczuciu swojego organicznego związku z państwem, mogła skrzesać 
największą sumę pracy dla siebie i dla państwa (…)” i dlatego dąży do „zespolenia 
obywatela z państwem”58. Również Sławek dowodził, iż rola państwa nie może spro-
wadzić się wyłącznie do władczego oddziaływania na obywateli w celu realizacji 
dobra państwa, ale trzeba stworzyć możliwość powstawania samoistnych inicjatyw 
obywatelskich. Taki stan rzeczy można było osiągnąć wyłącznie przez twórcze ze-
spolenie obywatela z państwem59, nazwane przez Makowskiego świadomym czuwa-
niem obywatelskim60.

Zespolenie to wyrażać się miało w „zużytkowaniu dla dobra zbiorowego celu pra-
cy i uzdolnień człowieka, na udzieleniu człowiekowi pomocy i opieki zbiorowej”61. Re-
alizacja tych celów możliwa była tylko poprzez współdziałanie obywatelskie, jednakże 
musiało być ono dobrze zorganizowane62. Obowiązek odpowiedniego zoorganizowa-
nia tej współpracy spoczywał na państwie, nie oznaczało to jednak przerzucenia na nie 
całej odpowiedzialności za funkcjonowanie solidaryzmu społecznego63. Tylko zaanga-

55 Tamże, s. 102.
56 W. Makowski, Nowa Polska…, s. 27.
57 W. Makowski, Wybiegi już nie wystarczą, [w:] Tegoż, Rewizja umowy społecznej…, s. 39.
58 S. Car, Zasady nowej konstytucji, [w:] Tegoż, Na drodze ku nowej konstytucji, Warszawa 1934, s. 155. W uza-

sadnieniu do tez konstytucyjnych zapisano, iż państwo musi być oparte na „miłości i przywiązaniu obywatela 
(…) oraz na pracy i inicjatywie twórczej społeczeństwa”. Uzasadnienie tez konstytucyjnych. Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Okres III, Sesja zwyczajna r. 1934/35. Druk nr 820.

59 Zob. Wytyczne nowej konstytucji….
60 Makowski dowodził, iż w państwie liberalnym to państwo zobowiązane było do czuwania nad życiem i bez-

pieczeństwem obywateli oraz dobrem wspólnym, natomiast nowe czasy wymagały od obywatela przejęcia na 
swoje barki części tych obowiązków. Świadomość konieczności spełniania tych obowiązków to właśnie owe 
świadome czuwanie obywatelskie. W. Makowski, Obywatel a Rzeczypospolita, Warszawa 1924, s. 13.

61 W. Makowski, Rewizja umowy społecznej…, s. 82.
62 W. Makowski, Rzeczypospolita…, s. 67.
63 Tak też. C. Znamierowski, Dekalog. Państwo i społeczeństwo, „Gazeta Polska”, nr 197 z 18 lipca 1935.
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żowanie i inicjatywa obywateli we współdziałaniu z organizacją państwową umożliwić 
mogła osiągnięcie tego stanu rzeczy64.

Makowski dowodził, iż wraz ze zmianą kształtu i zadań państwa musiało się zmie-
nić również postrzeganie porządku prawnego, a nowe „prawo społeczne” miało zostać 
uwolnione od „dialektyki, abstrakcji i fi kcji”65. Warszawski prawnik nawiązywał do teo-
rii Leona Petrażyckiego, defi niującego prawo jako subiektywne przeżycie człowieka66, 
dowodząc, że prawo nie jest tworzone przez państwo, ale jest odkrywane intuicyjnie. 
Wszystkie społeczeństwa spontanicznie wytwarzały reguły postępowania, które zy-
skawszy aprobatę ogółu członków stawały się obowiązującym prawem67. Ustawodaw-
stwo nie miało zatem polegać na tworzeniu zupełnie nowych reguł prawnych, ale sank-
cjonowaniu tych już funkcjonujących w społeczeństwie. Zadaniem ustawodawcy było 
odkrywanie potrzeb społecznych, a następnie przekuwanie ich na konkretne normy 
prawa państwowego68.

Zgodnie z koncepcją Makowskiego źródłem prawa było obiektywne i solidarne 
poparcie zbiorowości, a jego treść stanowiła wyraz potrzeb społecznych. Takie ujęcie 
prawa skutkowało koniecznością istnienia zgodności obowiązujących przepisów z ak-
tualnymi potrzebami społecznymi. Bez znajomości tych ostatnich nie można było zro-
zumieć sensu, celu i przyczyn powstania konkretnego porządku prawnego69. Z drugiej 
strony, każde przeobrażenie społeczne musiałoby skutkować natychmiastowym prze-
obrażeniem porządku prawnego, mającego na celu dostosowanie go do aktualnych 
zmian w zbiorowości obywateli. Prawo traciło zatem oparcie w fi lozofi i, stając się in-
strumentem realizacji interesów społeczeństwa i odbiciem jego aktualnych potrzeb.

 Zdaniem Makowskiego postulat odzwierciedlania przez prawo aktualnych potrzeb 
społecznych szczególnie ważnego znaczenia nabierał przy kreowaniu i przeobrażeniach 
ustroju państwa. Trwałość i stabilne funkcjonowanie ustroju państwa zagwarantować 
mogła wyłącznie pełna aprobata społeczna, a ta możliwa była dopiero w sytuacji, gdy 
kształt państwa spełniał oczekiwania społeczeństwa70. Pierwszym krokiem ku stworze-
niu nowego ustroju musiało być zatem poznanie aktualnych i rzeczywistych potrzeb 

64 W. Makowski, Społeczeństwo a państwo…, s. 41.
65 W. Makowski, O prawie społecznym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1933, z. 1, s. 20. Tenże, 

Odrodzenie prawa, „Gazeta Polska”, nr 92 z 23 marca 1935. Zob. również I. Czuma, Konstytucja kwietniowa 
a pojmowanie prawa, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1935, z. 4.

66 Szerzej na temat teorii prawa Leona Petrażyckiego zob. L. Petrażycki, O pobudkach postępowania i o istocie 
moralności i prawa, Warszawa 2002; Tenże, O nauce, prawie i moralności: pisma wybrane, Warszawa 1985; 
Tenże, O ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego, Warszawa 1925; J. Kowalski, Psychologiczna teo-
ria prawa i państwa Leona Petrażyckiego, Warszawa 1963; K. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską 
teorię i socjologię prawa, Lublin 1993; K. Opałek [red.], Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petra-
życkiego. Studia opracowane dla uczczenia stulecia urodzin, Warszawa 1969; J. Szacki, Teoria socjologiczna 
Leona Petrażyckiego [w:], Tenże, Sto lat socjologii polskiej, Warszawa 1995, s. 57-62.

67 W. Makowski, Nowa Polska…, s. 31. 
68 Zob. Referat p. Wacława Makowskiego o stanowieniu norm prawnych, „Nowe Państwo” 1933, t. III, nr 9, 

s. 60-81.
69 W. Makowski, O prawie społecznym…, s. 20.
70 W. Makowski, Ku państwu społecznemu…, s. 80.
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społecznych, a następnie dostosowanie do nich odpowiednich rozwiązań instytucjonal-
nych71. Prawnik ten uważał, że odrodzona w 1918 r. Polska popełniła wielki błąd przy 
tworzeniu ustroju politycznego, nie uwzględniając najnowszych tendencji uspołecznie-
nia państwa, lecz wybierając przebrzmiały model państwa liberalnego72. Niedostoso-
wanie instytucji państwowej do potrzeb społecznych zaowocowało kryzysem państwa, 
który mógł być rozwiązany tylko poprzez dostosowanie ustroju do tendencji panują-
cych w Europie73. Makowski ostrzegał jednak, iż należy wystrzegać się ślepego naśla-
downictwa obcych wzorów, gdyż doprowadzić może to tylko do klęski74. 

Największym problemem, z jakim musieli się zmierzyć prawnicy obozu rządzące-
go, było prawne usankcjonowanie państwa realizującego zasady solidaryzmu społecz-
nego75. Próbą urzeczywistnienia tych postulatów było zapisanie ich w dekalogu Konsty-
tucji kwietniowej, której art. 4 stanowił, iż „W ramach Państwa i w oparciu o nie kształ-
tuje się życie społeczeństwa”, któremu państwo „zapewnia (…) swobodny rozwój, a gdy 
tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego warunki”. Ar-
tykuł ten realizował zasadę oddzielności społeczeństwa od państwa i powierzając temu 
ostatniemu funkcje organizacji życia zbiorowego. Uzupełnieniem tych zapisów był art. 
5 stanowiący, że twórczość jednostki jest dźwignią życia zbiorowego oraz przyznający 
jednostce wolności osobiste, ale ograniczone zasadą dobra powszechnego, a także art. 
10 nakazujący obywatelowi podejmowanie działania zgodnego z celami państwa, ob-
warowując to możliwością stosowania przez nie przymusu w razie oporu. 

Na podstawie analizy powyższych regulacji należy stwierdzić, iż pierwszeństwo 
w relacjach obywatel – państwo przypada państwu, co jak zauważył Władysław Kulesza 
było skrzętnie pomijane przez piłsudczyków76. Niewątpliwie wzrastał zakres ingeren-
cji państwa w życie jednostki, gdyż jej działanie nie tylko musiało być w takiej sytuacji 

71 Makowski twierdził, iż normy ustrojowe powinny umożliwiać życiu społecznemu naturalny rozwój bez zmu-
szania do skoków ani do zastoju. Tenże, Nowa Polska…, s. 30 i 46. Państwo należało budować na podstawie 
obserwacji życia, a nie na bazie teoretycznych rozważań. Tenże, Ku państwu społecznemu…, s. 84.

72 W. Makowski, Nowa Polska…, s. 38-39.
73 W. Makowski, Ku państwu społecznemu…, s. 77.
74 Tamże. 
75 Problem ten pozostał aktualny również i dzisiaj. Art. 2 obecnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 

kwietnia 1997 r. stanowi, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczy-
wistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” natomiast art. 20: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta 
na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy part-
nerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Na podstawie tych 
artykułów przyjmuje się, iż Rzeczypospolita Polska urzeczywistnia zasady solidaryzmu społecznego. Liczne 
wątpliwości i problemy budzi kwestia, jak przekształcić tę zasadę na konkretne przepisy prawne. Zob. C. 
Kosikowski, Konstytucyjna regulacja ustroju społeczno-gospodarczego, [w:] A. Łopatka (red.), Ku konstytucji 
społeczeństwa obywatelskiego, Warszawa 1995; T. Zieliński, Ustrój społeczny w przyszłej konstytucji RP, „Ruch 
Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny” 1998, z. 2; S. Zawadzki, Państwo o orientacji społecznej, Warszawa 
1996. Polski model solidaryzmu wzorowany był na rozwiązaniach zachodnioniemieckich. Zob. W. Góralski, 
Koncepcja państwa społecznego w teorii i praktyce konstytucyjnej RFN, „Polska Zachodnia” 1976, nr 2; K. 
Grimm, Socjalna gospodarka rynkowa w RFN, Warszawa 1992, P. Czarnek, Społeczna gospodarka rynkowa, 
czyli alternatywa dla socjalizmu i liberalizmu, „Cywilizacja” 2006, nr 19. 

76 W. T. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne…, s. 136-137.

Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   187Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   187 2011-12-14   10:08:242011-12-14   10:08:24



ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT, NR 4.

188

zgodne z prawem, ale także z interesem zbiorowości77. Rodziło to pytanie o rzeczywiste 
granice ingerencji państwa w życie społeczne oraz kto ma ustalać, co leży w interesie 
społecznym? Zgodnie z postulatami Makowskiego granice, orzekając, co jest dobrem 
wspólnym, wyznaczać miało społeczeństwo, jednakże należy uznać, iż odrzucenie sys-
temu demokratycznego niweczyło tę koncepcję. Praktycznie zadanie to spoczywać mia-
ło w ręku rządzących, skupionych w wyodrębnionej ze społeczeństwa elicie, która miała 
najlepiej rozumieć interesy zbiorowości. 

Koncepcja państwa społecznego zaproponowana przez Wacława Makowskiego 
była w pewien sposób próbą połączenia zalet zarówno liberalnego, jak i socjalistyczne-
go typu państwa, z równoczesnym unikaniem wad obydwu tych systemów. Niewątpli-
wie odwoływała się do koncepcji solidaryzmu, popularnego na początku XX w., zwłasz-
cza we Francji. Konieczność szerszej interwencji państwa w życie społeczne i gospodar-
cze, ale z zachowaniem swobodnej inicjatywy jednostki zyskiwała zwolenników rów-
nież w międzywojennej Polsce. Przepisy Konstytucji kwietniowej wprowadzały do po-
rządku prawnego instytucje umożliwiające realizację „państwa społecznego”, jednakże 
jego funkcjonowanie było uzależnione od rzeczywistej akceptacji tych założeń przez 
społeczeństwo. Makowski był przekonany, że proponowany przez niego kształt państwa 
był odzwierciedleniem aktualnych potrzeb społecznych, gdyż był oparty na obserwacji 
i indukcji, a nie jak w przypadku liberalizmu czy socjalizmu, na teoretycznych formu-
łach nie mających odbicia w rzeczywistości. Krótki – bo zaledwie czteroletni – okres 
obowiązywania Konstytucji kwietniowej, a także zmiana polityki rządzenia państwem 
przez piłsudczyków po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 r., uniemożliwiły weryfi ka-
cję założeń warszawskiego profesora. 

Streszczenie

Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego
Artykuł przedstawia koncepcję państwa społecznego stworzoną przez jednego z współ-

twórców Konstytucji kwietniowej z 1935 r. Wacława Makowskiego. Makowski krytykował za-
równo liberalny, jak i socjalistyczny typ państwa. Uważał on, że pierwszy typ opiera się wy-
łącznie na egoizmie jednostek i prowadzi do konfl iktów społecznych, natomiast drugi skutku-
je zanikiem indywidualności człowieka. Państwo społeczne miało być alternatywą zarówno 
dla liberalnego, jak i socjalistycznego modelu państwa, łącząc w sobie ich zalety i jednocześnie 
unikając ich wad. Makowski uważał, że podstawą funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa 
jest aktywność jednostek, przez co każdy człowiek musi mieć zapewniony pewien zakres swo-
body działania. Granicą wolności jednostki była nie tylko wolność innej jednostki, ale tak-

77 A. Deryng, Charakter Konstytucji kwietniowej i możliwości jej rozwoju, „Rocznik Polskiego Instytutu Prawa 
Publicznego”, t. 2, Poznań 1938-39, s. 83. Tak też A. Chmurski, Nowa konstytucja, Warszawa 1934, s. 40.
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że dobro całej społeczności. W razie kolizji interesu społeczności z interesem jednostki pry-
mat miał interes zbiorowości. Państwo, którego kształt zależał od aktualnego zapotrzebowa-
nia społecznego, miało nie tylko rozstrzygać spory oraz harmonizować działalności jednostek 
i rozmaitych zrzeszeń, ale także aktywnie działać w celu realizacji dobra wspólnego. Jednak-
że aktywność państwa nie mogła zastąpić inicjatywy ludzkiej, a co najwyżej ją wspierać. We-
dług Makowskiego jego koncepcja państwa społecznego miała się przyczynić do zrealizowania 
trzeciego hasła wielkiej rewolucji francuskiej – braterstwa. Uważał on, że państwo liberalne 
starało się wprowadzić w życie tylko zasadę równości i wolności, zupełnie pomijając nakaz 
współdziałania ludzkiego, co w czasach mu współczesnych było anachronizmem niedopaso-
wanym do rzeczywistości. 

Summary

The Concept of Social State by Wacław Makowski
Th is article presents the concept of Social State (Państwo Społeczne) forged by Wacław 

Makowski one of the contributors of Th e April Constitution of 1935. Makowski was a critic 
of both liberal and socialist type of state. He claimed that the former type is based on selfi sh-
ness of the individuals that causes social confl icts, while the latter results in loss of a human 
individuality. As an alternative the concept of Social State was designed to incorporate advan-
tages of these both systems while avoiding their drawbacks. Makowski believed activity of in-
dividuals conferred with certain degree of freedoms underpins the social development. Th e 
personal freedom of an individual as per this concept should be limited by freedom of another 
individual and the common good. In the event of a confl ict of interest between the one of in-
dividual and the community the latter would supersede the former. Th e state whose form de-
pends of the current demands of society had not only to settle disputes and to harmonize the 
activities of individuals and various associations but also actively pursue the goal of common 
good. However state activities should not replace the individual activity but rather support it. 
According to Makowski Social State would allow to reach the third goal of a French Revolu-
tion slogan – fraternity. He believed that liberal state sought to bring into life the principles of 
equality and freedom, bypassing the requirement of human cooperation, which contemporar-
ily were regarded as obsolete and not fi tting to reality.
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Paweł Kuczma
Dolnośląska Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Kompetencje nominacyjne prezydenta RP 
wobec sędziów

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. zaliczyła Prezydenta – obok Rady Ministrów – 
do organów władzy wykonawczej (art. 10). Bardziej szczegółowo charakter prawny tego 
organu, jak również pewne kompetencje, zostały opisane w rozdziale V ustawy zasadni-
czej poświęconemu wyłącznie problematyce głowy państwa. Analiza tych norm ukazuje, 
że polski model prezydentury różni się od klasycznego modelu ustrojowego tego urzę-
du. Przyznane głowie państwa uprawnienia stanowią bowiem konsekwencję kompromi-
su konstytucyjnego różnych i często odmiennych wizji ustrojowych Rzeczpospolitej Pol-
skiej1. W doktrynie konstytucyjnoprawnej proponuje się różne klasyfi kacje kompetencji 
Prezydenta. Wyróżnia się takie, które związane są z funkcjonowaniem pozostałych władz, 
tj. parlamentu, rządu i sądów, dotyczące wydawania aktów prawnych oraz tradycyjne kom-
petencje2 albo kompetencje wyznaczające Prezydentowi rolę głowy państwa w stosunkach 
zagranicznych i wewnętrznych, kompetencje realizujące arbitraż polityczny i równoważą-
ce w systemie podziału władzy, a pozostałe uprawnienia zalicza się do oddzielnej grupy3.

Kompetencje nominacyjne mają niejednorodny charakter, stąd włączenie ich 
wszystkich do jednej ze wskazanych wyżej grup byłoby niemożliwe. Już tylko na gruncie 
samej ustawy zasadniczej ustrojodawca przyznaje głowie państwa możliwość mianowa-
nia i odwoływania pełnomocnych przedstawicieli w innych państwach i przy organiza-
cjach międzynarodowych (art. 133 ust. 1 pkt 2), mianowania Szefa Sztabu Generalne-
go i dowódców rodzajowych Sił Zbrojnych (art. 134 ust. 3), mianowania na czas wojny 
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych (art. 134 ust. 4), powołania i odwołania Szefa Kan-
celarii Prezydenta RP (art. 143), powołania Prezesa RM, składania do Sejmu wniosku 
o powołanie Prezesa NBP, powołania i odwołania członków Rady Polityki Pieniężnej, 

1 R. Mojak, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie Prawo Konstytucyjne, Lublin 
2006, s. 315.

2 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 502 i n.
3 R. Mojak, op. cit., s. 315. 
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członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz powołania członków Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji (art. 144 ust. 3). Posiada także kompetencje nominacyjne związa-
ne z funkcjonowaniem władzy sądowniczej i Krajowej Rady Sądownictwa.

Kompetencje nominacyjne to takie, które obejmują możliwość kreacji personalnej 
organów w ramach różnych władz. Rzadko kiedy nominujący ma pełną swobodę w za-
kresie powołania na określone stanowisko. Ograniczenia mogą mieć charakter podmio-
towy, kiedy to nominujący jest zależny od przedstawienia wniosku przez uprawniony 
organ, a dokonując samego aktu powołania będzie związany przedstawionymi mu per-
sonaliami wskazanych osób. W takich wypadkach możemy nawet mówić o podwójnej 
nominacji: najpierw kandydatów przez organ wnioskujący (kwalifi kacja pozytywna), 
a następnie o powołaniu osoby spośród grona kandydatów wyselekcjonowanych (nomi-
nacja właściwa). Ograniczenia mogą mieć postać przedmiotową, znajdującą zakotwicze-
nie w treści norm prawnych, nakładających na potencjalnych kandydatów konieczność 
spełniania przez nich dodatkowych wymagań (np. co do wieku, wykształcenia, obywatel-
stwa). Z punktu widzenia rangi aktu normatywnego, który wprowadza ograniczenia, mo-
żemy wyróżnić takie, które mają konstytucyjny lub ustawowy charakter.

W przypadku powoływania sędziów mamy do czynienia z systemem nominacji 
ograniczonej, który służyć powinien zapewnieniu równowagi pomiędzy kompetencjami 
egzekutywy ingerującymi w zakres władzy sądowniczej a niezależnością sądownictwa4.

Powierzenie głowie państwa uprawnienia do powoływania sędziów ma długoletnią 
tradycję. Prawo do sądzenia należało od zawsze do atrybutów władzy monarszej i sprzyja-
ło umacnianiu jego siły oraz autorytetu wśród poddanych. Początkowo spory rozstrzyga-
ne były samodzielnie przez władcę, z czasem jednak następowało przekazywanie upraw-
nienia o jurysdykcyjnym charakterze wyspecjalizowanym organom – trybunałom lub są-
dom, którym monarcha delegował swoje kompetencje w tej dziedzinie5.

Polskie konstytucje wpisują się w światową tendencję przyznając prawo do powo-
ływania (nominacji) sędziów głowie państwa. Jedynie w Konstytucji 3 Maja obowiązy-
wała zasada wybieralności sędziów. Konstytucja marcowa w art. 76 stanowiła, że „sę-
dziów mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, o ile ustawa nie zawiera innego po-
stanowienia (…)”, przy czym sędziowie musieli spełniać określone prawem warunki. 
Warto w tym miejscu dodać, że każdy akt urzędowy Prezydenta wymagał wówczas dla 
swej ważności podpisu premiera i właściwego ministra (art. 44), a nominacji na urzę-
dy dokonywano na wniosek Rady Ministrów (art. 45)6. Konstytucja kwietniowa w nie-

4 L. Garlicki, Art. 179, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom IV, 
Warszawa 2005, s. 4.

5 J. Gudowski, Urząd sędziego w prawie o ustroju sądów powszechnych, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 11-12, s. 18.
6 „Kompetencje nominacyjne głowy państwa miały charakter formalny i nie dawały prezydentowi bezpośred-

niej możliwości wpływania na obsadę stanowisk sędziowskich, a w stosunku do sędziów sądów grodzkich, 
którzy stanowili prawie 50% wszystkich sędziów, kompetencji nominacyjnych nie posiadał w ogóle. Pod-
kreślić też trzeba, że nigdzie nie wspomniano o możliwości niewyrażenia zgody na konkretną nominację 
sędziowską przez prezydenta”. Z. Witkowski, Z. Naworski, Kompetencje głowy państwa w zakresie mianowa-
nia na stanowiska państwowe w II Rzeczypospolitej Polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem obsady stanowisk 
sędziowskich), „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4, s. 25.

Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   192Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   192 2011-12-14   10:08:242011-12-14   10:08:24



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

193

co odmiennej redakcji powtórzyła wcześniejsze unormowanie („sędziów mianuje Pre-
zydent Rzeczypospolitej, jeżeli ustawy inaczej nie stanowią” – art. 65 ust. 1). Pewien 
wyłom w zakresie regulacji rozważanego tu zagadnienia poczyniła Konstytucja PRL 
z 1952 r., co było konsekwencją braku miejsca dla urzędu prezydenta w ówczesnej kon-
cepcji ustrojowej. Negatywne doświadczenia z tego okresu, godzące w koncepcję nie-
zależności sądownictwa, wymusiły potrzebę reform w tym zakresie. Z tego też względu 
zarówno na gruncie Małej konstytucji z 1992 r., jak i ustawy zasadniczej z 1997 r. po-
wrócono do klasycznych rozwiązań.

Art. 179 obowiązującej Konstytucji stanowi, że sędziowie są powoływani przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieozna-
czony. Powtórzenie tej formuły odnaleźć można ponadto w treści ustaw regulujących 
ustrój sądów, które są odpowiednikiem konstytucyjnego unormowania. W ustawie 
z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ustawodawca posłużył się na-
stępującym sformułowaniem: „sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu na 
stanowisku sędziowskim powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek 
Krajowej Rady Sądownictwa” (art. 55 § 1)7. Analogicznie brzmi treść art. 5 § 1 usta-
wy z 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych stanowiącego, że „sę-
dziów sądów administracyjnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim po-
wołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa”8. 
„Nie ulega wątpliwości, że mamy tu do czynienia z dwoma funkcjonalnie powiązanymi 
czynnościami – pierwsza z nich to wniosek KRS, który jest koniecznym warunkiem 
inicjującym oraz umożliwiającym podjęcie kolejnego aktu, mianowicie czynności de-
sygnacyjnej przez Prezydenta”9. Czynności te muszą oczywiście zaistnieć we wskazanej 
wyżej kolejności. Dlatego też Prezydent nie może powołać na stanowisko sędziego oso-
by, o której powołanie KRS nie wnioskowała10, czynności takiej nie będzie konwalido-
wać nawet późniejsze pozytywne zaopiniowanie takiej osoby przez KRS. 

W doktrynie prawa konstytucyjnego wątpliwości budzi jednak kwestia możliwo-
ści odmowy powołania przez Prezydenta kandydata na sędziego zaproponowanego we 
wniosku KRS. Innymi słowy czy głowa państwa musi, czy tylko może (a z tym wiąże 
się dopuszczalność odmowy) powołać kandydata wnioskowanego przez KRS. Spór ten 
ma swoje źródło w mało precyzyjnej i niekonsekwentnej redakcji postanowień ustawy 
zasadniczej, jak i w odmiennym postrzeganiu pozycji ustrojowej Prezydenta oraz roli, 
jaką winien w państwie odgrywać.

Niektórzy autorzy bez dodatkowej argumentacji zajmowanego stanowiska twier-
dzą, że „uchwały Rady stanowiące wniosek o powołanie sędziego są dla Prezydenta wią-
żące” (J. Gudowski)11. Inni dokonują wykładni językowej normy konstytucyjnej i wska-

1 7 Dz. U. Nr 998, poz. 1070 z późn. zm.
18 Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.
19 T. Kuczyński, Art. 5, [w:] M. Masternak-Kubiak, T. Kuczyński, Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 

Komentarz, Warszawa 2009, s. 88.
10 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 797.
11 J. Gudowski, op. cit., s. 26.
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zują, że ustawa zasadnicza posługuje się zwrotem „sędziowie są powoływani przez Pre-
zydenta”, nie zaś formułą „mogą być powołani”. Na tej podstawie konstruowany jest 
wniosek, że nominacja sędziowska jest prezydenckim obowiązkiem, ponieważ w ob-
rębie jednego tekstu prawnego tym samym zwrotom nie należy nadawać odmiennych 
znaczeń12. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że ustrojodawca w niektórych frag-
mentach Konstytucji posługuje się wyrażeniem sugerującym fakultatywność, np. gdy 
idzie o możliwość zwracania się z orędziem (art. 140), czy zwoływania Rady Gabineto-
wej (art. 141). J. Ciapała wskazuje jednak, że taka wykładnia może okazać się zawodna, 
na dowód czego przywołuje interpretację art. 138 i art. 139 Konstytucji oraz przepisów 
odpowiednich ustaw, które mimo „kategorycznej formuły” zezwalają głowie państwa 
na dyskrecjonalność w podejmowaniu decyzji w tym zakresie13. 

Autor ten uzasadniając obowiązek Prezydenta do realizacji wniosku KRS odwołu-
je się w związku z tym do roli, jaką we współczesnym państwie odgrywają sądy i pozy-
cji przyznanej judykatywie. Zarówno sądy, jak i trybunały są bowiem władzą odrębną 
i niezależną od innych władz (art. 173 Konstytucji). Jego zdaniem „sposób powoływania 
sędziów oraz praktyka urzeczywistniania awansu zawodowego oddziałują na poczucie 
pewności i stabilizacji sytuacji zawodowej i mają podstawowe znaczenie dla ochrony za-
sady niezawisłości sędziowskiej i pozycji władzy sądowniczej. W szczególności sprzeczne 
z pojmowaniem konstytucyjnej roli sądów i sędziów byłoby dozwolenie na arbitralne de-
cydowanie o awansach sędziowskich w odniesieniu do sędziów już orzekających”. Dlatego 
kompetencję prezydencką należy interpretować w taki sposób, który „zapewnia realizację 
nakazu kształtowania procedury wyłaniania sędziów w sposób szczególnie obiektywny, 
oparty o jednoznaczne kryteria, przy respektowaniu zasady zaufania do stanowionego 
prawa i apolityczności urzędu”14. Innymi słowy decyzja Prezydenta dotycząca powoła-
nia sędziego winna w pełni odzwierciedlać stanowisko prezentowane we wniosku KRS. J. 
Ciapała wskazuje, że ocenę prezydenckiej kompetencji do powoływania sędziów należy 
oceniać również przez pryzmat uprawnień KRS i jej pozycji ustrojowej. „Skoro wykona-
nie kompetencji KRS w zakresie złożenia wniosku musi być poprzedzone czynnościami 
rozpatrzenia i oceny kandydata, to również skorzystanie przez prezydenta z ewentualne-
go prawa do odmowy powołania, czyli odmowy pozytywnego rozpatrzenia wniosku, mu-
siałoby być poprzedzone podobną sekwencją czynności: merytorycznym rozpatrzeniem 
kwalifi kacji merytorycznych i formalnych oraz oceną kandydata. Brak jest jednak argu-
mentów pozwalających na dekodowanie takiej normy kompetencyjnej prezydenta, której 
nie możemy przecież domniemywać”15.

Za argument przemawiający za koniecznością uwzględniania wniosków KRS moż-
na też uznać funkcjonującą od 1989 r. stałą praktykę powoływania sędziów bez zastrze-

12 J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989-1997), Warszawa 1999, s. 305. Podaję za: J. Sułkow-
ski, Uprawnienia Prezydenta RP do powoływania sędziów, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4, s. 51.

13 J. Ciapała, Charakter kompetencji Prezydenta RP. Uwagi w kontekście kompetencji w zakresie powoływania 
sędziów, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4, s. 38.

14 Ibidem, s. 39.
15 Ibidem, s. 43.
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żeń ze strony głowy państwa. Można więc mówić o wykształceniu się w tym względzie 
zwyczaju konstytucyjnego. Sytuacja uległa jednak zasadniczej zmianie za prezydentury L. 
Kaczyńskiego, który w styczniu 2008 r. po raz pierwszy odmówił powołania pięciu ase-
sorów i czterech sędziów sądów rejonowych na stanowiska sędziowskie, co spotkało się 
z krytyczną oceną zarówno środowiska sędziowskiego, jak i niektórych przedstawicieli 
nauki16. W konsekwencji został nawet skierowany pierwszy w historii wniosek do Try-
bunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem 
a KRS. Z kolei niepowołani sędziowie wystąpili na drogę sądową najpierw ze skargami do 
sądów administracyjnych, a następnie ze skargą konstytucyjną do TK. Powszechny sprze-
ciw wobec decyzji Prezydenta oraz traktowanie podjętego rozstrzygnięcia w kategoriach 
błędu mogłoby sugerować, że w przyszłości podobna sytuacja nie powinna się powtórzyć, 
a czynność w postaci odmowy powołania sędziów przez Prezydenta nie nabrała charakte-
ru precedensu, bowiem mieliśmy do czynienia ze „złym precedensem”.

Większość przedstawicieli doktryny stoi jednak na stanowisku, że decyzja o powoła-
niu sędziego leży w sferze dyskrecjonalnej władzy Prezydenta. Głowa państwa zmuszona 
jest co prawda uwzględniać zasadę niezależności trzeciej władzy i z tego względu swobo-
da ta zostaje ograniczona wyłącznie do kandydatur zaproponowanych we wniosku KRS, 
nie mniej jednak Prezydent może odrzucić zaproponowanego w ten sposób kandydata17. 

Odwołując się do wykładni językowej Konstytucji należy zauważyć, że jej normy 
określają akt, z którym występuje do Prezydenta KRS, mianem w n i o s k u. Tymcza-
sem cechą wniosku jest niewątpliwie jego niewiążący charakter18. Według Słownika ję-
zyka polskiego wniosek „to, co ktoś proponuje, projekt przedstawiony do rozważenia 
i decyzji; propozycja”19. Wyróżnikiem wniosku jest jego sugerujący a nie zobowiązujący 
charakter. Wniosek winien stać się zatem źródłem prezydenckiej refl eksji nad kandy-
daturami sędziowskimi, a jego konsekwencją winno być rozstrzygnięcie wyrażające się 
w zaakceptowaniu bądź nie propozycji KRS.

Istotne znaczenie ma fakt, że powoływanie sędziów jest osobistym uprawnieniem 
Prezydenta, które dla ważności nie wymaga kontrasygnaty premiera (art. 144 ust. 3 pkt 
17 Konstytucji). Taki zabieg legislacyjny świadczy nie o próbie wzmocnienia władzy Pre-
zydenta, ale raczej zaakcentowaniu niezależnej pozycji w systemie ustrojowym judyka-
tywy20. Odmienne rozwiązanie spowodowałoby bowiem włączenie do procesu nomina-

16 O sprawie zostali powiadomieni – przez Helsińską Fundację Praw Człowieka – Sekretarz Generalny Rady 
Europy Terry Davis i Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Organizacja alarmowała, 
że poprzez akcesję Polski do UE polscy sędziowie stali się także sędziami UE, jako że w orzecznictwie mają 
obowiązek stosować prawo unijne, a tego typu wpływ egzekutywy na sądownictwo stanowi poważne zagro-
żenie dla zasady trójpodziału władzy. Do Prezydenta o wyjaśnienie sprawy zwrócili się także Stowarzyszenie 
Sędziów  „Iustitia” oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, a KRS poparła te wnioski. K. Sobczak, Europa dowie 
się, że Prezydent nie powołuje sędziów, http://lex.pl/?cmd=artykul,958

17 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 279.
18 Inaczej J. Karp i P. Mikuli, Realizacja uprawnień nominacyjnych Prezydenta RP, [w:], M. Grzybowski (red.), 

op. cit., s. 107. Autorzy twierdzą, że „użycie określenia »wniosek« może oznaczać bowiem powinność powo-
łania kandydata”. 

19 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, tom trzeci R-Z, Warszawa 1993, s. 739.
20 L. Garlicki, Art. 179…, s. 5.
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cji sędziowskich dodatkowego czynnika wywodzącego się z egzekutywy, co mogłoby za-
chwiać koncepcją rozdziału poszczególnych władz21. Z tego też względu akt urzędowy 
w postaci odmowy powołania kandydata na urząd sędziego nie będzie wymagał dla swej 
ważności podpisu premiera. Konstytucja nie wymienia co prawda wśród prerogatyw „od-
mowy powoływania sędziów”. Brak tego zwrotu nie oznacza jednak, że Prezydent takiego 
uprawnienia nie posiada. Jako przykład można wskazać uprawnienie głowy państwa do 
odmowy skorzystania z prawa łaski czy odbioru orderów i odznaczeń, które nie zostały 
wprost wysłowione w treści Konstytucji, a z których Prezydent korzysta. 

Zdaniem P. Winczorka, Prezydent może negatywnie zareagować na wnioski per-
sonalne KRS, gdyż w innym przypadku uprawnienia głowy państwa należałoby spro-
wadzić do czysto formalnego charakteru, z pozycji głowy państwa do roli notariusza 
KRS22. Przeczyłoby to rozwiązaniom konstytucyjnym, które wyraźnie klasyfi kują tę 
kompetencję jako prerogatywę. Z drugiej strony trzeba jednak przypomnieć, że Pre-
zydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej i z tego względu naturalne 
wydaje się umiejscowienie przy tym urzędzie kompetencji nominacyjnych nawet ta-
kich, które mają stricte ceremonialny wymiar, zwłaszcza że dla funkcjonowania wymia-
ru sprawiedliwości obsada stanowisk sędziowskich – z punktu widzenia zasady pań-
stwa prawnego – nie jest bez znaczenia23. 

Nie sposób pominąć również argumentu wynikającego ze wzajemnego oddziały-
wania władz. Przyznanie głowie państwa kompetencji nominacyjnych w zakresie judy-
katywy wpisuje się doskonale w system hamulców i równowagi poszczególnych władz. 
Nie jest zjawiskiem pożądanym, aby trzecia władza, która charakteryzuje się największą 
autonomią i niezależnością, była pozbawiona wszelkiej kontroli ze strony innych orga-
nów władzy publicznej. Oczywiście ingerencja w proces orzeczniczy jest niedopuszczal-
na, jednak w sferę ustrojową jak najbardziej. Dlatego z punktu widzenia równoważenia 
się władz uzasadnione jest, aby organ nie należący do władzy sądowniczej (Prezydent) 
podejmował ostateczne decyzje o personalnym charakterze w zakresie sądownictwa. 

J. Gudowski uzasadniając możliwość odrzucenia kandydata zaproponowanego 
przez KRS wskazuje, że taka możliwość stanowi swego rodzaju „wentyl bezpieczeństwa”, 
z którego skorzystanie jest koniecznością w sytuacji, gdy po przedstawieniu wniosku 
przez KRS zachodzą okoliczności dyskwalifi kujące kandydata na sędziego24. Wydaje 
się, że przedmiotem oceny prezydenckiej może być również zachowanie się kandyda-

21 Zgodnie z zaleceniem nr R(94) 12 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich z 13 paź-
dziernika 1994 r. dotyczącego niezawisłości, efektywności i roli sędziów: rekrutacja i awansowanie sędziów 
powinny dokonywać się na podstawie ich osiągnięć, z uwzględnieniem ich kwalifi kacji, prawości, zdolności 
i sprawności, a organ podejmujący decyzje dotyczące rekrutacji i awansowania sędziów powinien być nieza-
leżny od rządu i administracji.

22 P. Winczorek, Nieznajomość konstytucji wciąż szkodzi, „Rzeczpospolita” z 11 czerwca 2008 r.
23 „Władza sądownicza – nawet, gdy jest wyraźnie oddzielona od innych władz – »pochodzi« od osoby piastu-

jącej najwyższą godność państwową (ongiś króla lub Sejmu). Oczywiście, akt powołania (nadania władzy 
sądowniczej, inwestytury) ma charakter emblematyczny, jakkolwiek jego konstytucyjne następstwa – i inne 
skutki prawne – są bardzo doniosłe”. J. Gudowski, op. cit., s. 19.

24 Ibidem, s. 51.

Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   196Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   196 2011-12-14   10:08:242011-12-14   10:08:24



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

197

ta na etapie wcześniejszym. Co prawda selekcja na urząd sędziego jest wielostopnio-
wa, a kandydaci przechodzą kilkukrotnie ocenę przydatności do wykonywanego zawo-
du pod względem merytorycznym i etycznym, to jednak nie można wykluczyć, że po 
przejściu nawet przez tak „gęste sito” KRS zaproponuje kandydaturę nie odpowiadającą 
godności zawodu. 

Nie wydaje się słuszną praktyką, aby Prezydent dokonywał oceny kandydata pod 
kątem jego wcześniejszej działalności publicznej czy przynależności partyjnej25. 

W sprawie prowadzonej pod sygnaturą Kpt 1/08 Trybunał Konstytucyjny zajął się 
rozpatrzeniem wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie spo-
ru kompetencyjnego, jaki zaistniał pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej 
i Krajową Radą Sądownictwa, w zakresie dotyczącym kompetencji do opiniowania 
kandydatów na stanowisko sędziego. Trybunał umorzył postępowanie ze względu na 
niedopuszczalność wydania wyroku. Warto zauważyć, że w piśmiennictwie (P. Czarny) 
zostało już wcześniej dostrzeżone, że sprawa powołania kandydata na stanowisko sę-
dziowskie nie może stać się przedmiotem sporu kompetencyjnego, albowiem jej przed-
miotem nie byłoby „uznanie, że oba te organy [KRS i Prezydent – P.K.] uznają się za 
właściwe do powołania sędziego, ale o zakres swobody Prezydenta w ocenie kandydata 
na urząd sędziego. Tak ujęty przedmiot sporu nie mieści się w granicach określonych 
w art. 53 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym”26.

Mimo orzeczenia umarzającego sprawę w uzasadnieniu postanowienia z 23 czerw-
ca 2008 r. Trybunał wypowiedział się co do kwestii związanej z opiniowaniem kan-
dydatów na sędziów. Został wyrażony pogląd, iż „w związku z zasadą legalizmu (…) 
nie ma wątpliwości, że Prezydent nie może dokonywać czynności składających się na 
wykonywanie kompetencji opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskie-
go przyznanej Radzie. W płaszczyźnie prawnej Prezydent nie ma kompetencji do for-
mułowania opinii alternatywnej w stosunku do opinii wyrażonej przez KRS; nie może 
wchodzić w jej kompetencje opiniodawcze”. Trybunał wskazał, że czynność Prezyden-
ta polegająca na ofi cjalnym oświadczeniu (potwierdzeniu), że przy powołaniu skorzy-
stał z innych opinii, musiałaby skutkować nieważnością takiego aktu27. W uzasadnieniu 
przytoczonego postanowienia TK przyznał, że Prezydent ma prawo do odmowy zapro-
ponowanego przez KRS kandydata na urząd sędziego, ale nie może przy podejmowaniu 
decyzji korzystać z innych opinii o tym kandydacie. 

25 W Stanach Zjednoczonych „pozycja sędziego (…) ma zdecydowanie polityczny charakter. Choć sędziom nie 
wolno faktycznie angażować się w proces polityczny, metoda ich selekcji (szczególnie w przypadku sędziów 
federalnych) jest w większym stopniu oparta na kryteriach politycznych niż zawodowych; statystyki wykazu-
ją, że ponad 90% sędziów federalnych pochodzi z tej samej partii co prezydent, przy czym Senat z podobnie 
politycznych powodów odrzuca zazwyczaj jednego na czterech nominowanych kandydatów”. R. R. Ludwi-
kowski, Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000, s. 398.

26 P. Czarny, Realizacja konstytucyjnych kompetencji Prezydenta RP w odniesieniu do sądów i Krajowej Rady 
Sądownictwa, [w:] M. Grzybowski (red.), op. cit., s. 83-84.

27 Podobnie byłoby w przypadku, gdyby Prezydent ofi cjalnie odrzucił opinię KRS odpowiednim aktem, który 
nie miałby nota bene wyraźnej podstawy prawnej.
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Interpretacja dokonana przez Trybunał jest nieco paradoksalna. Idąc tym tokiem 
rozumowania Prezydent swoje stanowisko w przedmiocie odmowy powołania sędziego 
mógłby oprzeć wyłącznie na zarzucie stwierdzenia nieprawidłowości w postępowaniu 
prowadzącym do wyrażenia opinii. W innych sytuacjach decyzja prezydencka będzie 
miała charakter niejako polemiczny wobec opinii KRS, bowiem opierać się będzie na 
zakwestionowaniu słuszności argumentów sformułowanych przez KRS i sformułowa-
niu odmiennej wobec nich opinii. Nie będzie to jednak opinia w ujęciu wąskim, ale sze-
rokim, ponieważ przyjmie ona postać postanowienia o odmowie powołania kandydata 
na urząd sędziego.

Skoro Prezydent posiada swobodę w zakresie nominacji sędziowskich ograniczoną 
wyłącznie wnioskiem KRS, to przy podejmowaniu decyzji dotyczącej powołania w sen-
sie prawnym powinien opierać się wyłącznie na opinii KRS. W praktyce postanowie-
nie Prezydenta może być konsekwencją nieformalnych opinii zgłaszanych przez osoby 
trzecie czy doniesień medialnych28. Przy odmiennej interpretacji uprawnienie Prezy-
denta do odmowy powołania kandydata na sędziego nie mogłoby opierać się na racjo-
nalnych podstawach, a jego decyzja miałaby zupełnie uznaniowy charakter uzależniony 
wyłącznie od „widzimisię” Prezydenta. Skoro Prezydent ma swobodę w zakresie powo-
łania sędziego, to skorzystanie z tej prerogatywy musi być oparte na sądach wartościu-
jących podejmowanych przez głowę państwa. Już przecież brak powołania kandydata 
zaprezentowanego przez KRS oznacza, że Prezydent inaczej ocenił tę kandydaturę niż 
wnioskodawca. 

Procedura wyłaniania kandydatów na urząd sędziego jest wieloetapowa. Kan-
dydatury są opiniowane nie tylko przez KRS29, ale na wcześniejszych etapach także 
przez kolegia sądów oraz zgromadzenia ogólne sędziów. Z tego względu Prezydento-
wi przedstawiani są kandydaci spełniający, według kilku organów, wszelkie przesłan-
ki do objęcia urzędu. Dlatego też ewentualna odmowa powołania na urząd sędziego 
może nastąpić tylko w wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach. Z uwagi na eks-
traordynaryjny charakter decyzji odmownej powinna być ona należycie uzasadniona 
i wskazywać okoliczności, które wpłynęły na rozstrzygnięcie Prezydenta, w tym za-
wierać skonkretyzowane zastrzeżenia wobec kandydata na sędziego30. Uzasadnienie 
pełniłoby funkcję informacyjną szczególnie dla KRS, która mogłaby poznać, na jakie 
kryteria zwraca uwagę głowa państwa w procesie powoływania sędziów. L. Garlicki 

28 Celem ujawniania tego typu informacji będzie podważenie posiadania przez kandydata nieskazitelnego cha-
rakteru. Jest to bowiem kryterium nie do końca sprecyzowane, a przez to rodzące możliwość pewnej swobody 
interpretacyjnej. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby w długim procesie wyłaniania kandydata pozostałe 
kryteria, warunkujące możliwość objęcia urzędu sędziowskiego, nie zostały należycie zbadane.

29 KRS podczas opiniowania bierze pod uwagę: 1) dokumenty związane ze zgłoszeniem kandydata, w szcze-
gólności kartę zgłoszenia; 2) ocenę kwalifi kacji kandydata sporządzoną przez prezesa lub innego sędziego 
właściwego sądu albo sędziego wizytatora; 3) opinię kolegium właściwego sądu; 4) wyciąg z protokołu wła-
ściwego zgromadzania ogólnego sędziów (§ 23 rozporządzenia Prezydenta z 13 listopada 2007 r.).

30 Odmiennie B. Banaszak („Prezydent nie musi uzasadniać, dlaczego nie powołuje kandydatów Krajowej Rady 
Sądownictwa. To jest jego suwerenna kompetencja.”) i S. Gebethner, który uważa, iż pogląd, jakoby Prezydent 
musiał uzasadniać decyzję odmowną jest nieuprawniony. M. Kryszkiewicz, Prezydent chce mieć wpływ na 
dobór sędziów, http://chmaj.pl/2010/10/14/prezydent-chce-miec-wplyw-na-dobor-sedziow
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wskazuje wprost, że „w płaszczyźnie praktyki politycznej należy uznać, że odmowa 
uwzględnienia wniosku KRS mogłaby nastąpić tylko w sytuacji nadzwyczajnej i za-
wsze musiałoby ją poprzedzić przedstawienie Radzie zastrzeżeń przez zasiadającego 
w niej przedstawiciela prezydenta”31. Z kolei T. Kuczyński uważa, że „odmowa po-
wołania na stanowiska sędziowskie osób pozytywnie zaopiniowanych przez zgroma-
dzenia ogólne sądów i KRS, przy braku podania jakiegokolwiek uzasadnienia, braku 
procedury rozpatrywania wniosków KRS, stawia pod znakiem zapytania cały model 
powoływania sędziów, godzi w zasadę niezawisłości i zasadę podziału władzy przez 
poddanie tych spraw władzy wykonawczej”32. Brak uzasadnienia powoduje, że moty-
wy prezydenckiej decyzji pozostają tajne, niezrozumiałe, co szkodzi nie tylko same-
mu procesowi weryfi kacji kandydatów, ale wpływa na dalsze losy i kariery zawodowe 
osób niepowołanych. 

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich „brak uzasadnienia wydanego przez 
Prezydenta aktu urzędowego w formie postanowienia w sprawie indywidualnej po-
woduje, iż u obywateli powstaje stan niepewności i brak zaufania obywateli do pań-
stwa. Także sposób korzystania z prerogatyw rodzi podejrzenie o arbitralność wyda-
nej decyzji, jak również rodzi spekulacje na temat przyczyn jej wydania”33. Podobne 
stanowisko zajął M. Celej wskazując, że Prezydent powinien informować KRS o swo-
ich ewentualnych zastrzeżeniach wobec kandydatów i je umotywować, ponieważ 
Rada jest konstytucyjnie umocowanym organem odpowiedzialnym za niezależność 
sądów i niezawisłość sędziów. 

W przypadku zaś odmowy powołania na urząd sędziego głowa państwa winna 
uzasadniać swoje decyzje, co chroniłoby ją od zarzutów pozaprawnej oceny orzecz-
nictwa kandydatów34.

Ponieważ akt odmawiający powołania kandydata na urząd sędziego nie przybiera 
postaci decyzji administracyjnej, nie jest także aktem innego rodzaju z zakresu admini-
stracji publicznej, dlatego nie podlega kognicji sądu administracyjnego35.

Uczynienie z Prezydenta podmiotu odpowiedzialnego za nominacje sędziowskie 
nakłada na głowę państwa obowiązek o charakterze temporalnym w postaci podjęcia 
w tym zakresie decyzji bez zbędnej zwłoki. Dla realizacji tego zobowiązania nie ma zna-
czenia czy kandydat zostanie zaaprobowany i powołany, czy też nie. „Niepodejmowa-
nie żadnych decyzji odnośnie do powołania sędziów narusza konstytucyjny obowiązek 

31 L. Garlicki, Art. 179, s. 5.
32 T. Kuczyński, op. cit., s. 90. T. Kuczyński swoje stanowisko opiera na referacie P. Tulei pt. Konstytucyjne kom-

petencje Krajowej rady Sądownictwa, wygłoszonym podczas L Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konsty-
tucyjnego w Gdyni w 2008 r.

33 Stanowisko RPO skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niepowołania sędziów, http://prawo.
gazetaprawna.pl/artykuly/322295,rpo_zapis_dopuszczajacy_niepowolanie_sedziego_niezgodny_z_konsty-
tucja.html

34 M. Celej, Procedura powoływania na urząd sędziego musi być przejrzysta, „Rzeczpospolita” z 16 października 
2008 r. 

35 T. Kuczyński, op. cit., s. 89.
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prezydenta dbania o zachowanie ciągłości władzy państwowej, której jest gwarantem”36. 
Innymi słowy, Prezydent musi powziąć decyzję w rozsądnym terminie uzasadnionym 
okolicznościami. Wtórny charakter ma treść podjętego rozstrzygnięcia. Długotrwałe 
milczenie w kwestii powołania może uzasadniać pociągnięcie Prezydenta do odpowie-
dzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu za popełnienie deliktu konstytucyj-
nego. Bezczynność nie uprawnia natomiast do wystąpienia ze skargą do sądu admini-
stracyjnego37. 

Prezydencki akt powołania sędziego ma charakter skonkretyzowany, to znaczy 
w każdym przypadku powołania wskazywane jest miejsce służbowe, a więc konkret-
ny sąd, w którym sędzia może sprawować władzę jurysdykcyjną. Brak określenia sie-
dziby byłby nie do pogodzenia z materialną gwarancją niezawisłości sędziowskiej 
w postaci nieprzenoszalności sędziego. Rodzaj sądu określany jest w uchwale KRS, 
a Prezydent jest tym wskazaniem związany i nie może powołać sędziego w inne miej-
sce służbowe niż wnioskuje o to Rada. Immanentną cechą urzędu sędziego jest okre-
ślenie zakresu powierzonej sędziemu jurysdykcji. „Zmiana zakresu jurysdykcji sę-
dziego może nastąpić w dwojaki sposób: przez zmianę stanowiska sędziego, a ściślej 
– przez powołanie na inne stanowisko sędziowskie, w sądzie wyższego lub niższego 
rzędu albo przez przeniesienie na inne miejsce służbowe (…). W tym drugim przy-
padku ranga sędziego nie ulega zmianie; zmianie ulega jedynie obszar, na którym sę-
dzia wykonuje władzę”38. Z kolei w pierwszym przypadku, a więc w sytuacji awansu 
do sądu wyższej instancji, konieczne jest uruchomienie ponownie procedury związa-
nej z powołaniem na to stanowisko, co wiąże się z zaangażowaniem osoby Prezyden-
ta i podjęciem przez niego kolejnej decyzji w sprawie powołania. Jak widać, twórcy 
Konstytucji odrzucili koncepcję jednorazowego powołania i podejmowania decyzji 
o awansie przez np. ministra sprawiedliwości (co byłoby jednak sprzeczne z zasadą 
niezawisłości sędziowskiej) czy KRS (które to rozwiązanie byłoby dopuszczalne na 
gruncie koncepcji ustrojowych)39. Samo powołanie, zgodnie z treścią ustawy zasadni-
czej, następuje na czas nieoznaczony, co wyklucza możliwość wprowadzenia kaden-
cyjności urzędu sędziego. 

Czynnością warunkującą objęcie przez sędziego urzędu jest złożenie przez niego 
przysięgi według ustalonej przepisami ustawowymi roty, co następuje w uroczystych 
okolicznościach. Składanie przysięgi wobec głowy państwa jest konieczne z uwagi na 
fakt, że to Prezydent ostatecznie decyduje o powołaniu sędziego, a także z tego wzglę-
du, że Prezydent uosabia majestat Rzeczypospolitej, gdyż pełni funkcję jej najwyższe-
go przedstawiciela. Samo ślubowanie ma świecki charakter, jednak możliwe jest jego 

36 P. Winczorek, op. cit. Zdaniem tego autora „Prezydent powinien zatem podjąć decyzję odmowną, jeśli taki 
jest jego zamiar, bez zbędnej zwłoki i zawiadomić o tym zainteresowane osoby oraz Krajową Radę Sądownic-
twa, a także przedstawić powody decyzji”. 

37 Tak P. Brzozowski w glosie do wyroku SN z 22 sierpnia 2007 r., sygn. akt III KK 197/07, przypis 10 oraz WSA 
w Warszawie w postanowieniu z 19 marca 2008 r., sygn. akt II SAB/Wa 17/08.

38 J. Gudowski, op. cit., s. 20.
39 L. Garlicki, Art. 178, s. 6.
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wzmocnienie o aspekt religijny poprzez wypowiedzenie dodatkowej formuły odwo-
łującej się do Boga. Przysięga musi zostać wypowiedziana, w literaturze sugeruje się 
również, aby fakt jej złożenia był potwierdzony podpisem sędziego40. Brak złożenia 
przysięgi uniemożliwia objęcie stanowiska sędziowskiego, natomiast odmowa wiąże 
się z jego zrzeczeniem. Podczas ślubowania Prezydent pełni wyłącznie rolę ceremo-
nialną, ponieważ głowa państwa nie jest tzw. depozytariuszem przysięgi. Jego rzeczy-
wista aktywność kończy się na etapie wyrażenia zgody na propozycję KRS w zakre-
sie powołania – Prezydent wobec urzędującego sędziego nie może zastosować żad-
nych środków o charakterze władczym czy dyscyplinującym. W szczególności nie jest 
uprawniony do odwołania sędziego, który sprzeniewierzył się złożonej wobec niego 
przysiędze41. Mimo symboliczności ślubowania rodzi on po stronie Prezydenta obo-
wiązek stworzenia takich warunków, aby akt ten urzeczywistnić i to w odpowiednim 
terminie. Treść roty niesie ze sobą normatywną wartość i nakłada na powołanego 
sędziego obowiązek wiernej służby Rzeczypospolitej, przestrzegania i poszanowania 
prawa, obowiązku wypełniania zadań w sposób sumienny, sprawiedliwy i bezstronny 
przy zachowaniu tajemnicy zawodowej, a w postępowaniu „kierowania się zasada-
mi godności i uczciwości”. W przypadku naruszenia obowiązków zawartych w treści 
roty sędzia naraża się na sankcje wynikające z wszczęcia przeciw niemu postępowa-
nia dyscyplinarnego. 

Kompetencje Prezydenta w odniesieniu do judykatywy mają co do zasady charak-
ter nominacyjny. O ile jednak w przypadku powoływania prezesów i wiceprezesów naj-
wyższych instancji władzy sądowniczej uprawnienia te są ograniczone do konieczności 
wyboru spośród zaproponowanych kandydatów bez możliwości zgłoszenia wobec każ-
dego z nich weta, czyli bez prawa ich niepowołania, o tyle kompetencja do powoływa-
nia sędziów, z uwagi na wpisane w nią prawo odmowy poparcia, stanowi uprawnienie 
wkraczające znacząco w zakresie funkcjonowania trzeciej władzy. Z tego względu uza-
sadniony wydaje się postulat, aby korzystać z tej prerogatywy z umiarem i rozsądkiem, 
a także w sposób jawny42. Propozycji jawności czynić będzie zadość uzasadnianie posta-
nowień odmawiających powołania, co obecnie nie następowało i wzbudzało krytyczne 
reakcje. Zastanowienia wymaga również kwestia możliwości poddania w przyszłości 
kontroli aktów o charakterze indywidualnym, do jakich niewątpliwie należy zaliczyć 
kwestię powoływania sędziów. De lege ferenda należy również postulować o większą 
precyzyjność wyrażeń stosowanych na gruncie ustawy zasadniczej, bowiem brak kon-
sekwencji w stosowaniu pewnych konstrukcji językowych powoduje poważne dylema-
ty interpretacyjne norm konstytucyjnych.

40 T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej 
Radzie Sądownictwa, Warszawa 2002, s. 183, 396. Podaję za: T. Kuczyński, op. cit., s. 91.

41 P. Czarny, op. cit., s. 83.
42 Więc na ten temat M. Bernaczyk, P. Kuczma, Jawność działania władz publicznych jako zasada ustroju Rze-

czypospolitej Polskiej, [w:] B. Banaszak i M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 
kwietnia 1997 roku, Wrocław 2010, s. 205-222.
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Tabela 1. Powoływanie sędziów w latach 1997 – 2005.

Powoływanie sędziów

Rok Powołanie

199743 163 sędziów, w tym:
114 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
118 sędziów sądów apelacyjnych
133 sędziów sądów wojewódzkich
104 sędziów sądów rejonowych
112 sędziów sądów wojskowych okręgowych
112 sędziów sądów wojskowych garnizonowych

1998 639 sędziów, w tym:
112 sędziów Sądu Najwyższego
113 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
123 sędziów sądów apelacyjnych
194 sędziów sądów wojewódzkich
407 sędziów sądów rejonowych

1999 692 sędziów, w tym:
110 sędziów Sądu Najwyższego
120 sędziów Naczelnego Sadu Administracyjnego
132 sędziów sądów apelacyjnych
167 sędziów sądów okręgowych
451 sędziów sądów rejonowych
116 sędziów wojskowych sądów okręgowych
116 sędziów wojskowych sądów garnizonowych

2000 451 sędziów, w tym:
113 sędziów Sądu Najwyższego
130 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
136 sędziów sądów apelacyjnych
221 sędziów sądów okręgowych
158 sędziów sądów rejonowych
113 sędziów wojskowych sądów garnizonowych

2001 736 sędziów, w tym:
112 sędziów Sądu Najwyższego
130 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
139 sędziów sądów apelacyjnych
214 sędziów sądów okręgowych
439 sędziów sądów rejonowych

43  Dane za lata 1997 – 2005 podaję za: J. Karp i P. Mikuli, op. cit., s. 113-114.
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Powoływanie sędziów

Rok Powołanie

113 sędziów wojskowych sądów okręgowych
119 sędziów wojskowych sądów garnizonowych

2002 614 sędziów, w tym:
110 sędziów Sądu Najwyższego
124 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
125 sędziów sądów apelacyjnych
177 sędziów sądów okręgowych
370 sędziów sądów rejonowych
112 sędziów wojskowych sądów okręgowych
16 sędziów wojskowych sądów garnizonowych

2003 942 sędziów, w tym:
112 sędziów Sądu Najwyższego
111 sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego
177 sędziów wojewódzkich sądów apelacyjnych
150 sędziów sądów apelacyjnych
186 sędziów sądów okręgowych
620 sędziów sądów rejonowych
113 sędziów wojskowych sądów okręgowych
113 sędziów wojskowych sądów garnizonowych

2004 441 sędziów, w tym:
112 sędziów Sądu Najwyższego
175 sędziów wojewódzkich sądów apelacyjnych
143 sędziów sądów apelacyjnych
233 sędziów sądów okręgowych
186 sędziów sądów rejonowych
111 sędziego wojskowego sądu okręgowego
111 sędziego wojskowego sądu garnizonowego

2005 397 sędziów, w tym:
111 sędziego Sądu Najwyższego
167 sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych
137 sędziów sądów apelacyjnych
157 sędziów sądów okręgowych
124 sędziów sądów rejonowych
111 sędziego wojskowego sądu okręgowego
113 sędziów wojskowych sądów garnizonowych

2006 494 sędziów, w tym:
129 sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych
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Powoływanie sędziów
Rok Powołanie

1115 sędziów sądów apelacyjnych
1151 sędziów sądów okręgowych
1293 sędziów sądów rejonowych
1116 sędziów wojskowych sądów garnizonowych

2007 1602 sędziów, w tym:
1117 sędziów Sądu Najwyższego
1128 sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych
1111 sędziów sądów apelacyjnych
1157 sędziów sądów okręgowych
1494 sędziów sądów rejonowych
1113 sędziów wojskowych sądów okręgowych
1112 sędziów wojskowych sądów garnizonowych

2008 1880 sędziów, w tym:
1113 sędziów Sądu Najwyższego
1133 sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych
1144 sędziów sądów apelacyjnych
1209 sędziów sądów okręgowych
1587 sędziów sądów rejonowych
1111 sędziego wojskowego sądu okręgowego
1113 sędziów wojskowych sądów garnizonowych

2009 1242 sędziów, w tym:
1112 sędziów Sądu Najwyższego
1168 sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych
1123 sędziów sądów apelacyjnych
1384 sędziów sądów apelacyjnych w sądach okręgowych
1119 sędziów sądów okręgowych
1802 sędziów sądów okręgowych w sądach rejonowych
1015 sędziów sądów rejonowych
1112 sędziów wojskowych sądów okręgowych
1119 sędziów wojskowych sądów garnizonowych

2010 1666 sędziów, w tym:
1119 sędziów Sądu Najwyższego
1115 sędziów Naczelnego Sadu Administracyjnego
1142 sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych
1122 sędziów sądów apelacyjnych
1117 sędziów sądów apelacyjnych w sądach okręgowych
1175 sędziów sądów okręgowych
1192 sędziów sądów okręgowych w sądach rejonowych
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Powoływanie sędziów
Rok Powołanie

213 sędziów sądów rejonowych
111 sędziego wojskowego sądu okręgowego

201144 158 sędziów, w tym: 
111 sędziego Sądu Najwyższego
111 sędziów wojewódzkich sadów administracyjnych
111 sędziego sądu apelacyjnego
127 sędziów sądów okręgowych
118 sędziów sądów rejonowych

Streszczenie

Kompetencje nominacyjne Prezydenta RP wobec sędziów
Przedmiotem artykułu jest analiza kompetencji nominacyjnej Prezydenta wobec sę-

dziów. W części wstępnej wskazuję na historyczne tradycje związane z posiadaną kompetencją 
oraz wymieniam inne uprawnienia głowy państwa o charakterze nominacyjnym. Kluczową 
część rozważań stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezydent może dowolnie powoływać sę-
dziów, czy jest w tym zakresie związany wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa. Przytaczam 
w związku z tym różne argumenty opowiadające się zarówno za pierwszym, jak i drugim sta-
nowiskiem, przedstawiając własne zdanie w tym temacie. Dopełnieniem rozważań jest tabela 
zawierająca liczbę powołań sędziowskich i awansów w danym roku.

44  Stan na 14 kwietnia 2011 r.
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Summary

Appointment competence of the polish president in relation to judges
Th e main issue of the following article is the analysis of appointment competence of the 

President in relation to judges. Th e introduction focuses on historical aspects of a given com-
petence as well as the other appointment competences are listed. Th e key part of the analysis is 
the answer to the question whether the President can nominate a judge to a post without being 
bound by National Council of the Judiciary of Poland. Consequently, various arguments are 
presented, both for and against this standpoint, emphasising my own point of view on this is-
sue. Eventually, the article closes with a table illustrating the fi gures of judge nominations and 
promotions in a given year.
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Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w świetle prawa 
Unii Europejskiej

Wstęp
Zasada niedyskryminacji to jedna z podstawowych zasad unijnego porządku praw-

nego1. Zakaz dyskryminacji ujęty został w ramy prawne zarówno w prawie międzyna-
rodowym2, w prawie Unii Europejskiej, jak również w prawie wewnętrznym państw 
członkowskich. Dotyczy to również zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, który stano-
wi fundamentalną zasadę prawa pracy3.

Tematem prezentowanego opracowania jest problem dyskryminacji w sferze za-
trudnienia. Analiza zakazu dyskryminacji opiera się na przedstawieniu instrumentów 
prawnych Unii Europejskiej służących zwalczaniu tego niepożądanego zjawiska oraz 
przeglądzie wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie 
sposób bowiem przestrzegać przepisów regulujących tę materię, nie znając dokład-
nie jej istoty i znaczenia. Tym bardziej, że termin „dyskryminacja” jest pojęciem często 
w życiu codziennym nadużywanym albo po prostu błędnie używanym. Wskazuje to na 
nieznajomość regulacji, których celem jest ochrona przed dyskryminacją i jej zwalcza-
nie. Taki stan rzeczy powoduje, iż z jednej strony pracodawcy stosują dyskryminujące 

1 A.Wróbel (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz. Tom I, Komentarz do art. 13 TWE, 
Warszawa 2008, L. Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006, s. 179, 
L. Florek, Europejskie prawo pracy, Wydanie III, Warszawa 2007, s. 81., por. również wyrok ETS w sprawie 
C-307/05 Yolanda Del Cerro Alonso przeciwko Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

2 Np. art. 7 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela uchwalonej 10 grudnia 1948 r. w Paryżu 
stanowi, iż wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek 
dyskryminacją, zakaz dyskryminacji ustanawia również art. 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Pod-
stawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn.
zm.) – zakaz ten odnosi się jednakże tylko do korzystania z praw i wolności wymienionych w Konwencji, 
art. 7 lit a) Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r. mówi m.in. 
o równym wynagrodzeniu za pracę o równej wartości bez jakiejkolwiek różnicy (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, 
poz 169).

3 K. Kędziora, K. Śmiszek, Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, Warszawa 2008, s. 70.
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praktyki, nie znając często przepisów zakazujących takich działań, a pracownicy nie są 
w stanie skutecznie egzekwować swoich praw, gdyż nierzadko nie są świadomi tego, że 
są dyskryminowani. 

„Dyskryminacja” to rozróżnianie, różne traktowanie4. Zgodnie z Encyklopedią 
Prawa „dyskryminacją” jest niekorzystne dla danej grupy, wyodrębnionej ze względu 
na jakąś cechę (np. wyznanie, rasę), określenie przez prawo jej pozycji w społeczeństwie 
przez pozbawienie lub ograniczenie jej członkom pewnych praw, przywilejów, nałoże-
nie dodatkowych obowiązków itp.5 Jednakże nie każde inne potraktowanie danej osoby 
czy grupy osób będzie stanowić zabronioną przez prawo dyskryminację. To konkretne 
akty prawne zawierające regulacje zakazujące dyskryminacji określają, bądź powinny 
określać, w jakich sytuacjach nierówne traktowanie jest niedopuszczalne, jakie zacho-
wania należy uznać za sprzeczną z prawem dyskryminację. Zakres tego zakazu ustalić 
można analizując źródła uregulowań antydyskryminacyjnych, jego ujęcia defi nicyjne, 
kryteria rozpoznawcze tego zjawiska oraz jego pojęcia pokrewne.

Prawna podstawa zakazu dyskryminacji w Unii Europejskiej 
Osiągnięcie obecnego poziomu ochrony przed dyskryminacją oraz ukształtowa-

nie się zasady równego traktowania w unijnym porządku prawnym jest efektem pew-
nej ewolucji6. Polityka socjalna nie była na samym początku istnienia Wspólnot Eu-
ropejskich ich głównym punktem zainteresowania7. Przyczyną takiego stanu był fakt, 
iż głównym ich celem była integracja gospodarcza. Dlatego też w Traktatach ustana-
wiających Wspólnoty brak było podstaw prawnych do podejmowania przez nie środ-
ków mających na celu walkę ze zjawiskiem dyskryminacji w różnych dziedzinach życia 
oraz w oparciu o różne kryteria. Traktaty przewidywały wprawdzie możliwość podej-
mowania działań zmierzających do zwalczania dyskryminacji, ale właściwie tylko ze 
względu na dwa kryteria: obywatelstwo i płeć. Ówczesny art. 141 Traktatu ustanawia-
jącego Wspólnotę Europejską (obecnie art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej) przewidywał stosowanie przez państwa członkowskie zasady równości wyna-
grodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. Punk-
tem zwrotnym dla polityki socjalnej Wspólnot był Traktat Amsterdamski8, który wpro-
wadził zmiany w systemie zwalczania dyskryminacji w Unii Europejskiej rozszerzając 
m.in. zakres zakazu dyskryminacji na wszystkie aspekty związane z pracą (nie tylko 
wynagrodzenie) oraz, a raczej przede wszystkim, stworzył podstawę prawną zwalczania 
dyskryminacji poprzez nadanie nowego sensu artykułowi 13 TWE.9 

4 O znaczeniu słowa „dyskryminować” pisze E.Ellis, EU Anti Discrimination Law, Oxford University Press 
2005, s. 2.

5 Encyklopedia Prawa, (red.) prof. U.Kalina-Prasznic, Wydanie IV, Warszawa 2007.
6 L. Florek, Europejskie Prawo pracy, Wydanie III, Warszawa 2007, s. 81.
7 L. Mitrus, Stosunek Pracy, Kraków 2005, s.15 i 155.
8 K. Gromek-Broc, Europejska polityka socjalna przed i po Traktacie z Amsterdamu, „Państwo i Prawo” 10/2002, 

s. 37 in.
9 W. Burek, Zakaz dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług świadczonych publicznie w prawie polskim, „Praca 

i Zabezpieczenie Społeczne” 12/2007, s. 9.
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Źródła pierwotne prawa unijnego w obecnym kształcie, czyli po zmianach wpro-
wadzonych Traktatem z Lizbony10, odnoszą się do kwestii związanych z równoupraw-
nieniem i zasadą niedyskryminacji, podkreślając duże znaczenie wskazanych zasad. 
W art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej wspomina się o wspólnych wartościach państw 
członkowskich w społeczeństwie opartym m.in. na niedyskryminacji i równości kobiet 
i mężczyzn. Kolejny przepis Traktatu określa wspólne cele dla całej Unii Europejskiej 
oraz środki, jakie Unia podejmuje dążąc do ich realizacji. Ten zmieniony postanowie-
niami Traktatu z Lizbony art. 3 TUE stanowi, iż Unia zwalcza wyłączenie społeczne  
i dyskryminację oraz wspiera równość kobiet i mężczyzn11. Podstawę działania Unii 
w tym zakresie stanowi dodany Traktatem Amsterdamskim, obecny art. 19 Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wcześniejszy art. 13 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską), zgodnie z którym „bez uszczerbku dla innych postanowień 
Traktatów i w granicach kompetencji, które Traktaty powierzają Unii, Rada, stanowiąc 
jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą i po uzyskaniu zgody Par-
lamentu Europejskiego może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dys-
kryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”12. Przepis ten ustanawia samodziel-
ną i wyłączną podstawę prawną podejmowania środków niezbędnych do zwalczania 
dyskryminacji, pod warunkiem, że podejmowane one będą bez uszczerbku dla innych 
przepisów traktatowych. Mowa tutaj nie tylko o przepisach odnoszących się do zwal-
czania dyskryminacji, chodzi bowiem również o postanowienia nie zmierzające bezpo-
średnio do zwalczania dyskryminacji, a skierowane na osiąganie innych celów. Przepis 
ten upoważnia do podejmowania szczególnych środków antydyskryminacyjnych, nie 
wyklucza jednakże podejmowania środków niezbędnych do zwalczania dyskryminacji 
na podstawie innych traktatowych przepisów kompetencyjnych. Rada podejmując ta-
kie środki może działać jedynie w granicach kompetencji, jakie Traktat przyznaje Unii, 
a zatem w tych obszarach, w których Unia jest właściwa do samodzielnego regulowania 
spraw13.

W oparciu o wskazany przepis Rada Unii Europejskiej przyjęła m.in. następują-
ce dyrektywy dotyczące problematyki dyskryminacji w zatrudnieniu, wprowadzając 
szczegółowy jej zakaz: dyrektywę 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzają-
cą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne14, dyrektywę 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne wa-

10 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz. Urz. UE z 2007r., C 306, s. 1.

11 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE z 2010r., C 83, s.1, http://eur-lex.europa.
eu/pl/treaties/index.htm

12 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE z 2010r. C 83, s.47, http://eur-lex.europa.eu/pl/tre-
aties/index.htm, przed wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego art. 13. Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, Dz. Urz. UE z 2006r., C 321E, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm

13 A. Wróbel (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz. Tom I, Komentarz do art. 13 
TWE, Warszawa 2008.

14 Dz. Urz. WE z 2000r., L 180.
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runki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy15 (dalej: dyrektywa 
ramowa), dyrektywę 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie 
zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług 
oraz dostarczania towarów i usług16.

A na podstawie przepisu art. 141 TWE przyjęto: dyrektywę 2002/73/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniającą dyrektywę Rady 
76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn 
i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz wa-
runków pracy17, dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lip-
ca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego trakto-
wania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy18.

Wymienione dyrektywy nie są przedmiotem niniejszego opracowania, celowym 
będzie jednakże omówienie najistotniejszych zagadnień uregulowanych dyrektywami 
dotyczącymi zwalczania dyskryminacji w zatrudnieniu.

Jak już wyżej wspomniano, zasada niedyskryminacji i równości wyrażona w Trak-
tatach ograniczała się początkowo do równości kobiet i mężczyzn, dlatego też pierwsze 
akty prawa wtórnego zakazujące dyskryminacji dotyczą właśnie równego traktowania 
ze względu na płeć. Wymienić tu można dyrektywę 75/117 z 10 lutego 1975 r. dotyczą-
cą zbliżenia przepisów państw członkowskich w zakresie zastosowania zasady równego 
wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet, dyrektywę Rady 76/207 z 9 lutego 1976 r. doty-
czącą wdrożenia zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu 
do zatrudnienia, kształcenia zawodowego i awansu oraz warunków pracy, dyrektywę 
97/80 z grudnia 1997 r. dotyczącą kwestii ciężaru dowodu w przypadkach dyskrymi-
nacji ze względu na płeć, dyrektywę 92/85 z 19 października 1992 r. dotyczącą środ-
ków zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownic w ciąży, pracownic po 
porodzie i pracownic karmiących. Dyrektywa Rady 76/207 z 9 lutego 1976 r. dotycząca 
wdrożenia zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do za-
trudnienia, kształcenia zawodowego i awansu oraz warunków pracy została znoweli-
zowana przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/73 zawierającą dosto-
sowane do realiów rozwiązania prawne, już występujące w dyrektywach wchodzących 
w skład tzw. Pakietu antydyskryminacyjnego z 2000 r. (dyrektywy 2000/43, 2000/78)19. 
Unowocześnienie i uzupełnienie przepisów dotyczących niedyskryminacji ze względu 
na płeć nastąpiło dyrektywą 2006/54 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. 
w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania ko-
biet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, uchylającą i zastępującą odpowiednie 
dyrektywy regulujące ten zakres.20

15 Dz. Urz. WE z 2000r., L 303, s.16.
16 Dz. Urz. UE z 2004r., L 373, str. 37.
17 Dz. Urz. WE z 2002r., L 269, str. 15.
18 Dz. Urz. UE z 2006r., L 204, str. 23.
19 L.Florek, op.cit., s. 55 i nast.
20 Ibidem, s. 80.
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Nie bez znaczenia dla zasady niedyskryminacji i równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy pozostaje nadanie Karcie Praw Podstawowych charakteru praw-
nie wiążącego. Zgodnie z brzmieniem zmienionego poprzez Traktat z Lizbony art. 6 
Traktatu o Unii Europejskiej, Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie 
Praw Podstawowych. Ta z kolei potwierdza zasady już ugruntowane we wspólnotowym 
porządku prawnym, zasadę równości wobec prawa i zasadę niedyskryminacji (art. 20 
i art. 21 Karty). Zgodnie z postanowieniami Karty, zakazana jest wszelka dyskrymi-
nacja ze względu na wymienione przykładowo kryteria takie, jak np. płeć, rasę, kolor 
skóry, cechy genetyczne, język, poglądy polityczne, przynależność do mniejszości naro-
dowej, majątek, urodzenie, wiek, czy przynależność państwową21. Karta reguluje rów-
nież kwestie równości kobiet i mężczyzn odnosząc się w tym zakresie także do spraw 
zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia (art. 23 Karty).

Ujęcia defi nicyjne zjawiska dyskryminacji zawarte w dyrektywach
Wracając do uchwalonych przez prawodawcę unijnego dyrektyw zauważyć można, 

iż ich postanowienia wzajemnie się uzupełniają. Ich wspólnym celem jest wyznaczenie 
ram prawnych zwalczania dyskryminacji oraz wprowadzenie zasady równego trakto-
wania. Różny jest natomiast zakres przedmiotowy omawianych dyrektyw. Dyrektywa 
2000/43 zakazuje dyskryminacji w zakresie działalności zawodowej (w szerokim zna-
czeniu), działania w organizacjach zawodowych, ochrony społecznej i świadczeń spo-
łecznych, edukacji oraz dostępu do dóbr i usług (art. 3 dyrektywy). Zakaz dyskrymi-
nacji zakreślony w dyrektywie 2000/78 jest węższy, obejmuje szeroko rozumiane wa-
runki zatrudnienia, m.in. dostęp do zatrudnienia, dostęp do poradnictwa zawodowego, 
kształcenia zawodowego, warunków zatrudnienia i pracy, członkostwa i działania w or-
ganizacjach pracowników lub pracodawców (art. 3 dyrektywy). Dyrektywa 2005/54/
WE obejmuje swoim zakresem przedmiotowym również dostęp do zatrudnienia, wa-
runki pracy oraz systemy zabezpieczenia społecznego pracowników (art. 1 dyrektywy). 
Jeżeli chodzi o niedozwolone kryteria różnicujące, najszerszy zakres ma dyrektywa ra-
mowa wymieniająca religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek i orientację seksu-
alną. Zakaz dyskryminacji wynikający z dyrektywy 2000/43 ogranicza się do pochodze-
nia rasowego oraz etnicznego, a dyrektywa 2006/54/WE wskazuje płeć jako kryterium 
objęte zakazem dyskryminacji.

Jeżeli chodzi o ujęcie defi nicyjne zjawiska dyskryminacji w wymienionych wyżej 
aktach prawnych, stwierdzić można, iż jest ono w miarę ujednolicone. Dyrektywy po-
sługują się bowiem podobną defi nicją dyskryminacji, wymieniając następujące jej ro-
dzaje: dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie i zmusza-
nie do stosowania praktyk dyskryminacyjnych22. 

21 Szerzej: A. Wyrozumska, Umocnienie ochrony praw podstawowych, [w:] Traktat z Lizbony, Główne reformy 
ustrojowe Unii Europejskiej, J. Barcz, (red.) UKIE, Warszawa 2008, s. 177.

22 W literaturze podkreśla się, iż defi nicje dyskryminacji zawarte w dyrektywach 2000/43 i 2000/78 są identycz-
nie sformułowane w wersji angielskiej i niemieckiej (patrz: L. Mitrus, Stosunek Pracy, Kraków 2005, s. 163). 
W polskiej wersji językowej defi nicje te różnią się nieznacznie.
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Zgodnie z wymienionymi regulacjami wspólnotowymi dyskryminacja bezpośred-
nia występuje wówczas, gdy ze względu na wymienione w dyrektywach kryteria, oso-
ba traktowana jest mniej przychylnie niż „traktuje się, traktowano lub traktowano by” 
inną osobę w podobnej sytuacji (art. 2 dyrektywy 2000/43, 2000/78, 2006/54/WE). Za-
kazane jest zatem odmienne traktowanie osób ze względu na pochodzenie rasowe i et-
niczne, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i płeć. Dla 
ustalenia, czy wystąpiło zjawisko dyskryminacji pomocnym może okazać się dokona-
nie porównania sytuacji osoby dotkniętej dyskryminacją z sytuacją innej osoby, znaj-
dującej się w identycznej sytuacji prawnej, ale z punktu widzenia kryteriów rozróżnia-
jących należącej do innej grupy (np. osoby innej rasy, innej płci, osoby pełnosprawnej, 
starszej lub młodszej). Z przepisów dyrektyw wnioskować można, iż dokonanie takiego 
porównania nie jest jednak obligatoryjne dla stwierdzenia działań dyskryminujących. 
Wystarczy stwierdzenie, że inna osoba (innej rasy, religii, płci itp.) byłaby w danej sytu-
acji inaczej (lepiej) traktowana, lub że jakieś działanie czy przepis ma po prostu charak-
ter dyskryminacyjny (bez dokonywania analizy porównawczej z inną sytuacją)23.

Dyskryminacja pośrednia będzie miała miejsce, gdy pozornie neutralny przepis, kryte-
rium lub praktyka mogą doprowadzić do szczególnie niekorzystnej sytuacji dla danej katego-
rii osób (danego pochodzenia rasowego lub etnicznego, danej religii lub przekonań, niepeł-
nosprawności, wieku orientacji seksualnej czy tez płci) w stosunku do innych osób24.

Pośrednia dyskryminacja nie wystąpi, jeżeli przepis taki, kryterium lub praktyka 
są obiektywnie uzasadnione zgodnym z prawem celem, a środki służące osiągnięciu 
tego celu są „odpowiednie i konieczne” (art. 2 dyrektyw 2000/43, 2000/78, 2006/54/
WE). Przyjmuje się, iż zgodny z prawem cel oznacza cel inny niż rozróżnienie ze wzglę-
du na jedną z cech zabronionych przez prawo wspólnotowe czy krajowe. Jak wskazuje 
się w literaturze, a co wynika również z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, uza-
sadnionym kryterium różnicowania pracowników może być kryterium stażu pracy czy 
też kryterium mobilności25. Dyrektywa 2000/78/WE odnosi się poza tym do sytuacji 
osób niepełnosprawnych (ust. 2 dyrektywy). Nie stanowi dyskryminacji podjęcie przez 
pracodawcę, w oparciu o stosowne przepisy, właściwych środków w celu zlikwidowa-
nia niedogodności dotyczących osób niepełnosprawnych. Dyrektywa nakłada na pań-
stwa członkowskie obowiązek wprowadzenie tzw. racjonalnych usprawnień dla osób 
niepełnosprawnych. Chodzi o przyjęcie odpowiednich przepisów, przewidujących ko-
nieczność podjęcia przez pracodawcę „właściwych środków”, umożliwiających osobom 
dotkniętym niepełnosprawnością dostęp do pracy, jej wykonywanie, rozwój zawodowy 
i kształcenie. Pracodawca jest zwolniony z podejmowania takich środków, jeżeli na-

23 Por. L .Mitrus, op.cit., s.164.
24 Przykładem dyskryminacji pośredniej może być np. praktyka ustalania kryteriów awansu, niewynikają-

cych z rodzaju pracy, które w praktyce mogą być trudniejsze do spełnienia dla kobiet czy też wprowadzenia 
w zakładzie pracy tzw. kodeksu ubioru zabraniającego noszenia nakryć głowy nie dopuszczając żadnych od-
stępstw, Tak: K. Kędziora, K. Śmiszek, op.cit., s. 43 i n.

25 Szerzej M. Wandzel, Nowy kształt kontratypów dyskryminacji po nowelizacji Kodeksu pracy, „Monitor Prawa 
Pracy”, 5/2009, s. 232 i n.
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kładają one nieproporcjonalnie wysokie obciążenia. Regulacja taka ma na celu zagwa-
rantowanie przestrzegania zasady równego traktowania osób niepełnosprawnych w za-
trudnieniu poprzez zwiększanie szans tych osób na rynku pracy.26 

Molestowanie jako niedozwolona forma dyskryminacji, to w świetle dyrektyw nie-
pożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stwo-
rzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery 
(art. 2 ust 3. dyrektyw 2000/43/WE, 2000/78/WE, 2006/54/WE). Dyskryminacją w tym 
znaczeniu jest więc tworzenie „wrogiego środowiska pracy”27, jeżeli to niepożądane za-
chowanie będzie miało związek z kryteriami wskazanymi jako dyskryminujące. 

Dyrektywy zabraniają również zachowania polegającego na zmuszaniu do prakty-
kowania zachowań dyskryminacyjnych (art. 2 ust. 4. dyrektyw 2000/43/WE, 2000/78/
WE, dyrektywa 2006/54/WE mówi w art. 2 o zakazie „polecenia dyskryminowania” 
jako niedozwolonej formy nierównego traktowania). 

Do zakresu pojęcia niedozwolonej dyskryminacji dyrektywa 2006/54/WE wpro-
wadza również pojęcie molestowania seksualnego, określając je jako formę niepożąda-
nego zachowania werbalnego, niewerbalnego lub fi zycznego o charakterze seksualnym, 
którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby dotkniętej tym zjawiskiem. 
W szczególności chodzi tutaj również o stwarzanie atmosfery zastraszenia, wrogości, 
poniżenia, upokorzenia lub obrazy (art. 2 tejże dyrektywy).

Wyjątki od zakazu dyskryminacji
Dyrektywy unijne przewidują możliwość wprowadzenia wyjątków od zakazu dys-

kryminacji. Postanowienia dyrektywy 2000/43/WE przewidują możliwość różnego 
traktowania z uwagi na „istotne i determinujące wymagania zawodowe”. Zgodnie z art. 
4 dyrektywy 2000/43/WE różne traktowanie z powodu cech charakterystycznych, zwią-
zanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym nie stanowi dyskryminacji, jeżeli ce-
chy te są „istotnym i determinującym wymogiem zawodowym”, a takie różnicowanie 
uzasadnia rodzaj działalności lub warunki jej wykonywania28. Warunkiem zastosowa-
nia tego kryterium rozróżniania jest istnienie prawnie uzasadnionego celu oraz propor-
cjonalności wymogu do zamierzonego celu (art. 4 dyrektywy 2000/43/WE). Odmienne 
traktowanie osób o określonym pochodzeniu etnicznym lub rasowym nie stanowi dys-
kryminacji, jeżeli różnicowanie takie wynika z rodzaju działalności zawodowej lub jej 
wykonywania29.

26 Szerzej: L. Mitrus, op.vit., s. 218, K. Kędziora, K. Śmiszek, op.cit., s. 98 i n.
27 L. Mitrus, op.cit.., s. 166.
28 W literaturze często podaje się jako przykład dozwolonego różnego traktowania ze względu na rasę zatrud-

nienie Azjaty w restauracji chińskiej czy też wprowadzenia przez pracodawcę wymogu, aby aktorem do ode-
grania danej roli była osoba określonej rasy (ibidem, s. 172). Wówczas założyć można, iż wymóg określonej 
rasy stanowi istotny i determinujący wymóg zawodowy. Należy jednakże pamiętać, aby cel takiego różnico-
wania był prawnie uzasadniony, a wymóg ten był proporcjonalny do zamierzonego celu.

29 Ibidem, s. 172.
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Dyrektywa ramowa również przewiduje odstępstwa od zasady niedyskryminacji 
z uwagi na „wymagania zawodowe”, dopuszczając różnice w traktowaniu pracowników 
także w oparciu o cechy, które są „istotnym i determinującym wymogiem zawodowym”. 
Jak wynika z tej dyrektywy, dopuszczalne jest też pod pewnymi warunkami odmienne 
traktowanie ze względu na religię lub przekonanie. Chodzi tutaj o wyjątek szczególny, 
a mianowicie działalność zawodową kościołów oraz innych organizacji, których etyka 
opiera się na religii lub przekonaniach. Odmienne traktowanie przez takie instytucje 
nie stanowi dyskryminacji, gdy religia lub przekonania stanowią podstawowy, zgodny 
z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy, uwzględniający etykę organizacji30. Musi 
być to uzasadnione c harakterem takiego rodzaju działalności albo kontekstem, w któ-
rym jest prowadzona (art. 4 dyrektywy 2000/78/WE). Również odmienne traktowanie 
ze względu na wiek nie zawsze będzie stanowić przejaw dyskryminacji. Podstawa ta-
kiego rozróżniania musi zostać w ramach prawa krajowego „obiektywnie i racjonalnie 
uzasadniona zgodnym z przepisami celem” – dyrektywa wymienia w szczególności cele 
polityki zatrudnienia, rynku pracy i kształcenia zawodowego, przy czym środki realizu-
jące te cele mają być „właściwe i konieczne”. Dyrektywa ramowa przykładowo wskazuje, 
jakie działania mogą być podejmowane w ramach realizacji tych celów, są nimi np. spe-
cjalne warunki dostępu do zatrudnienia dla ludzi młodych czy pracowników starszych 
w celu zapewnienia im ochrony, określenie warunków dolnej granicy wieku, doświad-
czenia, stażu wymaganego do zatrudnienia lub niektórych korzyści związanych z za-
trudnieniem, określenie górnej granicy wieku przy rekrutacji pracowników uwzględ-
niając wykształcenie wymagane na danym stanowisku lub potrzeby racjonalnego za-
trudnienia przed przejściem na emeryturę. Dyrektywa 2006/54/WE również wymienia 
„rodzaj danej działalności zawodowej lub warunki jej wykonywania”31 jako dozwolone 
przyczyny odmiennego traktowanie ze względu na płeć, jeżeli jest ona prawdziwym 
i determinującym wymogiem zawodowym, cel takiego odmiennego traktowania jest 
zgodny z prawem, a wymóg jest proporcjonalny (art. 14 dyrektywy).32 

Omawiając wyjątki od zasady niedyskryminacji należy zwrócić uwagę na możli-
wość stosowania przez państwa członkowskie programów wyrównywania szans osób 
znajdujących się w grupie z reguły dyskryminowanej w celu zapewnienia całkowitej 
równości. Chodzi o podejmowanie tzw. działań pozytywnych, przewidzianych przez 
unijnego prawodawcę w omawianych dyrektywach. Państwa członkowskie mogą bo-
wiem utrzymywać lub przyjmować szczególne środki, mające zapobiegać lub wyrów-
nywać niegodności związane z niedozwolonymi kryteriami dyskryminowania, wy-
mienionymi w dyrektywach (art. 5 dyrektywy 200/43/WE, art. 7 dyrektywy 200/78/

30 W tym miejscu wskazać należy na aktualne zagadnienie dopuszczalności niezatrudnienia lub zwolnienia 
przez kościół katolicki osoby wyznającej inną wiarę lub osoby np. o innej orientacji seksualnej. W pierwszym 
przypadku rozważyć należałoby kwestię czy zasadnym jest wymaganie od kandydata na dane stanowisko 
przynależności do wiary katolickiej, w przypadku księdza czy też katechetki odpowiedzieć należy twierdząco, 
jednakże w przypadku, gdy chodzi o zatrudnienie np. ogrodnika czy stróża w kościele uznać trzeba, iż religia 
nie stanowi uzasadnionego wymogu zawodowego.

31 W świetle tej dyrektywy uzasadnionym wydaje się być niezatrudnianie kobiet do ciężkich prac fi zycznych.
32 Szerzej na temat wyjątków od zakazu dyskryminacji: K. Kędziora, K. Śmiszek, op.cit., rozdział 5.
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WE, art. 3 dyrektywy 2006/54/WE). Przy czym dyrektywa o równości płci odwołuje 
się w tej materii do art. 141 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obec-
ny art. 157 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej), zgodnie z którym zasada 
równości traktowania nie stanowi przeszkody dla państwa członkowskiego w podej-
mowaniu środków przewidujących „specyfi czne korzyści”, które zmierzają do uła-
twienia wykonywania działalności zawodowej przez osoby płci niedostatecznie re-
prezentowanej33. 

Zakaz dyskryminacji w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Dla pełniejszego przedstawienia zakresu zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu 

należy sięgnąć do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: 
TSUE, ETS). Zagadnienia związane z zakazem dyskryminacji są bowiem przedmiotem 
licznych orzeczeń Trybunału, który niejednokrotnie określał zakres omawianego za-
gadnienia, wskazując również sposób, w jaki należy rozumieć zasadę niedyskrymina-
cji oraz jak należy interpretować przepisy dyrektyw unijnych. Zauważalnym jest, iż do 
chwili uchwalenia antydyskryminacyjnych dyrektyw na podstawie ówczesnego art. 13 
TWE, Trybunał odnosi się w swoich orzeczeniach głównie do zakazu dyskryminacji ze 
względu na płeć, który to zakaz znalazł wyraz w Traktatach od samego początku istnie-
nia Wspólnot.

Zanim przedstawiona zostanie analiza wybranych orzeczeń ETS-u z ostatnich 
lat, wspomnieć można, iż pierwszym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości doty-
czącym zagadnienia dyskryminacji jest wyrok w sprawie Société des fonderies de Pont–
á–Mousson34. Trybunał w orzeczeniu tym uznał, iż zjawisko dyskryminacji jako różne 
potraktowanie w podobnej sytuacji występuje wówczas, gdy istnieje obowiązek i moż-
liwość potraktowania danych podmiotów w sposób równy35. Następnie w sprawie L. 
Sabbatini36 Trybunał stwierdził po raz pierwszy, choć nie dosłownie, bezpośrednią dys-
kryminacje ze względu na płeć37. Termin dyskryminacja bezpośrednia, w kontekście 
równości płci pojawił się po raz pierwszy w orzeczeniu w sprawie Airola38. Istotnym 
rozstrzygnięciem był wyrok w sprawie Razzouk39, określany jako krok milowy w hi-

33 W literaturze wskazuje się na brak wyraźnych granic pomiędzy zakazem dyskryminacji pośredniej, możliwo-
ścią prowadzenia działań pozytywnych oraz podejmowania omówionych wyżej właściwych środków w celu 
ochrony osób niepełnosprawnych, tak: I. Burg, Positive Massnahmen zwischen Unternehmensfreiheit und Gle-
ichbehandlung, Schrift en zum Sozial- und Arbeitsrecht, Band 275, Berlin 2009, s. 55.

34 W. Czapliński, Zasada niedyskryminacji/równego traktowania w prawie wspólnotowym, [w:] B. Mielnik (red.), 
Status prawny obywateli RP po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Wrocław 2005, s. 34.

35 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1959 r. w sprawie 14-59 Société des fonderies de Pont–
á–Mousson v. Wysoka Władza EWWiS, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego, s. 00467.

36 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1972r. w sprawie 20/71 Sabbatini v. Parlament, Zbiory 
orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1972, s. 00345.

37 C. Tobler, Indirect Discrimination, A case study into the development of the legal concept of indirect discrimina-
tion under EC law, Antwerpen-Oxford 2005, s. 108. 

38 Ibidem, s.110.
39 Wyrok Trybunału z dnia 20 marca 1984 r. w połączonych sprawach 75 i 117/82 C.Razzouk i A.Beydoun v. 

Komisja, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1984, s. 01509.
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storii równouprawnienia kobiet i mężczyzn40. Zgodnie z rozstrzygnięciem Trybuna-
łu wdowiec po funkcjonariuszce Wspólnoty korzysta z takich samych uprawnień do 
otrzymania renty, jak wdowa po funkcjonariuszu41. 

Ogólnie rzecz ujmując, dyskryminacja bezpośrednia, jak wskazał ETS występuje 
wówczas, gdy w porównywalnych sytuacjach znajdują zastosowanie różne zasady albo 
gdy ta sama zasada ma zostać zastosowana do różnych sytuacji42. 

O zakresie zastosowania zakazu dyskryminacji ETS wypowiedział się w orzeczeniu 
w sprawie S. Coleman43. Trybunał orzekał w trybie prejudycjalnym o wykładni dyrekty-
wy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramo-
we równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Skarżąca S. Coleman praco-
wała w kancelarii adwokackiej Attridge Law od stycznia 2001 r. W 2005 r. odeszła z pra-
cy z własnej woli, a kilka miesięcy później wniosła powództwo do sądu pracy przeciw-
ko swojemu byłemu już pracodawcy twierdząc, iż została przymuszona do rozwiązania 
stosunku pracy poprzez złe jej traktowanie. Podnosząc przeciwko byłemu pracodawcy 
zarzut dyskryminacji powódka stwierdziła, iż traktowano ją mniej korzystnie z powodu 
niepełnosprawności, na którą cierpi jej syn. W świetle wskazanego stanu faktycznego 
Employment Tribunal zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości m.in. 
z zapytaniem, czy zakaz dyskryminacji wyrażony w dyrektywie 2000/78 chroni jedynie 
osoby, które same są niepełnosprawne oraz czy mniej przychylne traktowanie pracow-
nika spowodowane jego opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem stanowi naruszającą 
zasadę równego traktowania dyskryminację bezpośrednią. ETS przywołując cel dyrek-
tywy, jakim jest wyznaczenie ogólnych ram dla walki z dyskryminacją w odniesieniu do 
zatrudnienia i pracy stwierdził, iż z przepisów tejże dyrektywy nie wynika, ażeby zasa-
da równego traktowania była ograniczona do osób dotkniętych niepełnosprawnością 
w rozumieniu tej dyrektywy. Dyrektywa ta ma na celu walkę z wszelkimi formami dys-
kryminacji ze względu na niepełnosprawność, co znajduje uzasadnienie w brzmieniu 
art. 13 TWE (obecny art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu UE), który daje Wspólnocie 
kompetencje do podjęcia środków niezbędnych do zwalczania wszelkiej dyskryminacji 
z powodu m.in. niepełnosprawności (pkt 38 wyroku). Trybunał uznał jako bezspor-
ny fakt, że dyrektywa ta zawiera przepisy znajdujące zastosowanie wyłącznie do osób 
niepełnosprawnych, jak np. obowiązek wprowadzenia usprawnień przez pracodawcę 
w celu umożliwienia osobie niepełnosprawnej dostępu do pracy. Zakaz dyskryminacji 
bezpośredniej do takich przepisów jednakże nie należy. Zawężenie zastosowania dyrek-
tywy tylko do osób niepełnosprawnych mogłoby „pozbawić tę dyrektywę dużej części 

40 T. Jurczyk, Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2009, s. 195.
41 Ibidem, s. 195.
42 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 października 1998 r. w sprawie C-411/96 Margaret Boyle 

i in. przeciwko Equal Opportunities Commission, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1998, 
s. I-06401, również: wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie C-164/07 James 
Wood przeciwko Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, Zbiory orzecznic-
twa Trybunału Europejskiego 2008, s. 00000.

43 Wyrok Trybunału z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie C-303/06 S.Coleman v. Attridge Law, Zbiory orzecznictwa 
Trybunału Europejskiego 2008, s. I-05603, http://eur-lex.europa.eu
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jej skuteczności oraz ograniczyć ochronę, którą ma gwarantować”. Trybunał wskazując 
sposób dokonywania wykładni dyrektywy 2000/78 podkreślił, iż ustanowiony w niej 
zakaz dyskryminacji bezpośredniej nie ogranicza się tylko do osób, które same są nie-
pełnosprawne. Mniej korzystne traktowanie pracownika sprawującego opiekę nad nie-
pełnosprawnym dzieckiem niż innego pracownika w porównywalnej sytuacji uznał za 
sprzeczne z zakazem dyskryminacji bezpośredniej. 

Zakres pojęcia dyskryminacji bezpośredniej był również przedmiotem wyroku ETS 
z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie Feryn44. Trybunał orzekał tym razem o wykładni dyrek-
tywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równe-
go traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne. Powodem w spo-
rze zawisłym przed belgijskim sądem pracy (Arbeidsrechtbank Brussel) było Centrum 
voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum Równości Szans i Zwal-
czania Rasizmu), utworzone w celu wspierania równego traktowania na podstawie art. 13 
dyrektywy 2000/43. Instytucja ta zarzuciła fi rmie Feryn, zajmującej się montażem drzwi 
garażowych i bram, stosowanie dyskryminującej polityki zatrudnienia. Zarzuty te doty-
czyły wypowiedzi kierownika fi rmy Feryn, który oświadczał publicznie, iż nie będzie za-
trudniać cudzoziemców za względu na niechęć klientów do udostępniania prywatnych 
mieszkań na czas wykonywania prac montażowych. Sąd pracy oddalił powództwo Cen-
trum powołując się na fakt, że nie istnieje dowód ani domniemanie, że ktokolwiek starał 
się o pracę i nie został zatrudniony ze względu na pochodzenie etniczne. Sąd rozpozna-
jący sprawę w skutek wniesionej przez Centrum apelacji zawiesił postępowanie i zwró-
cił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami dotyczącymi dyrektywy, 
jak również kwestii stanowiących przedmiot rozważań przed sądem krajowym. Pytania 
dotyczyły m.in. oceny pojęcia dyskryminacji bezpośredniej w odniesieniu do publicz-
nych oświadczeń pracodawcy, stosowania dyskryminujących kryteriów wyboru (pytanie 
pierwsze i drugie), domniemania dyskryminacji i ciężaru dowodu (pytanie trzecie, czwar-
te i piąte) oraz charakteru możliwych sankcji (pytanie szóste). Trybunał przywołując cel 
dyrektywy, jakim jest „wspieranie rynku pracy sprzyjającego społecznej integracji” uznał 
publiczne oświadczenia pracodawcy za bezpośrednią dyskryminację przy zatrudnianiu 
w rozumieniu dyrektywy 2000/43. „Osiągniecie celu polegającego na wspieraniu rynku 
pracy sprzyjającego społecznej integracji byłoby trudne, gdyby zakres zastosowania dy-
rektywy 2000/43 był ograniczony jedynie do przypadków, gdy kandydat, któremu nie po-
wiodło się przy rekrutacji, uważający się za ofi arę dyskryminacji bezpośredniej, wszczyna 
postępowanie sądowe przeciwko pracodawcy” – publiczne oświadczenia pracodawcy, że 
nie będzie zatrudniał pracowników o określonym pochodzeniu rasowym lub etnicznym, 
stanowią bowiem również bezpośrednią dyskryminację przy zatrudnianiu. Wbrew stano-
wisku wyrażonemu przez Wielką Brytanię i Irlandię, Trybunał jasno stwierdził, iż nie ma 
konieczności wskazania możliwego do zidentyfi kowania skarżącego – ofi ary takiej dys-
kryminacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby państwo członkowskie przewidziało w swo-

44 Wyrok Trybunału z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie C-54/07 Centrum Równości Szans i Zwalczania Rasizmu 
v. Feryn, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2008, s. I-05187.
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im prawie krajowym możliwość występowania do sądu przez stowarzyszenia w imieniu 
skarżącego, jak również w przypadku, gdy skarżącego zidentyfi kować nie można. Podob-
ne zdanie wyraził Rzecznik Generalny Poiares Maduro45, twierdząc, iż interpretacja ogra-
niczająca zakres dyrektywy do określonych powodów ubiegających się o pracę mogłaby 
spowodować osłabienie działania zasady równego traktowania w sektorze pracy. W opi-
nii rzecznika nikt bowiem nie będzie się ubiegać o dane stanowisko pracy, jeżeli z góry 
jest wiadomo, że nie ma szans na zatrudnienie z powodu rasy lub pochodzenia etniczne-
go. Jego zdaniem przywołane oświadczenie pracodawcy stanowi akt dyskryminacji ma-
jący poniżający i demoralizujący wpływ na osoby określonego pochodzenia, które chcą 
uczestniczyć w rynku pracy.

W odpowiedzi na pozostałe pytania Trybunał ustalił m.in., że oświadczenia praco-
dawcy, w których podaje do wiadomości, że nie będzie zatrudniał osób o określonym 
pochodzeniu rasowym lub etnicznym należy uznać za ustalone fakty uzasadniające do-
mniemanie dyskryminacji. To na pracodawcy ciąży obowiązek dostarczenia dowodu 
przeciwnego, a może to uczynić wykazując, że rzeczywista praktyka zatrudnienia nie 
odpowiada tym oświadczeniom. Orzekając w przedmiocie charakteru sankcji w przy-
padku stwierdzenia działań dyskryminujących Trybunał wskazał, iż powinny być one 
„skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”, a mogą polegać na stwierdzeniu przez sąd 
lub właściwy organ, że dyskryminacja miała miejsce i upublicznieniu tego faktu na 
koszt podmiotu dyskryminującego, czy też na nakazaniu zaniechania dyskryminującej 
praktyki i wymierzeniu stosownej grzywny46. 

Ciekawa, acz niespójna interpretacja zasady niedyskryminacji przedstawiona została 
w wyroku z dnia 23 września 2008 r. w sprawie B. Bartsch47. Istotą sprawy zawisłej przed 
niemieckim sądem pracy była kwestia zobowiązań, wynikających z pracowniczego pro-
gramu emerytalnego, a sam wyrok dotyczył zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Po 
śmierci małżonka, będącego pracownikiem fi rmy BSH, B. Bartsch złożyła do BSH wnio-
sek o wypłatę renty rodzinnej w oparciu o wewnętrzne wytyczne regulujące stosunek pra-
cy męża. Zgodnie z tymi wytycznymi wdowie nie należało się świadczenie po zmarłym 
pracowniku w przypadku, gdy jest ona co najmniej o 15 lat młodsza od zmarłego pracow-
nika. Po tym jak pracodawca oddalił wniosek B. Bartsch o wypłatę świadczenia, wniosła 
ona powództwo do sądu pracy (Arbeitsgericht), które nie zostało przez sąd uwzględnione. 
Sąd drugiej instancji (Landesgericht) utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji48. 
Sprawa znalazła się przed Federalnym Sądem Pracy (Bundesarbeitsgericht). W skardze 
kasacyjnej powódka podniosła, iż jej jako wdowie należy się renta po mężu, a klauzule 

45 Opinia Rzecznika Generalnego M. Poiaresa Madura, przedstawiona w dniu 12 marca 2008 r., http://eur-lex.
europa.eu

46 Por. S. Makowska-Szulc, M. Tomaszewska, Glosa do Wyroku TS z dnia 10 lipca 2008r. C-54/07, EPS 2009/7 s. 
46.

47 Wyrok Trybunału z dnia 23 września 2008 r. w sprawie C-427/06 B.Bartsch v. Bosch und Siemens Hausgeraete 
(BSH) Altersfuersorge GmbH., Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2008, s. I-07245.

48 Wyrok Landesarbeitsgericht Düsseldorf z dnia 19 maja 2005 r., sygn. 5 Sa 509/05, http://www.lag-duesseldorf.
nrw.de/50_rechtsprechung/10_rechtsprechung_lag/index.php?welches=./jahr2005_8.php
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w wytycznych wyłączające taką możliwość powinny zostać uznane za nieważne, z uwagi 
na to, iż wykraczają przeciwko zasadom dobrej wiary i równego traktowania49. Federal-
ny Sąd Pracy przyznał, iż zgodnie z prawem niemieckim nie przysługują skarżącej żadne 
roszczenia. Ustanowione przez pracodawcę wytyczne nie wykraczają bowiem przeciw-
ko przepisom dotyczącym równouprawnienia obowiązującym w niemieckim porząd-
ku prawnym. Rozważyć należy jednakże, czy taki stan rzeczy jest zgodny z zakotwiczo-
ną we wspólnotowym systemie prawnym zasadą niedyskryminacji ze względu na wiek50. 
Sąd ten zwrócił się do ETS z pytaniami prejudycjalnymi celem ustalenia m.in. czy prawo 
wspólnotowe zawiera zasadę niedyskryminacji ze względu na wiek, której przestrzeganie 
sądy krajowe muszą zagwarantować również wówczas, gdy dyskryminujące traktowanie 
nie ma związku z prawem wspólnotowym.

W kontekście poruszanej sprawy ETS stwierdził, że „prawo wspólnotowe nie za-
wiera zakazu wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek, której przestrzeganie sądy 
krajowe musiałyby zagwarantować także wtedy, gdy ewentualnie dyskryminujące trak-
towanie nie ma związku z prawem wspólnotowym” (pkt 25 wyroku). Wytyczne, zda-
niem Trybunału nie stanowią środka wdrażającego dyrektywę 2000/78, a zresztą ani 
dyrektywa, ani art. 13 TWE nie wskazują na objęcie zakresem stosowania prawa wspól-
notowego sytuacji takiej, jaka zaistniała w postępowaniu przed sądem krajowym. ETS 
wskazał poza tym, iż zgon M. Bartscha nastąpił przed upłynięciem czasu przeznaczo-
nego na transpozycje dyrektywy 2000/78 w odniesieniu do Niemiec (pkt 16 i 17 wyro-
ku). Dla dopełnienia obrazu zagadnienia można by sięgnąć do opinii Rzecznika Gene-
ralnego Sharpston51, przedstawionej w dniu 22 maja 2008 r. Zdaniem rzecznika art. 13 
WE jest postanowieniem kompetencyjnym, pozbawionym bezpośredniej skuteczności, 
a okres przewidziany na transpozycję dyrektywy 2000/78 (w momencie okoliczności 
faktycznych sprawy) jeszcze nie upłynął, nie występuje zatem żaden szczególny przepis 
prawa wspólnotowego, który mógłby stanowić podstawę zastosowania ogólnej zasady 
równości w omawianej sprawie. 

 Kwestia bezpośredniej dyskryminacji ze względu na wiek była również przedmio-
tem innego, wcześniejszego orzeczenia ETS, które to zarówno Trybunał, jak i Rzecz-
nik Generalny przywoływali w wyżej omówionej sprawie, a mianowicie wyroku z dnia 
22 listopada 2005 r. w sprawie W. Mangold52. Pytania prejudycjalne dotyczyły wykładni 
dyrektywy Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej porozumienia ra-
mowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfede-
racji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw 

49 Wyrok Bundesarbeitsgericht z dnia 27 czerwca 2006 r., sygn. 3 AZR 352/05 (A), pkt.6 uzasadnienia i nast., 
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&Datu-
m=2006-6&nr=11333&pos=14&anz=44

50 Ibidem, pkt. 10.
51 Opinia Rzecznika Generalnego Sharpston przedstawiona w dniu 22 maja 2008 r. (pkt 73 i nast.) http://eur-

lex.europa.eu
52 Wyrok Trybunału z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie C-144/04 W.Mangold v. R.Helm, Zbiory orzecznictwa 

Trybunału Europejskiego 2005, s. I-09981.
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Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) 
oraz dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. Na podstawie pierwszej 
z dyrektyw została w Niemczech przyjęta ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie 
pracy na część etatu i na czas określony. Ustawa ta wprowadziła wyjątki od ogólnie 
przyjętej w niemieckim prawie pracy zasady, zgodnie z którą umowa na czas określo-
ny jest dopuszczalna jedynie w przypadku istnienia obiektywnego powodu. Zgodnie 
z nowo przyjętymi przepisami zawarcie umowy o pracę na czas określony nie wymaga 
obiektywnego powodu, jeżeli pracownik ukończył 52. rok życia (a od 1 stycznia 2007 r. 
– 58. rok) w chwili nawiązania umowy na czas określony (art. 14 ustawy). Celem takiej 
regulacji było ułatwienie dostępu do rynku pracy starszym pracownikom53. Przepisy te 
objęły Wernera Mangolda, który 26 czerwca 2003 r. mając 56 lat zawarł umowę o pracę 
z R. Helmem obowiązującą do 28 lutego 2004 r. Następnie Mangold wniósł powództwo 
do sądu pracy, podnosząc niezgodność zawartej umowy o pracę na czas określony z po-
rozumieniem ramowym i dyrektywą 2000/78. Sąd rozpatrujący sprawę poddał w wąt-
pliwość zgodność przepisów ustawy w sprawie pracy na część etatu i na czas określony, 
dotyczących braku ograniczeń w zawieraniu umów na czas określony z pracownikami 
starszymi (art. 14 ustawy) z prawem wspólnotowym. Zdaniem sądu, przepis ten jeszcze 
bardziej obniżając granice wieku osób wyłączonych z ochrony przed ograniczeniom, 
obniża ogólny poziom ochrony, z którego korzysta ta kategoria pracowników. Z uwagi 
na szereg wątpliwości interpretacyjnych sąd postanowił zawiesić postępowanie i zwró-
cić się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi zarówno porozumienia 
ramowego, jak i dyrektywy 2000/78.

Przytoczyć tutaj można opinię Rzecznika Generalnego, zdaniem którego generalna 
zasada niedyskryminacji zawarta w dyrektywie 2000/78 sprzeciwia się przepisom kra-
jowym, takim jak sporne przepisy dopuszczające bez ograniczeń zawieranie umów na 
czas określony z osobami, które ukończyły 52. rok życia54. Trybunał, udzielając odpo-
wiedzi na zadane pytania, przywołał cel dyrektywy 2000/78 wskazując, iż wśród niedo-
zwolonych kryteriów dyskryminacyjnych jest wymienione również kryterium wieku. 
Zdaniem Trybunału, przepis niemieckiej ustawy stwarzający możliwość zawierania bez 
ograniczeń umów o pracę na czas określony z pracownikami, którzy osiągnęli wiek 52 
lat ustanawia odmienne traktowanie, oparte bezpośrednio na kryterium wieku. Try-
bunał podkreślił, iż takie odmienne traktowanie zgodnie z art. 6 dyrektywy 2000/78 
nie stanowi dyskryminacji „jeżeli w ramach prawa krajowego zostanie to obiektywnie 
i racjonalnie uzasadnione zgodnym z przepisami celem, w szczególności celami poli-
tyki zatrudnienia, rynku pracy i kształcenia zawodowego i jeżeli środki mające służyć 
realizacji tego celu są właściwe i konieczne” (pkt 56, 57, 58 wyroku). Regulacje, zgod-
nie z którymi wiek pracownika jest jedynym kryterium dla stosowania umów o pracę 
na czas określony, jeżeli nie zostało wykazane, że określenie granicy wieku jest obiek-

53 N. M. Lukesch, Die Rechtsprechung des EuGH am Beispiel RS Mangold C-144/04, 1 Aufl age 2006, s. 30.
54 Pkt 97 i nast. opinii Rzecznika Generalnego Tizzano, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2005, s. 

I-09981. 
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tywnie konieczne dla zrealizowania celu integracji zawodowej bezrobotnych starszych 
pracowników, należy uznać za wykraczające poza to, co jest właściwe i konieczne dla 
osiągnięcia tego celu. Uregulowanie takie nie znajduje uzasadnienia w świetle art. 6 
dyrektywy 2000/78 (pkt 65 wyroku). Trybunał stwierdził, iż przepisy dyrektywy stoją 
na przeszkodzie będącego przedmiotem sporu uregulowaniu krajowemu, które zezwala 
bez ograniczeń na zawieranie umów o pracę na czas określony z pracownikami w wie-
ku powyżej 52 lat, z wyjątkiem sytuacji, w których występuje ścisły związek z wcześniej-
szą umową o pracę zawartą z tym samym pracodawcą na czas nieokreślony.

Jednocześnie Trybunał zwrócił uwagę, iż wspomniana dyrektywa 2000/78 nie stano-
wi sama w sobie źródła zasady równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Jej 
celem jest wyłącznie „wyznaczenie ogólnych ram dla walki z dyskryminacją ze względu 
na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.” Sama za-
sada zakazująca tych form dyskryminacji ma swoje źródło zdaniem Trybunału, jak wyni-
ka z motywów dyrektywy, w różnych instrumentach międzynarodowych oraz we wspól-
nej tradycji konstytucyjnej państw członkowskich. Zasada niedyskryminacji ze względu 
na wiek powinna zostać uznana w ten sposób za zasadę ogólną prawa wspólnotowego, 
a w związku z tym przestrzeganie tej zasady nie może samo w sobie zależeć od upły-
wu terminu przyznanego państwu na dokonanie transpozycji dyrektywy, zmierzającej do 
ustanowienia warunków ramowych dla walki z dyskryminacją ze względu na wiek. 

Takie stanowisko podtrzymał Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku 
z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie Seda Kücükdeveci55. Potwierdzając tezę postawio-
ną w orzeczeniu w sprawie W. Mangold, zgodnie z którą zasada niedyskryminacji ze 
względu na wiek stanowi ogólną zasadę prawa Unijnego, Trybunał zajął się ponownie 
wykładnią tejże zasady. S. Kücükdeveci była pracownicą fi rmy Swedex. Pracodawca, 
rozwiązując z nią umowę o pracę, zastosował ustawowe okresy wypowiedzenia, obli-
czając przy tym okres wypowiedzenia tak, jakby jej staż pracy wynosił 3 lata, a w rze-
czywistości wynosił 10 lat. Przyczyną takiego działania był fakt, iż zgodnie z niemiecki-
mi przepisami okresy zatrudnienia wykonywanego przed ukończeniem 25. roku życia 
nie są uwzględniane przy obliczaniu długości okresu wypowiedzenia. Taki stan rze-
czy zdaniem skarżącej stanowi dyskryminację ze względu na wiek, sprzeczną z prawem 
unijnym. Niemiecki sąd odwoławczy również poddał w wątpliwość zgodność z prawem 
Unii przepisów niemieckiego kodeksu cywilnego, regulujących kwestie wypowiedzenia 
pracownikom umowy o pracę i zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo-
ści z pytaniami prejudycjalnymi.

Zdaniem Trybunału, oceny czy takie uregulowanie dotyczące warunków rozwiąza-
nia stosunku pracy jest sprzeczne z prawem unijnym należy dokonywać w oparciu o za-
sadę ogólną prawa Unii, zakazującą wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek, która 
została skonkretyzowana w dyrektywie 2000/78. Przepisy niemieckiej ustawy przewi-
dujące mniej korzystne traktowanie pracowników zatrudnionych u pracodawcy zanim 

55 Wyrok Trybunału z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie C-555/07 Seda Kücükdeveci v. Swedex GmbH & Co. 
KG., Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2010, s. 00000.
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ukończyli 25 lat wprowadzają odmienne traktowanie osób posiadających taki sam staż 
pracy, a zatem stanowią różne traktowanie pracowników oparte na kryterium wieku 
(pkt 29, 30, 31 wyroku). Trybunał rozważał jednakże, czy takie odmienne traktowa-
nie może być „obiektywnie i racjonalnie uzasadnione zgodnym z przepisami celem” 
oraz czy środki służące realizacji tego celu są „właściwe i konieczne”, czy też stanowi 
ono zakazaną przez dyrektywy unijne dyskryminację (pkt 33 i 37 wyroku). Zdaniem 
Trybunału, o ile można przyjąć, iż rozwiązanie takie uzasadnione jest celami polityki 
zatrudnienia i rynku pracy, o tyle zastosowane przez ustawodawcę niemieckiego środ-
ki nie są właściwe dla realizacji tego celu. Przepis prawa krajowego przewidujący, że 
okresy zatrudnienia ukończone przez pracownika zanim osiągnął on wiek 25 lat nie 
są uwzględniane przy obliczaniu okresu wypowiedzenia stosunku pracy jest sprzeczny 
z przepisami unijnymi zakazującymi dyskryminacji ze względu na wiek (pkt 43 wyro-
ku). W wyroku tym Trybunał potwierdził poza tym tezę postawioną we wcześniejszym 
orzeczeniu w sprawie W. Mangold, iż zasada niedyskryminacji ze względu na wiek sta-
nowi ogólną zasadę prawa unijnego. 

W odniesieniu do dyskryminacji ze względu na płeć warto przytoczyć orzeczenie 
w sprawie Herrero56, w którym Trybunał odniósł się do dyrektywy Rady 76/207/EWG 
z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowe-
go oraz warunków pracy. Stan faktyczny dotyczył sytuacji, w której pracownik płci żeń-
skiej przebywa w chwili mianowania na urlopie macierzyńskim. Zasadniczą kwestią, 
która wymagała wyjaśnienia było to, czy przeniesienie początku kariery na dzień rze-
czywistego objęcia stanowiska stanowi dyskryminację ze względu na płeć (pkt 34 wyro-
ku). Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w świetle przepisów wspomnianej dyrek-
tywy oznacza, iż kobiety nie mogą być niekorzystnie traktowane w zakresie dostępu do 
zatrudnienia i warunków pracy. Zakaz ten dotyczy oczywiście również ochrony kobiet 
ciężarnych. Zdaniem Trybunału przyjąć można, że wskazane przepisy „zabraniają ja-
kiegokolwiek niekorzystnego traktowania pracownika płci żeńskiej z powodu urlopu 
macierzyńskiego lub w związku z takim urlopem, którego celem jest ochrona kobiety 
ciężarnej i nie ma przy tym znaczenia, czy takie traktowanie odnosi się do istniejące-
go czy nowego stosunku pracy” (pkt 41 wyroku). Idąc tym tropem Trybunał uznał za 
niekorzystne traktowanie przeniesienie daty objęcia stanowiska następujące po urlopie 
macierzyńskim (pkt 45 wyroku).

W kontekście omawianej zasady na uwagę zasługuje również orzeczenie Trybuna-
łu w sprawie Chacón Navas57. Orzeczenie to ma szczególne znaczenie, ponieważ Try-
bunał dokonał w nim wykładni pojęcia „niepełnosprawność” w rozumieniu dyrektywy 
2000/78. Zdaniem Trybunału, niepełnosprawność rozumieć należy „jako ograniczenie, 
wynikające mianowicie z naruszenia funkcji fi zycznych, umysłowych lub psychicznych, 

56 Wyrok Trybunału z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie C-294/04 Carmen Sarkatzis Herrero v. Instituto Madrileño 
de la Salud (Imsalud), Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2006, s. I-01513, http://eur-lex.europa.eu

57 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie C-13/05 Sonia Chacón Navas 
przeciwko Eurest Colectividades S.A., Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2006, s. I-06467.
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które stanowią przeszkodę dla danej osoby w uczestnictwie w życiu zawodowym” (pkt 
43 wyroku). Aby ograniczenie w uczestnictwie w życiu zawodowym mieściło się w za-
kresie tego pojęcia musi istnieć prawdopodobieństwo, iż jest ono długoterminowe (pkt 
45 wyroku). W świetle rozważań Trybunału osoba, z którą rozwiązano umowę o pra-
cę wyłącznie z powodu choroby nie jest objęta ochroną przed dyskryminacją zagwa-
rantowaną przez dyrektywę 2000/78 (pkt 47 wyroku). Choroby jako takiej nie należy 
uznawać jako dodatkową przyczynę, ze względu na którą dyrektywa 2000/78 zakazuje 
wszelkiej dyskryminacji (pkt 57 wyroku).

Trybunał wypowiadał się również wielokrotnie na temat zasady niedyskryminacji 
w odniesieniu do zakazu pośredniej dyskryminacji. Zaznaczyć należy, iż obszarem, na 
którym szczególnie widoczny jest problem pośredniej dyskryminacji jest zatrudnienie 
pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy58, dlatego też na tym polu Trybunał 
podejmował pierwsze próby defi nicyjne tej formy dyskryminacji.

Pierwowzór dla defi nicji dyskryminacji pośredniej59 stanowi orzeczenie Trybunału 
w sprawie Jenkins, w którym orzekał o zasadności ustalenia niższej stawki godzinowej 
dla pracownicy zatrudnionej na część etatu, niż innym pracownikom (płci męskiej) za-
trudnionym na cały etat. Trybunał, powołując zasadę wyrażoną w ówczesnym art. 119 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, stwierdził, iż samo ustalenie różnych 
stawek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na pełen etat i pół etatu nie sta-
nowi naruszenia tejże zasady, o ile opiera się na czynnikach, które można obiektywnie 
uzasadnić i nie mają nic wspólnego z dyskryminacją ze względu na płeć60. 

W orzeczeniu w sprawie Rinke61 Trybunał traktując o pośredniej dyskryminacji 
uznał, iż przestrzeganie zakazu dyskryminacji pośredniej ze względu na płeć, zaliczane-
go do praw podstawowych, stanowi ogólną zasadę prawa wspólnotowego.

Trybunał sprawiedliwości, podkreślając znaczenie zasady równego traktowania 
w różnych dziedzinach, stwierdzał niedopuszczalność wszelkich ukrytych form dyskry-
minacji, które poprzez stosowanie innych kryteriów rozróżniających powodują de facto 
ten sam skutek. Przykładem może być orzeczenie w sprawie Komisja przeciwko Republice 
Austrii62, w którym Trybunał stwierdził istnienie dyskryminacji pośredniej. Przedmio-
tem rozważań był przepis ustawy austriackiej stanowiący, że osoby pragnące podjąć stu-
dia wyższe lub uniwersyteckie na określonym kierunku kształcenia w Austrii, które uzy-
skały dyplom ukończenia szkoły średniej w państwie członkowskim innym niż Austria, 
muszą nie tylko wykazać się posiadaniem dyplomu, lecz również udowodnić, iż spełnia-

58 U. Sackofsky, Mittelbare Diskriminierung und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes, http://www.antidiskriminierungsstelle.de

59 Tak: I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowe pojęcia, „Monitor Prawa Pracy”, 2/2004.
60 Wyrok Trybunału z dnia 31 marca 1981 r. w sprawie C- 96/80 Jenkins v. Kinsgate Ltd, Zbiory orzecznictwa 

Trybunału Europejskiego 1981, s 00911, por. również wyrok w sprawie 170/84 Bilka-Kaufh aus GmbH v. Ka-
rin Weber von Hartz, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1986, s. 1607.

61 Urteil des Gerichtshofes vom 9. September 2003 C-25/02. Katharina Rinke gegen Ärztekammer Hamburg, 
Sammlung der Rechtsprechung 2003, s. I-08349.

62 Wyrok Trybunału z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-147/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Repu-
blice Austrii, Dzienniki Unii Europejskiej Seria C Nr 217 z 3 września 2005. 
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ją przesłanki dostępu do kształcenia na poziomie wyższym lub uniwersyteckim w pań-
stwie, w którym uzyskały ten dyplom, takie jak m.in. zdanie egzaminu wstępnego czy 
też osiągnięcie określonej liczby punktów niezbędnej do otrzymania jednego z miejsc na 
zamkniętej liście. Jak trafnie skonstatował Trybunał, regulacja taka nie tylko wprowadza 
niekorzystne różne traktowanie osób, które uzyskały dyplom ukończenia szkoły średniej 
w państwie innym niż Austria, ale wprowadza również nierówne traktowanie wśród tych 
właśnie osób w zależności od państwa członkowskiego, w którym uzyskały one dyplom 
ukończenia szkoły średniej. Różnica w traktowaniu spowodowana wskazaną regulacją 
prawa austriackiego, stanowi zdaniem Trybunału pośrednią dyskryminację.

Praktyczne znaczenie zakazu dyskryminacji pośredniej zostało wyprowadzone 
w wyroku w sprawie Wippel, w którym Trybunał orzekał o zakazie nierównego trakto-
wania w odniesieniu do płci63. Zgodnie z powołanym wyrokiem „unormowania krajo-
we stanowią przejaw dyskryminacji pośredniej kobiet, jeżeli pomimo neutralnych sfor-
mułowań faktycznie stawiają w mniej korzystnej sytuacji znacznie wyższy odsetek ko-
biet niż mężczyzn, chyba że odmienne traktowanie jest uzasadnione czynnikami obiek-
tywnymi, niezwiązanymi w żaden sposób z dyskryminacją ze względu na płeć”. Co 
więcej, Trybunał w powołanym orzeczeniu stwierdza, iż zakaz dyskryminacji jest kon-
kretnym wyrazem ogólnej zasady równości, wynikającej z podstawowych zasad prawa 
wspólnotowego. Zasada ta, zdaniem Trybunału znajduje zastosowanie jedynie do osób 
znajdujących się w porównywalnej sytuacji, bowiem w jej myśl w odmienny sposób nie 
mogą być traktowane porównywalne sytuacje, chyba że to rozróżnienie jest uzasadnio-
ne względami obiektywnymi.

Na uwagę zasługuje reprezentatywny wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości w sprawie Kalanke64. Trybunał orzekając o wykładni dyrektywy Rady 76/207/
EWG z dnia 9 lutego 1976 r., w sprawie realizacji zasady równego traktowania kobiet 
i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkoleń zawodowych i awansów oraz 
warunków pracy, poruszył problem tzw. odwrotnej dyskryminacji. Zdaniem Trybuna-
łu regulacje krajowe dające pierwszeństwo kobietom posiadającym takie same kwali-
fi kacje jak mężczyźni starający się o dane stanowisko, nawet jeżeli kobiety znajdują się 
w grupie niedostatecznie reprezentowanej, stanowi dyskryminację ze względu na płeć. 
Przepisy, które gwarantują bezwarunkowo pierwszeństwo awansu w celu zmniejszenia 
nierówności wykraczają poza zakres upowszechniania równych szans. 

Przedstawione wyżej orzeczenia stanowią jedynie małą część rozważań Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości w przedmiocie zasady równego traktowania czy za-
kazu dyskryminacji. Zauważalnym jest, iż Trybunał w swym bogatym orzecznictwie 
wskazuje często na źródło przedmiotowego zakazu, którym jest nie tylko pierwot-
ne i pochodne (dyrektywy) prawo unijne, ale również wspólna tradycja konstytucyj-

63 Wyrok Trybunału z dnia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-313/02 Nicole Wippel przeciwko Peek & 
Cloppenburg GmbH & Co. KG, Zb. Orz. 2004, s. I-9483. 

64 Wyrok Trybunału z dnia 17 października 1995 r. w sprawie C-450/93 Eckhard Kalanke v. Freie Hansesadt 
Bremen, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1995, s. I-03051. 
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na państw członkowskich oraz liczne instrumenty międzynarodowe (jak np. w spra-
wie Mangold). Na marginesie można pokusić się o stwierdzenie, że wszystkie państwa 
członkowskie mają konstytucyjnie zagwarantowany zakaz dyskryminacji. Analizu-
jąc orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości można dojść do wniosku, 
że ujęcia defi nicyjne dyskryminacji, a tym samym zakres zakazu dyskryminacji nale-
ży interpretować szeroko. Wąska interpretacja może spowodować bowiem osłabienie 
działania zasady równego traktowania. W tej szerokiej interpretacji należy jednakże 
zachować pewną ostrożność i nie wychodzić poza kryteria dyskryminacyjne, wskaza-
ne w unijnych instrumentach regulujących kwestie związane z zakazem dyskryminacji 
(np. wspomniane wyżej orzeczenie w sprawie Navas). 

Zakończenie

Analiza dorobku unijnego prowadzi do wniosku, iż stworzona została imponująca 
baza dla zwalczania zjawiska dyskryminacji w zakresie zatrudnienia. W ostatnim dzie-
sięcioleciu nastąpiło w Unii Europejskiej bardzo wiele zmian prowadzących do ujęcia 
w ramy prawne problematyki związanej z zasadą niedyskryminacji i równego traktowa-
nia. Sam zakaz dyskryminacji stanowi konkretyzację tych ogólnych zasad prawa, które 
z kolei wymagają, aby sytuacje porównywalne nie były traktowane w sposób odmienny, 
a sytuacje odmienne nie były traktowane w sposób jednakowy65. Zasady te są skonkre-
tyzowane w przepisach prawa pierwotnego oraz w aktach prawa pochodnego, kreują-
cych zakaz dyskryminacji również w zatrudnieniu. 

Pamiętać należy, że zakaz dyskryminacji nie oznacza bezwarunkowego nakazu 
równego traktowania. Z Preambuły antydyskryminacyjnych dyrektyw wyczytać moż-
na, iż należy odróżnić odmienne traktowanie, które jest uzasadnione, w szczególności 
wynikającymi z prawa celami polityki zatrudnienia, rynku pracy i kształcenia zawo-
dowego, od dyskryminacji, która musi być zakazana. Wprowadzenie ułatwień dla po-
szczególnych grup – z reguły tych dyskryminowanych – nie będzie zatem pod pewnymi 
warunkami stanowiło niedozwolonego nierównego traktowania. Również wyjątki od 
zakazu dyskryminacji, przewidziane przez unijnego prawodawcę, wskazują na możli-
wość prawnie dopuszczalnego różnego traktowania. Różnice w traktowaniu muszą być 
jednak odpowiednio uzasadnione. Następuje to wówczas, gdy kryterium dyferencjacji 
jest istotnym i determinującym wymogiem zawodowym, pod warunkiem, że jego cel 
jest zgodny z prawem, a wymóg proporcjonalny.

Walka ze zjawiskiem dyskryminacji na szczeblu unijnym to nie tylko kilka przepi-
sów traktatowych i uchwalenie kilku dyrektyw. Efektywne zwalczanie tego niepożąda-
nego zjawiska w Unii Europejskiej odbywa się, można rzec, na dwóch płaszczyznach. 

65 Wyrok Trybunału z dnia 8 kwietnia 1976 r. w sprawie 43/75 Defrenne, wyrok z dnia 26 czerwca 2001 r. w spra-
wie C-381/99 Brunnhofer, wyrok w sprawie C-17/05 Cadman.
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Pierwsza z nich to stosowne prawodawstwo, regulujące kwestie związane z zakazem 
dyskryminacji. To również bogata działalność orzecznicza Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej, który w swoich orzeczeniach wskazuje sposób interpretacji pra-
wa unijnego. Drugą płaszczyznę stanowią działania Unii Europejskiej zmierzające do 
zwiększania świadomości społeczeństwa. To liczne inicjatywy, programy oraz akcje in-
formacyjne, jak chociażby publikowany przez Komisję Europejską poradnik dla ma-
łych i średnich przedsiębiorców pt. „Różnorodność w pracy”. Działania takie mają na 
celu pozytywne nastawienie przedsiębiorców – pracodawców na bardziej zróżnicowane 
społeczeństwo, a w efekcie zmniejszenie występowania zjawiska dyskryminacji związa-
nego z różnością potencjalnych pracowników. 

Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji powinno występować również na po-
ziomie państw członkowskich. Co więcej, państwa członkowskie są zobowiązane do 
podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych zmierzających do implementowania 
unijnych dyrektyw. Z uwagi na fakt, iż instrumenty te wyznaczają standardy minimal-
ne ochrony, nic nie stoi na przeszkodzie, aby państwa zagwarantowały większy poziom 
ochrony przed niepożądanym zjawiskiem dyskryminacji.

Streszczenie 

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w świetle prawa Unii Europejskiej
Przedmiotem prezentowanego artykułu jest zakaz dyskryminacji w sferze zatrudnienia 

w świetle unijnych regulacji dotyczących tegoż zjawiska. Zasada niedyskryminacji należy do 
podstawowych zasad unijnego porządku prawnego głównie z uwagi na cel polityki społecz-
nej Unii Europejskiej, którym jest przezwyciężanie nierówności i zwalczanie wszelkich form 
dyskryminacji w różnych dziedzinach życia społecznego, również w zatrudnieniu. W niniej-
szym opracowaniu przedstawiono prawne podstawy zakazu dyskryminacji, które ujęte zostały 
zarówno w prawie pierwotnym Unii Europejskiej, jak i w instrumentach prawa pochodnego. 
Omówiony został podmiotowy i przedmiotowy zakres unijnych dyrektyw, których celem jest 
wyznaczenie ram prawnych zwalczania dyskryminacji oraz wprowadzenie zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu. W prezentowanym opracowaniu przedstawione zostały również 
wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące zakazu dyskry-
minacji z uwagi na ich doniosłość w kreowaniu podstaw do walki z dyskryminacją. Trybunał 
Sprawiedliwości bowiem w swoim bogatym dorobku orzeczniczym    niejednokrotnie określał 
zakres omawianego zagadnienia, a także orzekał o wykładni unijnych dyrektyw wprowadzają-
cych zasadę niedyskryminacji, wskazując sposób ich interpretacji.
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Summary

Employment non-discrimination principle in European Law
Th e subject of this article is anti-discrimination regulations in European Union. It exam-

ines the legal basis of the non-discrimination and equality regarding to the area of employ-
ment and occupation. Th e regulations against workplace discrimination are included in the 
primary and secondary sources of European Union law. European directives enacted on foot 
of the article 19th Treaty on the Functioning of the European Union are fundamentals for 
working against discrimination. Th ese directive forbid discrimination based on race, ethic, or-
igin, religion, belief, disability, age, sexual orientation and other listed grounds at hiring, fi ring, 
job advertisements and other terms and conditions of employment. Th is article contains an 
analysis defi nitions of direct and indirect discrimination and another prohibited way of treat-
ment having its defi nition in european directives. It also shows the case study of the European 
Court of Justice in this fi eld. 
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Prawnoustrojowe podstawy funkcjonowania
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przemiany ustrojowe, które miały miejsce pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia 
wprowadziły konieczność zastosowania czynności modernizacyjnych w aparacie admi-
nistracyjnym państwa. Daleko idące zmiany przyczyniły się do powstania nowych form 
organizacyjnych, które stanowiły dostosowanie działalności administracji i jej form or-
ganizacyjnych do realizacji nowych zadań publicznych w sferze gospodarczej. Podmio-
ty te nie mieściły się w ramach tradycyjnego pojęcia organu administracji publicznej1. 
Jednym z takich podmiotów jest agencja administracyjna, zwana również: agencją rzą-
dową, agencją państwową, rządową agencją gospodarczą bądź po prostu agencją2. Poję-
cie agencji występuje zarówno w sferze prawa prywatnego, jak i publicznego. W prawie 
prywatnym pojęcie agencji jest związane z tzw. umową agencyjną, która jest przedmio-
tem regulacji od artykułów 758 KC – 7649 KC. 

Natomiast w prawie publicznym pojęcie agencji służy do określenia specyfi cznych, 
niejednorodnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład aparatu administra-
cyjnego. Publicznoprawny status agencji wyraża się tym, że powoływane są one do re-
alizacji zadań publicznych w tych obszarach, w których funkcjonowanie tradycyjnych 
form organizacyjnych administracji byłoby bądź to mniej efektywne, aniżeli funkcjo-
nowanie agencji, bądź też w ogóle niemożliwe3. 

1 Organ administracji publicznej to człowiek lub grupa ludzi znajdujący się w strukturze organizacyjnej pań-
stwa lub samorządu terytorialnego, powołany w celu realizacji norm prawa administracyjnego, w sposób i ze 
skutkami właściwymi prawu, działający w granicach przyznanych mu przez prawo kompetencji. Zob. szerzej: 
J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 129 i n.

2 Por. J. Niczyporuk, Rządowe agencje gospodarcze, [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzecie-
go tysiąclecia. Materiały Konferencji Naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Łódź wrzesień 
2000 r., Łódź 2000.; K. Pawłowicz, Nietypowe podmioty administrujące w sferze gospodarki, [w:] M. Wierzbow-
ski, M. Wyrzykowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2001, s. 339.

3 P. Wajda, A. Wiktorowska, Agencje administracyjne, [w:] System prawa administracyjnego, tom VI, Warszawa 
2011, s. 401.
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Podjęta próba zdefi niowania pojęcia agencji rządowej wynika z braku defi nicji le-
galnej tego podmiotu. W doktrynie coraz częstszym staje się podział defi nicji agencji 
w ujęciu szerokim i ujęciu wąskim. Zgodnie z poglądem J. Jagielskiego, agencje w zna-
czeniu szerokim należy rozumieć jako „sens organizacyjny, który służy do oznacze-
nia określonych jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład szeroko rozumiane-
go aparatu administracji”4. Autor wskazuje, że agencje są nowymi, nieukształtowanymi 
w pełni instytucjami ustrojowymi, które są tworzone w drodze ustawowej jako bezoso-
bowo5 ujmowane państwowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną. 
Agencje są podmiotami podporządkowanymi organom szczebla rządowego oraz dzia-
łającymi poprzez organy funkcjonujące w ramach wyznaczonych przez prawo struktur 
wewnętrznych. Jak zauważa J. Jagielski, agencje wyposażone są w publiczne środki ma-
terialne i fi nansowe. Korzystają również z dotacji6 oraz własnych źródeł fi nansowania. 
Wykonują one zadania należące do szeroko rozumianej sfery administracji publicznej. 
Podobnie te instytucje ujmuje D. Pelec, podkreślając odrębność organizacyjną, mająt-
kową i fi nansową agencji, przyjmujących formę państwowych jednostek organizacyj-
nych wykonujących zadania publiczne, stosując instrumenty prywatnoprawne obok 
metod administracyjnych7. 

Biorąc pod uwagę sposób defi niowania agencji rządowych przez J. Niczyporu-
ka, należy stwierdzić, że wskazuje on na cechy, które są charakterystyczne dla defi -
niowania pojęcia tych podmiotów w ujęciu wąskim. Autor zwraca uwagę, że agencja 
jest państwową osobą prawną lub państwową jednostką organizacyjną z osobowością 
prawną, która została utworzona na podstawie samych przepisów ustawowych, pod-
legających konkretyzacji w aktach niższej rangi. Celem agencji państwowej jest wy-
konywanie zadań gospodarczych państwa w zakresie udzielonych kompetencji oraz 
pełnomocnictw.8 Jak trafnie zauważa K. Pawłowicz, agencje można uznać za nietypo-
we podmioty administrujące, ze względu na fakt ich eklektycznego charakteru praw-
nego, który wyraża się w mieszanej administracyjno-cywilno-fi nansowej formie or-
ganizacyjnej tego podmiotu oraz bezpośredniej realizacji przez państwo jego polityki 
gospodarczej i społecznej9.

4 Zob. szerzej: J. Jagielski, Status prawny agencji i ich miejsce w systemie administracji publicznej, [w:] Granice 
wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy 
naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego, Katowice 2004, s. 65.

5 Należy przez to rozumieć brak konkretnego określenia czym jest agencja: czy jest to organ administracji 
publicznej, czy jest podmiotem publicznoprawnym czy prywatnoprawnym.

6  ARiMR korzysta m.in.: ze środków pochodzących ze Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju 
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfi nansowa-
nie tego programu oraz ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej i dla krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfi nansowanie – w przy-
padku pełnienia funkcji agencji płatniczej.

7 D. Pelec, Agencje państwowe jako organy administracji publicznej, [w:] K. Nowacki (red), Status i pozycja 
jednostki w prawie publicznym, AUWr 1999, nr 267, s. 42.

8 Por. szerzej: J. Niczyporuk, op.cit., s. 341.
9 Zob. szerzej: K. Pawłowicz, op.cit., s. 139.
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Ze względu na formę organizacyjnoprawną, agencje rządowe możemy podzielić na 
trzy typy: centralne organy administracji publicznej10, państwowe jednostki organiza-
cyjne11 oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa12. W przypadku Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), zwaną dalej w artykule Agencją, mamy do 
czynienia z państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Jed-
nakże, biorąc pod uwagę podział agencji za względu na charakter wykonywania zadań13 
ARiMR stanowi przykład agencji interwencji pośredniej. Wynika to z faktu, że Agencja 
podejmuje działania interwencyjne w gospodarce, choć w sposób pośredni, tj. przez 
system zachęt, pomocy i wspierania14.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utworzona powstała na mocy 
ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa15. Jak trafnie spostrzegł W. Kubala16, ustawodawca tworząc agencje rządowe 
nie posłużył się jednym rozwiązaniem techniczno-legislacyjnym. Zwraca uwagę na fakt, 
że Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
mają własne, im tylko poświęcone ustawy. Natomiast pozostałe agencje zostały zamiesz-
czone w ustawach regulujących szerszy zakres materii, syntetycznie ujętych w tytułach. 
W powyższej ustawie zadania Agencji o charakterze gospodarczym zostały wyrażone 
expressis verbis, przez konkretne wyliczenie kompetencji17. Agencje rządowe są tworzo-
ne na podstawie ustawy bądź aktu notarialnego. Wynika to z podziału organizacyjno-

10 Agencje, których prezesi mają status prawny centralnych organów administracji rządowej, np. Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, występują jako aparat pracy organów administracji, przy pomocy którego organy 
te wykonują przypisane im zadania. Agencje takie mają status urzędów administracyjnych, dlatego nie mogą 
zostać zakwalifi kowane do kategorii nietypowych podmiotów administracji. Zob. szerzej: M. Wierzbowski, 
A. Wiktorowska, Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego, [w:] M. Wierzbowski 
(red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 112.

11 Agencje państwowe przyjmujące formę państwowych jednostek organizacyjnych są najbardziej dominującą 
grupą w różnych obszarach życia gospodarczego. Agencje te są tworzone na podstawie ustawy. Uzupełnie-
niem postanowień ustawowych są statut i regulamin organizacyjny danej agencji. Instytucje te podlegają 
prezesowi Rady Ministrów lub ministrowi kierującemu odpowiednim działem administracji rządowej.

12 Agencje prowadzące działalność w formie spółki handlowej działają w oparciu o normy prawa prywatne-
go. Ich zaangażowanie w realizację zadań publicznych odbywa się w oparciu o formułę funkcji zleconych 
administracji publicznej. Zob. szerzej: M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, op.cit., s. 112.; Działalność tych 
agencji związana jest ze zjawiskiem prywatyzacji zadań publicznych, czyli powierzeniem zadań administracji 
publicznej podmiotom tradycyjnie usytuowanymi poza aparatem administracji sensu stricto. Por. A. Miruć, 
Wielość podmiotów administrujących, [w:] J. Boć i A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii 
prawa administracyjnego, Wrocław 2009, s. 335.

13 Zgodnie z występującym w doktrynie podziałem agencji ze względu na charakter wykonywania zadań pu-
blicznych dzielimy je na: powiernicze, interwencyjne oraz gospodarujące rezerwami państwowymi.

14 Zob. szerzej: W. Wrzosek, Formuła i formy interwencjonizmu państwa na rynku, „Kontrola Państwa” 1992, 
nr 2, s. 34-48.

15 Dz. U. 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.
16 Zob. szerzej: W. Kubala, Agencja – wybrane zagadnienia ustroju prawnego, „Prawo spółek” czerwiec 1998, 

nr 6, s. 20.
17 Art. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(Dz. U. 1994 r. Nr 1, poz. 2): inwestycji w rolnictwie, w przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach na rzecz 
rolnictwa; przedsięwzięć warunkujących wykorzystanie posiadanej bazy produkcyjnej gospodarstw rolnych 
i działów specjalnych produkcji rolnej w celu rozpoczęcia, zwiększenia lub wznowienia produkcji; poprawy
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prawnego agencji przyjmujących formę państwowych osób prawnych lub jednoosobo-
wych spółek Skarbu Państwa. W związku z tym, Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa jako państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 
została uregulowana przez ustawę, która określa status prawny, obszar działania oraz 
katalog zadań i funkcji. Choć z drugiej strony należy pamiętać o tym, że uzupełnie-
niem postanowień ustawowych są statuty danej agencji rządowej. ARiMR według art.. 
7 omawianej ustawy, działa na podstawie ustawy i statutu. 

Statuty nadawane są agencjom w drodze rozporządzenia, przez ministrów kieru-
jących tym działem administracji publicznej, do którego włączona jest dana agencja. 
W treści statutów określeniu podlega najczęściej organizacja agencji, tryb działania, 
a niejednokrotnie także doprecyzowaniu podlegają zadania i kompetencje agencji18. 
Według J. Niczyporuka19, zwykle statut agencji reguluje przynajmniej zagadnienia 
struktury organizacyjnej, zasad tworzenia oddziałów terenowych, zasad udzielania 
pełnomocnictw, systemu kontroli wewnętrznej i zasad gospodarki fi nansowej. Od-
nosząc się do powyższych słów należy stwierdzić, że statut Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa20 nie zawiera w pełni wskazanych elementów. Statut skon-
struowany jest z ośmiu paragrafów, przy czym tylko pięć z nich zawiera treść mery-
toryczną, z których możemy się dowiedzieć m.in.: za pomocą jakich organów działa 
Prezes Agencji; o składzie Centrali i Biur Agencji, czy też o czynnościach z zakre-
su prawa pracy w odniesieniu do pracowników na każdym poziomie Agencji. Na-
leży również odnieść się do zawartego w statucie paragrafu, stanowiącego o tym, że 
szczegółową organizację i tryb pracy Agencji, w tym zakres zadań komórek orga-
nizacyjnych wchodzących w skład Centrali Agencji, a także komórki organizacyjne 
wchodzące w skład oddziałów regionalnych i biur powiatowych oraz zakres ich za-
dań, określa Prezes w regulaminie organizacji21. Ta delegacja statutowa może pogłę-

 struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych w rozumieniu prze-
pisów o kształtowaniu ustroju rolnego; przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi 
w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, a także miast do 20 tys. mieszkańców; rozwoju infrastruktu-
ry techniczno-produkcyjnej miast do 5 tys. mieszkańców, wsi i rolnictwa, jak również inwestycji związanych 
z tworzeniem giełd i rynków hurtowych; przedsięwzięć w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifi kacji za-
wodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, doradztwa rolniczego i infor-
macji rolniczej oraz wdrażania i upowszechniania rachunkowości w gospodarstwach rolnych, realizowanych 
przez organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe; restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych 
działających na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej; powstawania i rozwoju towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych w rolnictwie; rozwoju infrastruktury informatycznej banków spółdzielczych; powstawania i roz-
woju grup producentów rolnych i ich związków; przedsięwzięć związanych z produkcją i przetwarzaniem 
surowców rolniczych na surowy spirytus rolniczy lub surowy olej rzepakowy przeznaczone do wytwarza-
nia biokomponentów do produkcji biopaliw ciekłych i paliw ciekłych; realizacji innych zadań wynikających 
z polityki państwa w zakresie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego; kształcenia mieszkańców wsi 
w szkołach wyższych poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych na podstawie 
odrębnych przepisów, rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii.

18 Zob. szerzej: W. Kubala, op.cit., s. 10, 12.
19 Por. szerzej: J. Niczyporuk, op.cit., s. 342.
20 Dz. U. 2007, Nr 146, poz. 1023. 
21 Ibidem, §5.
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bić konkretyzację statutową, która wprawdzie powinna być już uregulowana na po-
ziomie statutu, a nie regulaminu. W pewien sposób może to prowadzić do powielenia 
rozwiązań prawnych zawartych na poziomie ustawy. 

Regulamin agencji rządowej jest nadawany w drodze zarządzenia Prezesa danej 
agencji. W tym akcie zazwyczaj określa się zagadnienia dotyczące ogólnej struktury; 
zakresu działania kierownictwa; szczegółowej struktury organizacyjnej wewnętrzne-
go biura, oddziałów terenowych i ich terytorialnego zasięgu; trybu pracy oraz zakresu 
działania pionów, zespołów i innych komórek organizacyjnych22. Struktura wewnętrz-
na Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest unormowana przez szereg jej 
aktów wewnętrznych, które są wciąż poszerzane o nowe przedmioty regulacyjne tejże 
Agencji. Dotyczą one różnego zakresu funkcjonowania Agencji, począwszy od podsta-
wowych zagadnień zakresu, tj. zakresu działania kierownictwa, struktury organizacyj-
nej wewnętrznego biura, po regulacje wewnętrzne dotyczące spraw bezpieczeństwa in-
formacji oraz sposobu nadzoru nad nim. 

Agencja państwowa działa poprzez swoje organy. Zgodnie z poglądem W. Kuba-
li23, do tworzenia, prezentowania i urzeczywistnienia woli osoby prawnej powołane są 
konkretne osoby fi zyczne wchodzące w skład organów agencji24. Akty woli tych osób 
przepisy prawne regulują jako akty woli agencji pod warunkiem, że ich działanie mieści 
się w ramach kompetencji organu. Przypisywanie agencji skutków działań osób fi zycz-
nych odbywa się dwustopniowo: najpierw przypisuje się konkretne działanie osoby fi -
zycznej organowi, którego jest ona członkiem, a następnie poprzez ten organ – agencji. 
W ten sposób stroną czynności prawnej zawartej przez organ jest agencja, a nie osoba 
działająca jako organ. Przyjęte w ustawie o ARiMR rozwiązanie dotyczące powołania 
i funkcjonowania organów dotyczy Prezesa Agencji. Prezesa Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z art.. 5 omawianej ustawy powołuje Prezes Rady 
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra wła-
ściwego do spraw fi nansów publicznych. Podstawowym zadaniem Prezesa Agencji jest 
kierowanie i reprezentowanie Agencji na zewnątrz. Powyższa regulacja mogłaby świad-
czyć o wąskim przedmiocie kompetencji Prezesa. Choć z drugiej strony, analizując po-
jęcia „kierowanie” oraz „reprezentowanie” należy doszukiwać się m.in.. takich czynno-
ści, jak: zatrudnianie pracowników, ustalanie zasad wynagradzania, zatwierdzanie pla-
nów fi nansowych, tworzenie i likwidowanie oddziałów terenowych oraz samodzielne 
dokonywanie czynności prawnych. 

Agencje rządowe w realizacji zadań publicznych korzystają z różnorodnych praw-
nych form działania, występujących zarówno w prawie prywatnym, jak i w prawie 
publicznym. W pierwszym przypadku działalność agencji będzie się opierać przede 
wszystkim na umowach cywilnoprawnych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa jako agencja interwencyjna prowadzi swoją działalność w sposób pośred-

22 Por. J. Niczyporuk, op.cit, s. 165.
23 Zob. szerzej: W. Kubala, op.cit., s. 9.
24 Por. Z. Radwański, Prawo cywilne, część ogólna, Warszawa 1997, s. 157.
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ni, opierając ją na zleceniach bankom oraz przedsiębiorcom. Agencja działa poprzez 
ok. 30 banków udzielających kredytów, których spłata jest poręczana przez agencję25. 
ARiMR udziela pomocy fi nansowej na podstawie ściśle określonych regulacji zawartych 
w rozporządzeniach wykonawczych26. Polega ona przede wszystkim na: dopłacie do 
oprocentowania kredytów bankowych; spłacie za kredytobiorcę części udzielonego 
kredytu; udziale w fi nansowaniu przedsięwzięć; udzielaniu pożyczki; wykupie obli-
gacji banków regionalnych emitowanych w celu restrukturyzacji należności kredyto-
wych zrzeszonych w nich banków spółdzielczych. Przyjmowanie przez agencję rzą-
dową takiej prawnej formy działania wynika z faktu poszukiwania przez prawodawcę 
różnorodnych rozwiązań prawnych pomocnych w realizacji zadań w sposób bardziej 
efektywny, a zarazem dopasowanych do zmieniających się potrzeb państwa i społe-
czeństwa. 

Niektóre agencje państwowe, w tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa zostały upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych, co świadczy 
o podejmowaniu czynności w prawnych formach prawa publicznego. Prezes Agen-
cji, dyrektorzy oddziałów regionalnych i kierownicy biur powiatowych wydają de-
cyzje administracyjne w sprawach przedsiębiorców bądź indywidualnych. Należy 
podkreślić, że do decyzji administracyjnych wydawanych w sprawach indywidu-
alnych przez prezesa agencji nie ma zastosowania art.. 127 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (kpa). Wynika to z faktu, że prezes agencji w rozumieniu prze-
pisów kpa nie jest ani naczelnym organem administracji państwowej, ani kierowni-
kiem urzędu centralnego.

Dzisiejsze realia zmuszają rolników do korzystania ze wszystkich potencjałów, ja-
kie daje im państwo. Dlatego też jedną z możliwości jest uzyskanie pomocy od Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Instytucja działająca z ramienia admini-
stracji rządowej, poprzez swoje funkcjonowanie, ma przyczynić się do poprawy sytuacji 
gospodarki w kraju i dać możliwość benefi cjentom na dostosowanie ich gospodarstw 
do obowiązujących wymogów Unii Europejskiej.

Wiodącym zamiarem utworzenia ARiMR było ulepszenie gospodarki rolnej kra-
ju oraz podniesienie standardu życia rolników. Dzięki wdrażaniu polityki struktural-
nej państwa w rolnictwie i transferowania bezpośrednio do benefi cjentów pomocy 
przeznaczonej na inwestycje w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, można było 
zauważyć znaczny rozrost gospodarstw rolnych, infrastruktury technicznej obsza-
rów wiejskich, poprawę jakości produkcji żywnościowej czy zwiększenie ofert towa-
rowych i usługowych oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku krajowego i ryn-
ków zagranicznych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytu-
cją, która wciąż obiera za swoje cele realizację nowych zadań, po to, by móc rozwijać 

25 „Przegląd Tygodniowy” 1997 , nr 22, s. 28.
26 Rozporządzenie Rady ministrów z 21 lutego 1995 r. w sprawie szczególnych zasad, zakresu i trybu udzielania 

dopłat do oprocentowania kredytów obronnych na cele rolnicze (Dz. U. 1995 r., Nr 19, poz. 92 z późn. zm.), 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczególnych kierunków działań Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji ( Dz. U. 1997 r., Nr 34, poz. 204).
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możliwości pełnienia funkcji pomocniczej w obszarze gospodarki rolnej i żywnościo-
wej wobec benefi cjentów, jak również wobec wymogów stawianych przez UE.

Choć z jednej strony Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowi 
przykład agencji działającej zgodnie z wytycznymi krajowymi, jak i unijnymi, to wciąż 
wśród przedstawicieli nauki istnieją spory na jej temat w ogólnej klasyfi kacji agencji 
rządowych. Zdaniem M. Wierzbowskiego i A. Wiktorowskiej27, Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji rolnictwa stanowi przykład państwowej osoby prawnej typu fun-
dacyjnego, będący szczególnym typem zakładów administracyjnych wykonujących 
określone zadania administracyjne. Na zakończenie należy dodać, że agencje rządo-
we są eklektycznymi osobami prawnymi, które stanowią przykład komercjalizacji form 
ustrojowych rządowej administracji gospodarczej. Stąd też istnieje trudność w dostrze-
ganiu w nich form decentralizacji administracji.

Streszczenie 

Prawnoustrojowe podstawy funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa

Agencje rządowe w Polsce są zjawiskiem nowym, dlatego aktualne podręczniki prawa 
administracyjnego traktują zagadnienia z nimi związane w sposób pobieżny. Należy zwrócić 
uwagę, że agencje rządowe są odrębnym typem organu administracji publicznej, który wystę-
puje również w innych systemach państwowych. W artykule została przedstawiona w sposób 
syntetyczny problematyka związana z defi nicją agencji rządowej oraz jej klasyfi kacją w dok-
trynie. W odniesieniu do ogólnej charakterystyki agencji została wskazana przynależność 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do konkretnego typu agencji państwo-
wych. W pracy zostały przedstawione również zagadnienia dotyczące podstawowych aktów 
prawnych regulujących prawno-ustrojowe aspekty funkcjonowania oraz prawne formy wyko-
nywania zadań publicznych przez ARiMR.

27  M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Inne jednostki organizacyjne w systemie administracji publicznej, [w:] M. 
Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 1996, s. 60.
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Summary

Legal Famework of The Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture
Issue of Government agencies in Poland is relatively new, therefore is not analysed in-

depth in the administrative law textbooks. One must take into account that government agen-
cies are distinct type of public administration organs that could be found in other countries. 
Th is paper provides brief overview issue of notion of government agency and their classifi ca-
tion in legal doctrine. Th e Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture has 
been used as a raw model in sketching a general outline of the concept of government agency. 
Th e legal framework of constitutional and operational aspects of agencies in question as well 
as legal forms of discharging public service obligations are within scope of this article.
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Bartosz Olszewski
Uniwersytet Wrocławski

Administracyjno-prawne środki przeciwdziałania 
tzw. dopalaczom1

Zagrożenia, jakie niesie ze sobą rozwój techniki, nowe stosunki społeczno-gospo-
darcze, czy też problem – ocenianych nie tylko w perspektywie prawnej – zjawisk (np. 
aborcja, molestowanie dzieci, narkomania) skłania ustawodawstwa państw do tworze-
nia instytucji, które będą stały na straży poszanowania dzieci i młodzieży, jako szcze-
gólnego podmiotu prawa2. Ustawodawca winien też zapewnić takie prawne formy dzia-
łania tym instytucjom, by dobro dziecka i ono samo nie czuło się zagrożone, miało 
poczucie bezpieczeństwa. Jest to jeden z obowiązków państwa3. To państwo przyjmuje 
na siebie odpowiedzialność w zakresie ich ochrony, a zobowiązaniem jest zapewnie-
nie dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest to dla niego niezbędne. 
W Polsce funkcjonuje szereg organizacji i instytucji, które podjęły się niełatwego zada-

1 Określeniem tym obejmuje się różnego rodzaju produkty zawierające substancje psychoaktywne, które nie 
znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. W krajach an-
glosaskich znane są pod nazwą designer drugs, a w krajach niemieckojęzycznych – designerdroge. Zob. Krajo-
we Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Co to są dopalacze?, http://www.dopalaczeinfo.
pl oraz Dopalacze, http//portalwiedzy.pan.pl. Stan na 1 grudnia 2010 r. Por. też: referat „Handel 
tzw. dopalaczami – aspekt prawny” wygłoszony przez dra Filipa Ciepłego podczas konferencji naukowej pt. 
„Niebezpieczne substancje. Dopalacze”, zorganizowanej 19. października 2009 r. na Wydziale Zamiejscowym 
Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor zwraca 
uwagę na społeczne tło problemu, wskazując początki tego problemu, kiedy w 2008 r. w sferze publicznej pol-
skiego społeczeństwa pojawiła się możliwość „otwartego handlu środkami uznanymi przez opinię publiczną 
oraz środowiska naukowe i terapeutyczne za narkotyki, które to jednak środki de iure z powodu luk w prawie 
i długotrwałości procesu legislacyjnego musiano uznać jako legalne”. Zob. http://www.kul.pl/fi les/19/Doro-
bek/FCieplyDopalacze.pdf, s. 1. Stan na 1 grudnia 2010 r.

2 Zob. Podmiotowość dziecka w prawie polskim – fi kcja czy rzeczywistość? Seminarium. Kancelaria Senatu RP, 
Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Opracowań Tematycznych, S-20, Warszawa 1996.

3 Należy pamiętać, że prawa dziecka odnoszą się przede wszystkim do relacji państwo – dziecko, a więc to pań-
stwo przyjmuje na siebie odpowiedzialność w zakresie ich ochrony. Innymi słowy to państwo zobowiązuje się 
do zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest to dla niego niezbędne i w granicach 
możliwości państwa.
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nia niesienia pomocy dzieciom (czy to poszkodowanym przez przemoc, czy różnego 
rodzaju patologie społeczne) oraz ich ochronę. Są to również organizacje pozarządo-
we, działające przeważnie w oparciu o swój statut, choć nie tylko (np. kluby osiedlowe, 
parafi alne grupy charytatywne itp. działają w oparciu o art. 12 i 58 Konstytucji). Obok 
nich funkcjonują rzecz jasna również te instytucje, które realizują zobowiązania wy-
nikające z art. 72 ust. 4 Konstytucji do ustanowienia Rzecznika Praw Dziecka jako in-
stytucji zapewniającej ochronę praw dzieci oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Obok 
wspomnianych wyżej Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich nale-
żałoby wymienić także inne instytucje, zakłady administracyjne niosące pomoc dziec-
ku takie, jak: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Minister-
stwo Sportu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne.

Jak słusznie zauważa Tadeusz Smyczyński: „Żadne społeczeństwo, szczególnie 
we współczesnych czasach, nie może się obejść bez prawnej regulacji życia obywateli, 
a więc i tych najmłodszych”4. Zmiany społeczno-gospodarcze, wydarzenia historyczne 
(np. dwie wojny światowe) przyniosły obok wielu pozytywnych zmian (akty prawne 
dotyczące dzieci) również i wiele zagrożeń. Pojawiły się nowe problemy, które ustawo-
dawstwa poszczególnych państw winny jak najszybciej rozwiązać (np. zabijanie nie-
narodzonych dzieci, środki psychoaktywne). Co warto zaznaczyć, świadomość opieki 
i swoistej prawnej ochrony dzieci zawiera już starohinduska Rigweda, jedna z czterech 
Ksiąg Wed5. Obecnie, niedojrzałość biologiczna, społeczna i moralna dziecka kwalifi -
kuje je do szczególnej ochrony, to dzięki ustanowieniu odrębnych praw i reprezentowa-
niu interesów dzieci przez osoby dorosłe stało się to możliwe. Państwo tak organizuje 
swoją działalność, by zapewnić dziecku takie uprawnienia, które mają mu zagwaran-
tować odpowiednie warunki do życia i pełnego rozwoju jego osobowości oraz możli-
wość pozytywnej samorealizacji. Trzeba pamiętać, że warunkiem koniecznym ochrony 
dziecka jest przyznanie mu praw6. Oczywiście, nie budzi wątpliwości, że władze upo-
ważnione są do ustanawiania ograniczeń zakresu korzystania z wolności i praw. Szcze-
gółowe formy i zakres ochrony są przedmiotem ustaw zwykłych.

Jednym z ważniejszych zadań, jakie spoczywa na pracownikach organów admi-
nistracji publicznej oraz pracownikach instytucji niepublicznych, jest zapewnienie 
ochrony prawnej dziecka. Każde dziecko wymaga szczególnej opieki i troski, w tym 
właściwej opieki prawnej, z samego faktu, że jest dzieckiem. Należy stanowczo pod-
kreślić, że przepisy prawa odnoszące się do dzieci zdeterminowane są ich dobrem, 

4 T. Smyczyński, Legislacyjne podstawy ochrony praw dziecka – fragment wykładu wygłoszonego 23 maja 2003 r. 
na Ogólnopolskim Szczycie na rzecz Dzieci w Warszawie organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka. 
Zob. też: Z. Duniewska, Obywatel wobec przepisów prawa administracyjnego, [w:] Prawo. Administracja. Oby-
watele, Białystok 1997.

5 Szerzej zob.: A. Biała-Walęciuk, Dziecko i jego prawa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. 
XXIV, 15, sectio I, Lublin 1999.

6 M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s.  21-22.
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dlatego też ochronę dobra dziecka uznano za sprawę doniosłą zarówno dla rodziców, 
jak i interesu państwa i społeczeństwa, stąd też zasadę tę podniesiono aż do ran-
gi konstytucyjnej7. Poprzez ochronę prawną rozumieć należy całość działań, które 
mają na celu zabezpieczenie dziecku warunków prawidłowego rozwoju fi zycznego 
i psychicznego, a także wyeliminowanie czynników wywierających na nie negatywny 
wpływ (alkohol, środki odurzające)8. Na pracownikach instytucji publicznych i nie-
publicznych, którzy pracują z dziećmi lub na ich rzecz, spoczywa więc szczególny 
obowiązek reagowania na wszelkie przypadki zagrożenia. Relacje z państwem opar-
te są na typowym stosunku administracyjnoprawnym, który wynika z obowiązków 
rodzica względem dzieci, np.: obowiązek szczepień, obowiązek szkolny, obowiązek 
nauki. 

Wszystkie instytucje publiczne, tj. sądy, opieka społeczna, szkoły, władze admi-
nistracyjne oraz organizacje pozarządowe winny kierować się nakazem jak najlep-
szego zabezpieczenia interesów dziecka, gdyż jest to ich zawodowy i prawny obowią-
zek. Ochrona prawna9 winna zatem opierać się na respektowaniu podstawowych za-
sad, które przede wszystkim odnosić się będą do uznawania podmiotowości dziecka 
w działalności organów władzy publicznej oraz w postępowaniu sądowym10. W tym 
miejscu należy zaznaczyć, że – jak na razie – zasada kierowania się szeroko rozumia-
nym interesem dziecka nie działa prawidłowo i istnieje potrzeba zmian w praktyce 
funkcjonowania instytucji publicznych oraz w obszarach prawa, szczególnie prawa 
administracyjnego. Należy pamiętać też, że nie można warunkować praw dziecka je-
dynie wypełnianiem obowiązków. Prawa i wolności człowieka są pierwotne i niezby-
walne, niezależne od obowiązków. Prawa te nie bilansują się z obowiązkami. Kon-
wencja o Prawach Dziecka, jak i przyjęte w Polsce rozwiązania prawne, ustanawiają 
prawo dziecka do szczególnej ochrony w ramach trzech podstawowych kryteriów: po 
pierwsze ochrony, jako prawa do ochrony przed pewnymi formami zachowania (po-
zostawieniem, złym traktowaniem, wykorzystaniem), po drugie pomocy, jako prawa 

17 Ibidem, s. 336.
1 8 Zadaniem prawnokarnej ochrony dziecka jest wyeliminowanie lub co najmniej utrudnienie dostępu do tych 

używek lub też zakaz do legalnego dostępu do nich.
1 9 Prawna ochrona dziecka swe źródła ma w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. , ustawie 

z dnia 6 stycznia 2000 r. – o Rzeczniku Praw Dziecka, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, usta-
wie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego, ustawie z dnia 26 października 1982 r. – o postępowaniu w sprawach nieletnich, usta-
wie z dnia 12 marca 2004 r. – o pomocy społecznej, ustawie z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty, 
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. – o świadczeniach rodzinnych, ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. – o zmianie 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach, ustawie z 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji oraz szeregu innych. Nie sposób nie wymienić tu: Powszechnej Deklaracja Praw Człowieka 
z 10 grudnia 1948 r., Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r., Mię-
dzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych z 16 grudnia 1966 r., czy Konwencji 
o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.

10 Wymienić wystarczy tu chociażby: obowiązek wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania 
dziecka przez organa władzy publicznej, informowanie dziecka o przysługujących mu prawach, przestrzega-
nie prawa dziecka do wyrażania własnej opinii, ochronę interesów dziecka np. w postępowaniu sądowym.
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dostępu dziecka do pewnych świadczeń i usług: edukacji, opieki zdrowotnej, bezpie-
czeństwa socjalnego itd., po trzecie uczestnictwa, jako prawa dziecka do współdecy-
dowania o sobie i wolności uczestniczenia.

Wśród wskazanych wyżej problemów, z jakimi muszą się zmierzyć zarówno ro-
dzice, opiekunowie dzieci, jak i różnego rodzaju instytucje związane z dzieckiem oraz 
same władze państwowe, podkreśla się zagrożenia związane z używkami (narkotykami, 
alkoholem, tzw. dopalaczami). Ważkość zagadnienia potwierdzają dane Centrum Kry-
zysowego Ministerstwa Zdrowia, według których do 18 października 2010 było 304 ho-
spitalizacji z podejrzeniem zatrucia dopalaczami i 18 zgonów11. 

Dopalacze to różnego rodzaju produkty zawierające substancje psychoaktywne, 
które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdzia-
łaniu narkomanii, a ich spożycie ma na celu wywołanie w organizmie jak najwier-
niejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych12. Środki te dzieli się na 
trzy grupy, tj.: środki pochodzenia głównie roślinnego, które stosuje się tak jak tytoń 
lub spala13, środki pochodzenia głównie syntetycznego w formie tabletek (tzw. party 
pills) lub proszków w torebkach, które zawierają zazwyczaj rozmaite mieszanki róż-
nych grup związków działających psychoaktywnie oraz środki syntetyczne zawierają-
ce jedną substancję, która nie jest zakazana (często dostępne pod postacią znaczków 
do lizania, małych pigułek). W Polsce nie istnieje dziś żadna instytucja, która zajmo-
wałaby się kompleksowym badaniem budzących wątpliwości specyfi ków. Co praw-
da na forum międzynarodowym (Schemat Konwencji Inspekcji Farmaceutycznych, 
WHO, UNICEF) zostały już podjęte działania, które mają na celu wypracowanie roz-
wiązań, to jednak na razie zarówno polskie prawo, jak i prawo europejskie, uregulo-
wały jedynie rynek leków14. 

 W Polsce działalność sklepów zajmujących się sprzedażą tzw. dopalaczy opierała 
się na umowie franchisingu, polegającej na tym, że właściciel sklepu nabywał know how 
sprzedaży, płacił za wspólne logo, ale towar mógł sprowadzać tylko z jednego źródła, co 

11 Por. Stenogram z 63. posiedzenia Senatu RP , Senat RP, stan na 21 października 2010 r.
12 W krajach anglosaskich znane są pod nazwą designer drugs, a w krajach niemieckojęzycznych – designerdro-

ge. Zob. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Co to są dopalacze?, http://www.dopalaczeinfo.
pl oraz Dopalacze, http://www.portalwiedzy.pan.pl. Stan na 1 grudnia 2010 r. Por. też: referat „Handel tzw. 
dopalaczami – aspekt prawny” wygłoszony przez dra Filipa Ciepłego podczas konferencji naukowej pt. „Nie-
bezpieczne substancje. Dopalacze”, zorganizowanej dnia 19 października 2009 r. na Wydziale Zamiejscowym 
Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor zwraca 
uwagę na społeczne tło problemu, wskazując początki tego problemu, kiedy w 2008 roku w sferze publicz-
nej polskiego społeczeństwa pojawiła się możliwość „otwartego handlu środkami uznanymi przez opinię 
publiczną oraz środowiska naukowe i terapeutyczne za narkotyki, które to jednak środki de iure z powodu 
luk w prawie i długotrwałości procesu legislacyjnego musiano uznać jako legalne”. Zob. http://www.kul.pl/
fi les/19/Dorobek/FCieplyDopalacze.pdf, s. 1. Stan na 1grudnia 2010 r.

13 Zob. Raport z analiz składu 140 mieszanek typu spice sprzedawanych w latach 2008-2009 legalnie w Niem-
czech jako kadzidełka lub rzekome nawozy do roślin doniczkowych. Szerzej: S. Dresen, N. Ferreiros, M. Putz, 
F. Westphal, R. Zimmermann,V. Auwarter, Monitoring of herbal mixtures potentially containing synthetic 
cannabinoids as psychoactive compounds, „J. Mass. Spectrom”, 2010, s. 1186–1194.

14 Jeśli lek znajdzie się w obrocie nielegalnym, to uruchamiane są organy ścigania, a za wprowadzenie do obrotu 
leków bez odpowiedniego zezwolenia grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności.
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podkreślają zarówno Filip Ciepły, jak i Łukasz Krajewski15. I choć mimo przypadków 
zatruć organizmu po użyciu dopalaczy, nie można było zastosować wobec producentów 
i sprzedawców art. 165 § 1 pkt. 2 k.k., przewidującego odpowiedzialność karną wobec 
osoby, która sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób „wyrabia-
jąc lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze 
lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiada-
jące obowiązującym warunkom jakości”, gdyż należałoby stosować tu przepisy szcze-
gólne np. ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia16 czy Prawo farmaceutyczne17. 
Dopalacze zostały wprowadzone do obrotu jako tzw. produkty kolekcjonerskie, nie na-
dające się do spożycia, stąd też z formalnego punktu widzenia nie podlegały one kon-
troli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej18. Dodatkowo, handlujący tzw. dopalacza-
mi sprzedawali takie produkty, które zawierały substancje nie znajdujące się na liście 
środków zakazanych19 ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, dlatego mogły być sprze-
dawane w legalnie działających sklepach.

Stąd też pojawiają się coraz to nowe inicjatywy, także ustawodawcze, które mają 
chronić dzieci przed negatywnymi skutkami uzależnień, a także zapobiegać możli-
wościom nabywania przez nie zakazanych środków oraz tych, których działanie nie 
jest jeszcze do końca znane, ale istnieją podejrzenia, że mogą szkodzić. Szereg za-
dań związanych właśnie z wprowadzaniem na rynek tego typu substancji został po-
stawiony przed Głównym Inspektoratem Sanitarnym20, który ustala ogólne kierunki 
działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS). Inspektoratem kieruje Główny In-
spektor Sanitarny, który jest centralnym organem administracji rządowej, podległym 
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia21. Głównego inspektora sanitarnego po-
wołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw 
zdrowia. Organem doradczym i opiniodawczym Głównego Inspektora Sanitarnego 
w sprawach objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Rada 

15 F. Ciepły, ibidem, Ł. Krajewski, Dopalacze jak narkotyki. Nowe przepisy za miesiąc, „Polska” 3 lutego 2009 r.
16 Por. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U. 2006 Nr 171, poz. 1225.
17 Por. Ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, Dz. U. 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm.
18 Por. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Mity i prawdy o dopalaczach., http://www.dopalacze-

info.pl. Stan na 10 października 2010 r.
19 Ciężko wytłumaczyć, dlaczego – jak stwierdziło Ministerstwo Zdrowia – do 14 października 2010 r. nigdy 

nie przeprowadzano ani też nie zlecano przeprowadzenia żadnych systematycznych badań w tym zakresie, 
a służby państwowe weszły w posiadanie znacznej liczby próbek tzw. dopalaczy dopiero po tej dacie. Więcej: 
Stenogram z 63. posiedzenia Senatu RP. Z kolei badania próbek dopalaczy, które jeszcze we wrześniu 2009 
r. łódzka prokuratura zleciła Instytutowi Ekspertyz Sądowych w Krakowie, wskazują, że „zasadniczo ich (do-
palaczy – B.O.) spożywanie nie jest niebezpieczne”. Zob. Dopalacze to nie narkotyki, „Rzeczpospolita” z 6 
listopada 2009. Szerzej o badaniach składu dopalaczy: D. Maciejasz, D. Wantuch, Co wykrył narkotykowy 
tester w dopalaczach, http://www.gazeta.pl z 1 października 2010 r. 

20 Główny Inspektorat Sanitarny został powołany do życia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej. 

21 Głównego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właści-
wego do spraw zdrowia. Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego w liczbie 2 powołuje i odwołuje mini-
ster właściwy do spraw zdrowia na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektorat Sanitarny 
został powołany do życia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
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Sanitarno-Epidemiologiczna, którą powołuje się na okres trzech lat. Natomiast Pań-
stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może powierzyć Państwowemu Powiato-
wemu i Państwowemu Granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu, w drodze porozu-
mienia, prowadzenie spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie w jego 
imieniu decyzji administracyjnych.

Zadania22, jakie zostały postawione przed Państwową Inspekcją Sanitarną23, obej-
mują: sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego (np. poprzez inicjowanie 
przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom 
czynników i zjawisk fi zycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi), spra-
wowanie bieżącego nadzoru sanitarnego (np. poprzez kontrolę przestrzegania przepi-
sów, określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących m.in.: warunków 
zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów prze-
znaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi 
mieć wpływ na zdrowie ludzi, czy higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzę-
tu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach 
wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku)24, prowadzenie działalności zapobiegawczej 
i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych 
warunkami środowiska (np. poprzez dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, 
opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicz-
nej oraz kontrola ich realizacji, wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do 
innych organów o ich wydanie, w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu 
chorób zakaźnych), a także prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej (poprzez 
inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnika-

22 Zadania realizowane przez PIS wykonywane są w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym 
wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób, w tym cho-
rób zakaźnych i zawodowych. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru 
sanitarnego związanego z procesem pracy obejmują kontrolę przestrzegania przepisów określających wyma-
gania higieniczne i zdrowotne.

23 Zasady działania oraz uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) reguluje ustawa z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) – dalej 
u.p.i.s.

24 W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny na-
kazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Jeżeli naruszenie wyma-
gań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy 
inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub 
innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transpor-
tu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie 
lub zaprzestanie innych działań. Decyzje w tych sprawach są natychmiastowo wykonalne. Odwołanie nie 
wymaga szczególnego uzasadnienia. Wnosi się je za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w stan-
dardowym terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Należy zaznaczyć, że wniesienie odwołania powoduje 
wstrzymanie wykonania decyzji, prócz sytuacji, kiedy został nadany rygor natychmiastowej wykonalności 
(organ nadrzędny może w przypadkach szczególnych wstrzymać rygor). Oczywiście, strona może dochodzić 
odszkodowania za szkody, jakie poniosła na skutek wydania decyzji przez inspektora. Z kolei, za utrudnia-
nie lub udaremnianie działalności państwowych inspektorów sanitarnych, grozi kara, którą może być areszt 
do 30 dni, ograniczenie wolności lub grzywna.
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mi szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, 
udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego 
wpływu czynników i zjawisk fi zycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi, 
ocenę działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły, placówki oświa-
towo-wychowawcze, zakłady opieki zdrowotnej itp. Zadania Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej wykonywane są przez: Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Wo-
jewódzkiego Inspektora Sanitarnego (organ rządowej administracji zespolonej w wo-
jewództwie)25, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (organ rządowej 
administracji zespolonej w powiecie)26 oraz Państwowego Granicznego Inspektora Sa-
nitarnego dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecz-
nych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obsza-
rze wód terytorialnych27. W sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji PIS 
organem właściwym jest Państwowy Powiatowy lub Państwowy Graniczny Inspektor 
Sanitarny, a w postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia są: w sto-
sunku do Państwowego Powiatowego i Państwowego Pranicznego Inspektora Sanitar-
nego – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, a w stosunku do niego – Główny 
Inspektor Sanitarny.

Przeprowadzając analizę prawną zwalczania tzw. dopalaczy przez organy admi-
nistracyjne państwa należy zwrócić również uwagę na wydaną 2 października 2010 
r. decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego28. Ciężko jednak stwierdzić, że możemy 
mówić tutaj o zaistnieniu przestępstwa z art. 37b ustawy z 14 marca 1985 r. o Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej29, polegającego na produkowaniu, wprowadzaniu do 
obrotu lub niewycofywaniu z rynku substancji, preparatu lub wyrobu – wbrew de-
cyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego30. Na uwadze trzeba też mieć 
przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, która sta-

25 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i jego zastępca są powoływani i odwoływani przez wojewodę za 
zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego. Przed wejściem w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie 
ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1407) Państwowy Woje-
wódzki i Państwowy Portowy Inspektor Sanitarny powoływani i odwoływani byli przez wojewodę działają-
cego w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
– przez starostę, w porozumieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

26 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i jego zastępca powoływani i odwoływani są przez starostę za zgo-
dą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Warto wskazać, że obszar działania Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego może obejmować teren dwóch lub większej liczby powiatów. W takiej 
sytuacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje, za zgodą 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, starosta powiatu, w którym Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny ma siedzibę, po zasięgnięciu opinii pozostałych zainteresowanych starostów.

27 Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny i jego zastępca powoływani i odwoływani przez Głównego In-
spektora Sanitarnego za zgodą wojewody właściwego ze względu na siedzibę Państwowego Granicznego In-
spektora Sanitarnego.

28 Zob. GIS-BI-073-239/RS/10.
29 Dz. U. 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.
30 Wydanie rzeczonej decyzji miało spowodować wycofanie z obrotu krajowego wyrobu o nazwie „Tajfun”, 

a także innych wyrobów, które mogłyby mieć wpływ na bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. 
Główny Inspektor Sanitarny nakazał zaprzestania działalności obiektów służących produkcji, obrotowi hur-
towemu lub detalicznemu tymi wyrobami.
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nowi w art. 2 ust. 1 pkt. 3 i 4, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się m.in. 
przez nadzór oraz zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania i posiadania 
substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii. Analiza decyzji po-
zwala stwierdzić, że przybrała ona jedynie szatę graficzną decyzji administracyjnej, 
natomiast nie zostały spełnione podstawowe wymogi, czyli tzw. konieczne elemen-
ty niezbędne do uznania, że dane pismo jest decyzją administracyjną w rozumieniu 
prawa31. Tym podstawowym brakiem w przypadku pisma z 2 października 2010 r. 
Głównego Inspektora Sanitarnego jest nieoznaczenie strony w decyzji, co jest rów-
noznaczne z brakiem oznaczenia podmiotu32, do którego ta „decyzja” ma być skie-
rowana33. Nauka procesu administracyjnego tego typu pisma nazywa „decyzją nie-
istniejącą” lub „nie-aktem”.

Na podstawie wydanej na wniosek minister zdrowia Ewy Kopacz, kontrowersyj-
nej z prawnego punktu widzenia decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego34, zamknię-

31 Składnikami decyzji administracyjnej zgodnie z art. 107 k.p.a. (Dz. U. 1960 Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) są: 
oznaczenie organu wydającego decyzję oraz data i miejsce jej wydania, oznaczenie adresata lub adresatów 
decyzji, podstawa prawna z przywołaniem konkretnego przepisu prawa, rozstrzygnięcie, uzasadnienie fak-
tyczne i prawne, pouczenie o przysługującym prawie do odwołania lub informacja, iż decyzja jest ostateczna 
w administracyjnym toku postępowania i nie przysługuje od niej odwołanie, lecz skarga do sądu admini-
stracyjnego, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu (imię i nazwisko) wraz z podaniem sta-
nowiska służbowego. Do dodatkowych składników decyzji administracyjnej można zaliczyć m.in.: klauzulę 
rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a.), klauzulę warunku, klauzulę zlecenia administra-
cyjnego i klauzulę odwołalności.

32 W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że „treść, a nie forma, przesądza o tym, 
czy dany akt jest decyzją administracyjną, jeżeli więc sprawa administracyjna podlega załatwieniu w drodze 
decyzji, to za decyzję należy uznać pismo organu rozstrzygającego, zawierające co najmniej oznaczenie tego 
organu, oznaczenie adresata aktu, rozstrzygnięcie w sprawie oraz podpis upoważnionego pracownika or-
ganu, gdyż spełnia to minimum podstawowych warunków wymienionych w art. 107 § 1 k.p.a.”. Por. np. R. 
Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 249. Szerzej zob. też: SA 1163/81 („Pisma 
zawierające rozstrzygnięcia w sprawie załatwianej w drodze decyzji są decyzjami, pomimo nieposiadania 
w pełni formy przewidzianej w art. 107 § 1 k.p.a., jeśli tylko zawierają minimum elementów niezbędnych dla 
zakwalifi kowania ich jako decyzji. Do takich elementów należy zaliczyć: oznaczenie organu administracji 
państwowej wydającego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzygnięcie o istocie sprawy oraz podpis osoby 
reprezentującej organ administracji.”), II GSK 335/06, I SA/Rz 335/09 („Adresat decyzji nie może być ozna-
czony w sposób dorozumiany i miejscem jego oznaczenia nie może być to, w którym wskazuje się osoby, 
które decyzję otrzymują.”), I SA/Lu 541/08 („Wskazanie, kto otrzymuje decyzję, nie zastępuje ustawowego 
obowiązku oznaczenia strony w decyzji. Strona nie może być ustalana na podstawie założeń, wnioskowań czy 
domniemań.”), I SA/Po 813/09 („Brak zatem prawidłowego oznaczenia strony w decyzji o zwrocie dotacji do 
budżetu gminy powoduje, iż pismo takie nie może być traktowane jako decyzja.”).

33 Skutkiem takiego uchybienia jest to, że taka decyzja nie wchodzi do obrotu prawnego i nie wywołuje skutków 
prawnych. Należy przypomnieć, że decyzja administracyjna to akt o charakterze indywidualnym (chodzi tu 
bowiem o skonkretyzowanie normy prawa materialnego poprzez wydanie konkretnego aktu administracyj-
nego), który skierowany jest imiennie do oznaczonego adresata (w przypadku pisma z 2 października 2010 r. 
Głównego Inspektora Sanitarnego możemy mówić o akcie o charakterze generalnym, do którego wydania nie 
był uprawniony). Zob. np. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2003, s.343 oraz R. Kędziora, 
Ogólne postępowanie..., op. cit. Akt generalny zakazujący obrotu dopalaczami nie konkretnemu podmiotowi, 
lecz ogólnie przypomina bardziej akt stanowienia prawa niż jego stosowania.

34 Por. Dawid Bratko będzie w sądzie bronił swych sklepów z dopalaczami, http://www.wiadomości24.pl 
z 4 października 2010, M. Kryszkiewicz, Bezprawna wojna rządu z dopalaczami, http://www.dziennik.pl 
z 13 października 2010 oraz P. Biliński, Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie dopalaczy, http://
www.gis.gov.pl. 
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to większość obiektów, które prowadziły sprzedaż tzw. dopalaczy. Akcja ta – zdaniem 
pomysłodawców – zakończyła się sukcesem, gdyż zgodnie z przedstawionymi danymi 
na oddziałach toksykologicznych w Polsce do 18 października 2010 r. było 304 hospi-
talizacji z podejrzeniem zatrucia dopalaczami i 18 zgonów, a 16 hospitalizacji od 14 do 
18 października35. Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia Adam Fronczak wska-
zywał na skuteczność akcji zamykania sklepów. 

Różne są reakcje ustawodawstw na problem tzw. dopalaczy36. Najczęściej pań-
stwo ogranicza się tylko do uzupełniania list konkretnych substancji psychoaktywnych 
w miarę tego, jak pojawiają się one na rynku poprzez zasadę stałej obserwacji rynku 
i stosunkowo szybkiego, systematycznego dopisywania do listy zakazanych substan-
cji, tych które zaczynają powodować zauważalne negatywne efekty społeczne. Część 
państw wprowadza przepisy prawne o całkowitym zakazie produkcji i dystrybucji sub-
stancji chemicznych, które są analogami już zakazanych37.

W Polsce do działań mających na celu zwalczanie tzw. dopalaczy należy zaliczyć 
m.in. posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii38, organu koordynacyjno-do-
radczego Prezesa Rady Ministrów w sprawach z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 
gdzie podjęto prace nad nowelizacjami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mini-
sterstwo Zdrowia zaproponowało projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii, który uwzględniał system monitorowania i oceny zagrożeń powodowanych 
przez tzw. dopalacze oraz rozwiązania zmierzające do obejmowania substancji uzna-
nych za niebezpieczne tymczasową kontrolą, na podstawie rozporządzeń wydawanych 
przez ministra zdrowia. Po pojawieniu się sklepów z dopalaczami w Polsce prace nad 

35 Por. Stenogram…, op.cit.
36 Miękkie narkotyki są legalne tylko w dwóch krajach Europy: Holandii i Czechach. Holenderski 

ustawodawca zezwolił na sprzedaż marihuany jedynie w coff ee shopach, czyli specjalnych kawiarnio-palar-
niach, które poddawane są bardzo skrupulatnym kontrolom (sprzedawać można nie więcej niż 5 g tej używki 
na osobę, a każdy odwiedzający coff ee shop przy wejściu musi udowodnić, że ma co najmniej 18 lat). Czesi 
mogą legalnie posiadać do 15 g marihuany. Czeski prawodawca zezwala też na posiadanie do 40 sztuk grzy-
bów halucynogennych, można też posiadać: 1,5 g heroiny, 1 g kokainy i 4 pigułki ecstasy.

37 Przykładowo w Stanach Zjednoczonych w 1986 r. wprowadzono poprawkę do ustawy Controlled Substances 
Act, w której zakazano produkcji, sprzedaży i posiadania substancji, będących chemicznie lub farmakologicz-
nie znacząco podobne do wpisanych na tzw. listę nr 1 (środki nie stosowane jako leki i mające potencjalnie 
silne działanie uzależniające) oraz listę nr 2 (psychoaktywne środki uzależniające, które są stosowane jako 
leki), natomiast Australia i Nowa Zelandia wprowadziły przepisy prawne oparte wyłącznie na strukturze 
chemicznej jako podstawie zakazu produkcji i dystrybucji określonych, obszernych grup związków chemicz-
nych. Por. United States of America, Plaintiff -Appellee, v. Richard Lester Klecker, Defendant-Appellant, Unit-
ed States Court of Appeals, Fourth Circuit, s. 348, F.3d 69, Drug misuse and traffi  cking act 1985 – Schedule 1 
oraz Commonwealth Criminal Code Act 1995 s 314.1(2).

38 Do zadań Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii należy: monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie 
realizacji polityki państwa w obszarze środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, 
występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzu-
pełnień do krajowych strategii i planów przeciwdziałania problemom wywoływanym przez obrót i używanie 
środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, monitorowanie informacji o realizacji 
krajowych strategii i planów działania, monitorowanie realizacji Krajowego Programu, zalecanie rozwiązań 
organizacyjnych w zakresie dotyczącym przeciwdziałania narkomanii oraz współdziałanie z podmiotami, 
o których mowa w art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie problematyki dotyczącej działal-
ności Rady.
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nowelizacją u.p.n. rozpoczęło także Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkoma-
nii. 20 marca 2009 r. Sejm uchwalił ustawę o nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii39. Obok zakazu sugerowania konsumentom, że substancje zawarte w do-
palaczach mogą oddziaływać na konsumentów tak, jak środki odurzające czy substan-
cje psychotropowe, za pomocą mechanizmu zakazu reklamy sugerującej takie oddzia-
ływanie i sankcję karną za naruszenie takiego zakazu, zabronione będzie również pro-
wadzenie reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających. 
Tym samym zakazane będzie reklamowanie środków spożywczych lub innych produk-
tów poprzez sugerowanie, że posiadają one działanie takie, jak substancje psychotropo-
we lub środki odurzające, lub ich użycie40.

Przepisy zakładają, że na terenie Polski nie będzie można produkować i wprowa-
dzać do obrotu produktów, które mogą być używane jak środki odurzające lub substan-
cje psychotropowe41. W przypadku podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, inspektor sanitarny będzie mógł wstrzymać jego wytwarzanie lub 
sprzedaż albo nakazać wycofanie z handlu na okres do 18 miesięcy. W tym czasie mają 
być prowadzone badania dotyczące wpływu podejrzanej substancji na zdrowie, wtedy 
też inspektor będzie mógł zamknąć sklep lub hurtownię na okres do trzech miesięcy.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii to kolejny etap walki rządu 
z tzw. dopalaczami. Wprowadzone zmiany miały na celu umożliwienie służbom sani-
tarnym szybkie reagowanie w przypadku pojawienia się na rynku nieznanych dotąd 
substancji. Warto wskazać, że zaproponowany projekt nowelizacji ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii, który zaproponował Sejm był chybiony, ponieważ nie można 
było go wyegzekwować w praktyce42. Główną tego przyczyną było to, że proponowa-
ne przepisy w takim samym stopniu dotyczyły dopalaczy, jak i pasty do zębów, ko-

39 Ustawa z 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. 2009 Nr 63, poz. 520.
40 Trzeba podkreślić, że przepisy wyraźnie wskazują trzy przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, by moż-

liwe było umorzenie postępowania: nieznaczna ilość posiadanego narkotyku, przeznaczenie go na własny 
użytek oraz niski stopień społecznej szkodliwości. Istnieje też możliwość, by prokurator i sąd odstąpili od ści-
gania, w pewnych sytuacjach, w odniesieniu do osób posiadających nieznaczne ilości środków odurzających 
lub substancji psychotropowych przeznaczonych na własny użytek. W ramach nowelizacji przewidziano też 
nałożenie na prokuratora i sąd obowiązku zbierania informacji na temat używania przez podejrzanego środ-
ków odurzających lub substancji psychotropowych. Rozwiązanie to pozwala na wdrożenie przez prokuratora 
i sąd środków profi laktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych.

41 Za złamanie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu produktów, które mogą być używane jak środki 
odurzające lub substancje psychotropowe, będzie nakładana kara w wysokości od 20 tys. zł do nawet 1 mln zł. 
Podstawę wymiaru kary ma stanowić ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka zastępczego. 
Zob. K. Tomaszewski, Nawet milion złotych kary dla handlarza dopalaczami, „Gazeta Prawna – Kronika Pra-
wa”, listopad 2010, s. 142-144.

42 Podnoszono też, że ów projekt jest niezgodny z regulacjami unijnymi i może powodować procesy odszko-
dowawcze wobec skarbu państwa na ogromną skalę. Powoływano się głównie na niezgodności ustawy z pra-
wem do swobodnego przepływu towarów w ramach Wspólnoty. Podobne problemy co do niezgodności 
z prawem próbowano wykazywać wobec rozwiązań zakazujących handlu dopalaczami. Dokonana została 
wszechstronna ocena nowelizacji, w której konstytucjonaliści uznali, co potwierdził prezydent, że „nie jest 
niekonstytucyjne rozwiązanie, które ogranicza swobodę gospodarczą, ale na mocy ustawy i w ważnym inte-
resie społecznym”. Więcej: Komorowski: ustawa zakazująca handlu dopalaczami jest badana pod względem 
konstytucyjności, „Gazeta Prawna”, 25 października 2010 r.
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smetyków, suplementów diety, a także środków wspomagających dla sportowców43. 
Przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zdelegalizował m.in. wytwarzanie, handel i reklamę 
wszelkich środków zastępczych rozumianych jako: „substancje pochodzenia naturalne-
go lub syntetycznego w każdym stanie fi zycznym lub produkt, roślinę, grzyba lub ich 
część, zawierających taką substancję, używane zamiast środka odurzającego lub sub-
stancji psychotropowej, lub w takich samych celach jak środek odurzający, lub substan-
cja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane 
na podstawie przepisów odrębnych”. Oznacza to, że tą defi nicją można określić prawie 
każdą substancję, którą człowiek jest w stanie się odurzyć, a więc także te powszechnie 
dostępne, np. herbata, gałka muszkatołowa, syrop przeciwkaszlowy, klej44. Zresztą to 
nie jedyne wady prawne, które zawiera przyjęta nowelizacja. Analizując opinię45 wyda-
ną przez Biuro Legislacyjne Senatu widać, że ustawa ta jest niezgodna z zasadą domnie-
mania niewinności zapisaną w art. 42 oraz z zasadą sprawiedliwości społecznej zapisa-
nej w art. 2 Konstytucji RP. Należy zaznaczyć też, że łamie kilka punktów Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka. 

Zamknięcie sklepów z tzw. dopalaczami (fun-shopów), mające na celu ogranicze-
nie ich dystrybucji, nie rozwiązuje problemu, gdyż, co pokazuje przykład ukraiński46, 
możliwe jest dokonywanie zakupów tych środków. Zamykanie sklepów z tzw. dopala-
czami odbywało się na podstawie różnych przepisów. Oprócz szeroko komentowanej 
decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego, sklepy z dopalaczami zamykane były rów-
nież na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który naka-
zał zaprzestać działalności sklepu w Warszawie, ze względu na fakt, że działalność pro-
wadzona w lokalu oraz sposób jego użytkowania były sprzeczne z ich przeznaczeniem, 
w Lublinie sanepid nakazał zamknięcie sklepu z dopalaczami stwierdzając, iż sprzeda-
wano tam bez pozwolenia artykuły spożywcze zawierające mikroelementy i witaminy. 
W tym drugim przypadku importer pozostawił na opakowaniu napis w języku angiel-
skim, że produktu nie mogą spożywać kobiety w ciąży47. Z kolei prezydent Warszawy 

43 Zwracał na to uwagę również rzecznik prasowy sieci sprzedającej dopalacze – Piotr Domański: „Informuję, że 
w projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do listy środków zakazanych zostało dopisa-
nych 16 gatunków roślin (a nie, jak przewiduje prawo europejskie, konkretne, zdefi niowane i nazwane związ-
ki chemiczne), znajdujących się nie tylko w niektórych dopalaczach, ale również w powszechnie dostępnych 
i stosowanych produktach tj.: pasty do zębów, samoopalacze, herbaty, kawy, środki wspomagające dla spor-
towców czy suplementy diety”. Zob. Ustawa przeciwko dopalaczom to bubel prawny, http://www.dopalacze.
com/news.php?article=83. Stan na 20 października 2010 r.

44 Szerzej: T. Nowak, B. Dreśliński, Czy herbata, czekolada, cukier lub klej mogą być zakazane?, http://www.
policyjni.pl, stan na 5 grudnia 2010.

45 M. Gil, Opinia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej, Kancelaria Senatu RP. 

46 Np. w Doniecku działają automaty sprzedające dopalacze, czyli legalne substancje o działaniu przypominają-
cym działanie narkotyków. Zob. W Doniecku można kupić dopalacze z automatu ulicznego, „Gazeta Prawna”, 
24 marca 2010 r.

47 Zob. Inspektor budowlany zamyka sklep z „dopalaczami”, „Rzeczpospolita” 15 stycznia 2009 r., G.J. Leśniak, 
Kontrolerzy w sklepach z dopalaczami, „Rzeczpospolita” 3 września 2009 r.
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Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie zakazujące sprzedaży tzw. dopalaczy 
w wynajętych od miasta lokalach użytkowych, które daje możliwość natychmiastowego 
rozwiązania umowy z osobą prowadzącą taką działalność48.

Proponowano również, by to samorządy mogły decydować o dopuszczeniu do 
sprzedaży szkodliwych specyfi ków, co w założeniu miałoby przypominać system ze-
zwoleń i koncesji sklepów z alkoholami. Rozwiązanie to zakładało, że liczbę sklepów 
z używkami w danym mieście ustalą na posiedzeniu radni, a samo zezwolenie na sprze-
daż detaliczną wyda prezydent, burmistrz bądź wójt, zaś na sprzedaż hurtową – mar-
szałek województwa. W czerwcu 2010 r. radni ze Zgierza próbowali zakazać sprzeda-
ży dopalaczy w drodze uchwały, jednak wojewoda łódzki zakaz uchylił, gdyż zgodnie 
z obowiązującym prawem samorządowcy nie są upoważnieni do stanowienia takich 
przepisów49. Trzeba zaznaczyć, że żaden przepis ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
nie upoważnia samorządów do decydowania o tym, które substancje odurzające mogą 
być w danej gminie legalne, a które zakazane. W innych projektach również można było 
odnaleźć rozwiązania, gdzie to samorządy miały decydować np. o lokalizacji punktów, 
w których będzie można nabyć dopalacze. Projekt zawierał m.in. przepisy określające, 
że sklepy będą musiały znajdować się w odpowiedniej odległości od szkół, domów kul-
tury czy kościołów, sprzedaż będzie się mogła odbywać się wyłącznie w miejscach, któ-
re otrzymają pozwolenie oraz trzeba będzie spełnić szereg wymogów sanitarnych50.

Kolejnym obszarem, którym należałoby się zająć, jest możliwość zakupu tych 
substancji przez Internet, poza granicami naszego kraju. Wśród pomysłów rządu 
walki z handlem tzw. dopalaczami znalazł się projekt z przepisem zakładającym, że trzy 
lata więzienia grożą temu, kto udostępnienia dopalacze nieletnim. Projekt zakłada też 
kontrolę handlu w sieci51. Internetowe sklepy z tzw. dopalaczami są poza zasięgiem po-

48 Zarządzenie prezydent Warszawy dotyczące zasad najmu miejskich lokali użytkowych stanowi, że: „W przy-
padku, gdy najemca prowadzi działalność handlową, w tym promocyjną i informacyjną, produktami powo-
dującymi lub mogącymi powodować działanie podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, 
w szczególności tzw. dopalaczami, nawet jeżeli produkty te nie są przeznaczone do spożycia, wynajmujący 
rozwiązuje niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia”. Zob. 
Prezydent Warszawy zakazuje sprzedaży dopalaczy w lokalach wynajętych od miasta, „Gazeta Prawna”, 4 paź-
dziernika 2010 r.

49 Zob. Zgierz znalazł sposób na zakazanie dopalaczy, „Gazeta Prawna”, 30 czerwca 2010 r.
50 Zezwolenie na sprzedaż hurtową w założeniach miało kosztować przedsiębiorcę 2100 zł, jeśli wystąpi o nie 

po raz pierwszy, kolejne pozwolenie to wydatek 2,7 proc. wartości sprzedaży uzyskanej w poprzednim roku. 
Tak zebrane fundusze samorządowcy mieliby wykorzystać na prowadzenie działań z zakresu profi laktyki 
i rozwiązywania problemów osób uzależnionych.

51 Co ciekawe, informacja o tego typu rozwiązaniach wzbudziła dyskusję. Karnista, rof.. Piotr Kruszyński wska-
zywał, że: „Najpierw państwo powinno dysponować ekspertyzą toksykologiczną wskazującą, że śmiertelny 
przypadek był związany z zażyciem konkretnego dopalacza”. Główny Inspektor Sanitarny, który wydawał 
decyzję o zamknięciu sklepów. nie dysponował ekspertyzą bezpośrednio wiążącą śmiertelny przypadek z za-
życiem dopalaczy, a swoje działania oparł na opinii minister zdrowia, która uznała dalsze tolerowanie handlu 
dopalaczami za „stan zagrożenia zdrowia publicznego” tak wyjaśnił zaistniałą sytuację rzecznik GIS – Jan 
Bondar. Walkę z dopalaczami w Internecie wypowiedziała również policja. Rzecznik Komendanta Głównego 
Policji Mariusz Sokołowski zapewnił, że funkcjonariusze i inspektorzy sanitarni docierają również do właści-
cieli stron internetowych oferujących dopalacze. Szerzej: R. Zieliński, Taki będzie kontratak króla dopalaczy, 
„Dziennik Gazeta Prawna”, 5 października 2010 r.
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licji i inspekcji sanitarnej, gdyż brakuje rozporządzenia52, na podstawie którego służby 
mogłyby dokonywać tzw. zakupu kontrolowanego. Nie dziwi więc, że bez większych 
problemów w sieci można zamówić tzw. dopalacz z dostawą do domu. Handlujące 
spółki zarejestrowane są na Słowacji, gdzie dopalacze są legalne. Trzeba wyraźnie pod-
kreślić, że brak rozporządzenia utrudnia walkę z dopalaczami policji, służbom i proku-
raturze, gdyż te działają jedynie na podstawie prawa karnego, a znowelizowane ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej uczyniły z tej 
ostatniej służby tzw. „policję antydopalaczową”. Oznacza to, że zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami i brakiem wskazanego wyżej rozporządzenia, handel i wytwarzanie 
dopalaczy podlegają sankcjom administracyjnoprawnym. Wydaje się, że dwa wyjątki 
podlegające przepisom karnym (przeprowadzenie zakupu kontrolowanego i ściganie 
zakazu reklamowania dopalaczy) to stanowczo za mało53.

Kwestia sprzedaży dopalaczy ma też szerszy aspekt, gdyż trzeba zdecydować, czy 
„państwo powinno zabraniać sprzedaży tzw. miękkich narkotyków, czyli substancji 
psychoaktywnych, których szkodliwość przez wiele środowisk jest bagatelizowana”54. 
Trzeba pamiętać, że – co podkreśla Filip Ciepły – „na kształt przepisów prawa w sys-
temie demokratycznym wpływają przede wszystkim normy moralne i programy po-
lityczne formujące życie społeczne w danym państwie. Rozstrzygnięcie kwestii lega-
lizacji dopalaczy dokonuje się więc najpierw na tych płaszczyznach, a później konse-
kwentnie na płaszczyźnie prawnej”. Jednak – moim zdaniem – rozstrzygnięcia w tak 
istotnej kwestii społecznej muszą zapadać na wszystkich płaszczyznach równocze-
śnie, potrzebna jest też szczegółowa analiza prawna zjawiska handlu tzw. dopalacza-
mi, czyli narkotykami stanowiącymi legalne zamienniki tych substancji psychotropo-
wych, których obrót jest prawnie zakazany. Nie ma tutaj bowiem miejsca na rozwią-
zania pośrednie ani doraźne. Państwo musi reagować szybko, na wielu poziomach, 
zarówno informacyjnym, prawnym55, jak i pomocy dla dzieci poszkodowanych przez 
środki niedozwolone lub szkodliwe. Wskazane w artykule błędy związane z wprowa-
dzeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii regulującej obrót środkami psycho-
aktywnymi pokazują, że rozwiązania prawne muszą być precyzyjne i kompletne (brak 
rozporządzenia), ale i na tyle elastyczne, by mogły jak najszybciej nadążać z proble-
mami społecznymi (do których z pewnością można zaliczyć handel tzw. dopalaczami 
i narkotykami). Wydaje się, że handlarze tzw. dopalaczy odpowiedzialności nie unik-
nęliby dopiero wtedy, gdy wprowadzono by generalny zakaz sprzedaży, nawet za roz-
prowadzanie produktów „kolekcjonerskich”.

52 Autorzy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewidzieli skuteczność zakupu kontrolowane-
go i wyposażyli w stosowne kompetencje policję, służby i sanepid, prawie każdą instytucję publiczną, a na-
wet ZUS. Ustawa stanowi jednak, że szczegółową instrukcję, jak zorganizować taki zakup, opracuje minister 
zdrowia w odpowiednim rozporządzeniu. 

53 Zob. też: R. Zieliński, Kolejny błąd w niedopracowanej ustawie antydopalaczowej, „Dziennik Gazeta Prawna”, 
14 grudnia 2010.

54 Zwraca też na to uwagę Filip Ciepły w Handel tzw. dopalaczami…, op. cit. 
55 Np. Wprowadzanie ograniczeń i zakazów w reklamie, sprzedaży i swobodzie korzystania ze środków niebez-

piecznych.
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Podmiotowość prawna przynależąca dziecku opiera się „zwłaszcza na uznaniu, że 
jest ono osobą, której ze względu na niedojrzałość należy się szczególna ochrona i tro-
ska ze strony ludzi dorosłych”56. Standardy zawarte w międzynarodowych aktach praw-
nych podkreślają naturalne prawo dziecka do szczególnej ochrony i wskazują, że in-
stytucje publiczne powinny kierować się nakazem jak najlepszego zabezpieczenia in-
teresów dziecka. Pojawiają się też propozycje zmian systemowych, które mają na celu 
poprawienie ochrony praw dziecka, a dotyczą przede wszystkim zmian w Kodeksie kar-
nym57. Podobny cel mają działania Rzecznika Praw Dziecka, które zmierzają do udo-
skonalenia polskiego prawa w tym zakresie (skierowanie do Przewodniczącego Nad-
zwyczajnej Komisji ds. Zmian w Kodyfi kacjach wystąpienia w sprawie potrzeby wpro-
wadzenia do Kodeksu karnego nowego typu kwalifi kowanego przestępstwa znęcania 
się nad osobą małoletnią i nieporadną, a także podwyższenia odpowiedzialności karne-
j)58. Analiza dotychczasowych rozwiązań, a także istniejących form pomocy, wskazuje 
na wiele mankamentów i ograniczony charakter pomocy. Potrzebne są w tym zakresie 
konkretne rozwiązania, będące nie tylko represją wobec osoby, która dopuściła się czy-
nu przestępczego. 

Wymaga to działań władz publicznych i niepublicznych zajmujących się np. pro-
blemem przemocy wobec najmłodszych, kwestii związanych z narkotykami i innymi 
substancjami psychoaktywnymi. Potrzebne są rozwiązania systemowe przeciwdziała-
jące przemocy, oparte o struktury lokalne. Istnieje ciągła potrzeba konkretnych reakcji 
na wszelkie formy złego traktowania dzieci ze strony osób, które są świadkami takich 
sytuacji. Istnieje też potrzeba informowania i edukowania społeczeństwa, że dziecko – 
tak jak każdy człowiek – ma swoje prawa, a nie tylko obowiązki, że zakres ich realizacji 
zależy nie tylko od stopnia rozwoju każdego dziecka, ale także od rodziców, opiekunów 
prawnych, państwa, organizacji i różnego rodzaju instytucji. Niewątpliwie brakuje też 
sprawnie działającego systemu prewencyjnego59.

56 T. Smyczyński (red. ), Konwencja o Prawach Dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999, s. 421.
57  Polska ratyfi kowała dwa protokoły dodatkowe do Konwencji o Prawach Dziecka dotyczące zakazu angażo-

wania dzieci w konfl ikty zbrojne, a także handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornografi i. Przywołuję na 
podstawie: Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za 2001 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania 
praw dziecka, Warszawa 2002.

58 Rzecznik w swych uzasadnieniach powoływał się na dane Komendy Głównej Policji, które wskazują na kil-
kunastoprocentowy wzrost przestępstw z użyciem przemocy skierowanych przeciw dzieciom.

59  Można tu przywołać wzorce zachodnie, zwłaszcza niemieckie, gdzie stworzono np. specjalny rejestr osób, 
które w przeszłości wykorzystywały nieletnich do celów seksualnych.
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Streszczenie

Administracyjno-prawne środki przeciwdziałania tzw. dopalaczom
Dopalacze to różnego rodzaju produkty zawierające substancje psychoaktywne, które nie 

znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, 
a ich spożycie ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego. 
Artykuł ma na celu wykazanie, że jednym z ważniejszych zadań, jakie spoczywa na pracowni-
kach organów administracji publicznej oraz pracownikach instytucji niepublicznych, jest za-
pewnienie szeroko rozumianej ochrony prawnej dziecka. 

Zaprezentowane zostały sposoby reakcji proponowane przez ustawodawstwa na pro-
blem dopalaczy. Omówiono kontrowersyjną z prawnego punktu widzenia, decyzję Główne-
go Inspektora Sanitarnego, na podstawie której zamknięto większość obiektów prowadzących 
sprzedaż tzw. dopalaczy. Przedstawione zostały także możliwe rozwiązania problemu dopala-
czy na gruncie prawnym.

Summary

Administrative countermeasures against so called dopalacze (Legal Intoxicants)
Legal Intoxicants, so called Dopalacze consist of various kinds of products that contains 

wide range of psychoactive substances that are not included on a banned product list as per 
Counteracting of Drug Addiction Act. Th ese products are capable of causing narcotic eff ect 
comparable of those of hard drugs. Th is paper aims to highlight, that one of the major task of 
public service offi  cial as well as non government institutions is to provide broad legal protec-
tion of a child in this aspect. 

Presented article provide an overview of a legislation enacted to counter problem of Legal 
Intoxicants. Th e pivotal point of discussion is the decision of Central Sanitary Inspector eff ec-
tively shutting down all distribution points of these Legal Intoxicants. Th e act very controver-
sial from a legal standpoint. Th is paper is aimed to provide alternative legal solutions in regard 
to countering Legal Intoxicants problem.
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