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Wstęp
Wydawniczy debiut czasopisma naukowego „Studia Administracji
i Bezpieczeństwa” zbiegł się z uroczystościami inauguracyjnymi przekształcenia
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Akademię
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 1 września 2016 r.
w gorzowskiej przestrzeni publicznej pojawiła się nowa jakość wyższej uczelni,
o statusie Akademii. Niesie to ze sobą wielorakie, odpowiedzialne wyzwania
kształcąco-wychowawcze i naukowo-badawcze dla całej społeczności akademickiej. Rolą „Studiów Administracji i Bezpieczeństwa” pozostaje aktywna obecność
w realizacji tych wyzwań, zwłaszcza podczas nakreślania pytań dotyczących
charakteru dzisiejszego, złożonego i nieprzewidywalnego środowiska bezpieczeństwa (zewnętrznego i wewnętrznego), prezentowania analiz i stanowisk
związanych z teoretycznymi i utylitarnymi aspektami bezpieczeństwa lokalnego,
państwowego, regionalnego i globalnego ładu publicznego, a także wyzwań
stających przed administracją państwową i samorządową względem rozpoznanych
i antycypowanych zagrożeń.
Pierwszy numer „Studiów Administracji i Bezpieczeństwa” skupił
interesujące spektrum Autorów, reprezentujących środowiska naukowo-badawcze: Politechniki Koszalińskiej (PK), Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (WAT) i Akademii im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Poszczególne opracowania analityczno-poznawcze pozwoliły na wyodrębnienie trzech bloków problemowych:
Administracja publiczna – aspekty teoretyczno-prawne, Społeczny wymiar
bezpieczeństwa publicznego, Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa, a także
na zamieszczenie sprawozdań z najważniejszych wydarzeń z życia Uczelni
(kronika), organizowania konferencji naukowych i uczestnictwa w nich.
Blok Administracja publiczna – aspekty teoretyczno-prawne otwiera
artykuł dr Natalii Moch (WAT) Administracja wojskowa w okresie
dwudziestolecia międzywojennego, przypominający o zbliżającym się stuleciu
powołania w Polsce pierwszych, nowoczesnych instytucji administracji
państwowej (1919), w tym sił zbrojnych integralnego aparatu biurokratycznego.
Prymarną rolą administracji państwowej i samorządowej pierwszych lat
niepodległego, młodego państwa było odpowiedzialne kształtowanie ducha
obywatelskiego, angażowanie się w wypełnianie powinności wojskowych.
Po maju 1926 r. kwestie te, dzięki ofensywie państwowej – propagandowej
i oświatowo-wychowawczej (hasło „Cały Naród pod bronią”), objęły znaczny
odsetek młodych Polaków w ramach zadań przysposobienia wojskowego. Druga
Rzeczpospolita to wyjątkowy w historii Polski przykład synergii aktywności
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administracji państwowej i samorządowej w projekcji oraz realizacji zadań
bezpieczeństwa i obronności państwa. Kwestie istotności sprawności
administracyjnej w życiu publicznym podejmują w swoich artykułach dr Katarzyna Samulska (Akademia) – Zmiany w postępowaniu sądowo-administracyjnym
w aspekcie skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania administracyjnego
oraz dr Mariusz Macudziński (Akademia) – Niekonsekwencja ustawodawcy
w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym w świetle postanowień ordynacji
podatkowej. Z kolei tło nowych zadań administracji w kontekście wyzwań
technologicznych i społecznych jest przedmiotem analiz prof. dr. hab. Tomasza
Hoffmanna (PK) – Zadania organów administracji w zakresie ochrony
cyberprzestrzeni, zwracającego m.in. uwagę na to, że dzięki internetowej zbiórce
(crowdfuning) cyfrowe hity nie istnieją już tylko w cyberprzestrzeni, ale mogą
stać się częścią gry niebezpiecznej rzeczywistości, zaś rolą administracji
powinno być skuteczne zapewnienie ładu i odpowiednio wyprzedzające działania
prewencyjne. Artykuł dr Joanny Antczak (WAT) – Budżet zadaniowy jako
nowoczesne narzędzie zarządzania finansami publicznymi – zwraca uwagę
na wyjątkowy charakter, jak dotąd słabo rozpoznawalnego przez większość
Polaków, zdecentralizowanego instrumentu finansowania obywatelskich projekcji
lokalnych przedsięwzięć, służących m.in. poprawie bezpieczeństwa środowiskowego. Drugi blok problemowy – Społeczny wymiar bezpieczeństwa publicznego –
otwiera raport przygotowany przez dr. Tomasza Marcinkowskiego, mgr. Łukasza
Budzyńskiego i mgr Joannę Lubimow (Akademia) – Dopalacze w opinii
gimnazjalistów. Raport z badań pilotażowych przeprowadzonych w województwie lubuskim. Zarówno autorzy wymienionego raportu, jak i mgr Waldemar

Kaak (Akademia) w artykule Bezpieczeństwo imprez masowych. Przystanek
Woodstock – praktyczne aspekty zabezpieczenia, prezentują analizy bezpieczeństwa publicznego w odniesieniu do zachowań wybranych grup środowiskowych.
Z kolei zmiany na świecie zmierzające w kierunku coraz mniejszej homogenizacji
i coraz większej różnorodności platformy ekonomicznej podejmuje artykuł
dr Sylwii Gwoździewicz (Akademia) i dr. Dariusza Prokopowicza (UKSW) –
Antykryzysowa aktywna polityka monetarna Banku Rezerw Federalnych w kontekście bezpieczeństwa systemu finansowego i koniunktury globalnej gospodarki.
Ciekawych refleksji poznawczych dostarcza artykuł prof. dr. hab. Bartosza
Kołaczkowskiego (Akademia) poświęcony centralizacji (transformacji) zachowań
społecznych w interpretacji nieliberalnego modelu organizacji masowych
wystąpień: Zgromadzenia na Węgrzech – przyczynek do dyskusji o reglamentacji
wolności w kontekście bezpieczeństwa publicznego.
Trzeci blok – Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa – zawiera cztery
przeglądowe artykuły, przygotowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych
Akademii: Zapobieganie handlowi ludźmi i jego zwalczanie jako obowiązek
państw członkowskich Unii Europejskiej (dr Aleksandra Szczerba-Zawada).
Dr Anna Chabasińska i Artur Weremko, rozważając kwestie Religijnych
motywacji przemocy we współczesnym świecie, przywołują znaną z historii
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przestrogę, iż Europa wielokrotnie chciała „wiecznego pokoju” na zasadach
Kanta, a w zamian nadchodziła Hobbesowska „wojna wszystkich ze wszystkimi”.
Dzisiejsza aktywność terrorystów upodabnia się m.in. do działań roju pszczół.
By bez uprzedzenia skutecznie atakować, żądlić i znikać nie potrzeba im wodzów
i zwartych kolumn. Wykorzystując nieograniczone możliwości sieci i mobilność
mogą pojawiać się w nowym miejscu i atakować. Dzięki zagnieżdżeniu się
w diasporach islamskiego religijnego radykalizmu, terroryzm skrócił dystans do swoich potencjalnych ofiar, pozbawiając je nadziei na całkowite
wyeliminowanie poczucia zagrożenia. Zagadnienia obrony przed fałszowaniem
tożsamości zbiorowych, przed automatyzacją zachowań wskutek pozbawiania
człowieka wiedzy domyślnej i zdejmowania odpowiedzialności mieszczą się
w analizach prof. nadzw. dr. hab. Bogusława Jagusiaka i mgr Sylwii
Olczak (WAT) ‒ Wpływ wojny informacyjnej na bezpieczeństwo europejskie –
wybrane problemy. Blok problemowy zamyka artykuł dr. Ewy Szuber-Bednarz
Status prawny bezpaństwowców i cudzoziemców w aspekcie zmian terytorialnych.
Podejmowany w nim wątek analiz dotyczy newralgicznego problemu
„relatywizmu absolutnego” ludzi tracących wszelkie punkty oparcia –
definiujących siebie jak i świat głównie poprzez zewnętrzne uwarunkowania
bezpieczeństwa politycznego, ekonomicznego, kulturowego, militarnego i socjalnego. Inni/obcy, kiedy nie mają gwarancji prawnych swojego statusu, stają się
jeszcze bardziej bezbronni, samotni i pozbawieni własnej godności, której
nie chronią żadne wyższe wartości.
Wraz z opublikowaniem pierwszego numeru „Studiów Administracji
i Bezpieczeństwa” Redakcja zaprasza pracowników naukowych, doktorantów,
studentów i praktyków życia publicznego z różnych dziedzin do publikowania
na łamach czasopisma materiałów poświęconych bezpieczeństwu i administracji.
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I
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ASPEKTY TEORETYCZNO-PRAWNE

Natalia Moch
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Administracja wojskowa
w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Streszczenie
Administracja wojskowa stanowi jeden z elementów administracji publicznej,
obejmujący organizowanie i realizację procesów nastawionych na wszechstronne
zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych w zakresie środków niezbędnych do życia i walki.
W Polsce administracja wojskowa rozwijała się wspólnie z rozwojem struktur
państwowych. Na przestrzeni wieków zmieniały się nie tylko jej kompetencje, ale także
organy. Celem niniejszego artykułu jest analiza przemian administracji wojskowej
w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej. Omówione zostały doświadczenia w zakresie
realizacji zadań oraz organizacja tejże administracji na wszystkich szczeblach
jej funkcjonowania.
Słowa kluczowe: administracja wojskowa, administracja publiczna, siły zbrojne

Administracja wojskowa jako element administracji publicznej obejmuje
organizowanie i realizację procesów nastawionych na wszechstronne zaspokojenie
potrzeb sił zbrojnych w zakresie środków niezbędnych do życia i walki.
W Polsce zaobserwować można ścisły związek administracji wojskowej z rozwojem struktur państwowych. Na przestrzeni wieków zmieniały się zarówno
kompetencje organów realizujących zadania z zakresu administracji wojskowej,
ale także same organy. Szczególną dynamikę tych przemian zaobserwować
można, analizując XX wiek. Zmiany, jakie się wówczas dokonywały, były tak
częste, że powodowały niejednokrotnie trudności w realizacji zadań przez organy
administracji publicznej (w tym wojskowej). Wywarły one także istotny wpływ
na kształtowanie się systemu obronnego państwa. Organizacja tego systemu
bowiem była często uzależniona od przemian ustrojowych i reform administracji
publicznej, co z kolei rzutowało na poziom wykonywania zadań obronnych.
Szczególne znaczenie dla aktualnego kształtu administracji wojskowej ma okres
dwudziestolecia międzywojennego. Był to czas trudny dla funkcjonowania
polskiej administracji publicznej, co spowodowane było koniecznością
odbudowania państwowości polskiej po studwudziestotrzyletnim okresie niewoli,
a więc przeprowadzenia licznych reform.
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Po I wojnie światowej zagadnienia dotyczące władz wojskowych,
zakresów ich kompetencji, jak również podziału terytorialnego kraju były
rozstrzygane łącznie z odbudową państwowości polskiej oraz tworzeniem sił
zbrojnych. Zadanie to nie było łatwe, gdyż na ziemiach polskich istniało kilka
różnych systemów administracyjnych, co wiązało się z różnorodnością podziałów
terytorialnych oraz zorganizowania aparatu administracyjnego. Unifikacja
państwa musiała jednak dokonać się z wykorzystaniem rozwiązań państw
zaborczych. Przyjęte rozwiązania nie były jednak przypadkowym zlepkiem
różnych zapożyczeń, a tworzyły pewien oryginalny system 1. Pewną trudność
stwarzał także fakt, iż Polska, po odzyskaniu niepodległości, była państwem
wielonarodowym. Wiele mniejszości narodowych, szczególnie na wschodzie
kraju, wykazywało skłonności odśrodkowe. Niemożliwym było więc stworzenie
państwa federacyjnego, gdyż to zagrażałoby integralności terytorialnej. Zdecydowano się więc na państwo w pełni unitarne, z jednym wyjątkiem – województwem
śląskim2. Podkreślenia wymaga też fakt, iż sprawy funkcjonowania i organizacji
administracji wojskowej były wówczas podejmowane i rozstrzygane w zależności
od istniejących potrzeb państwa oraz od wymagań prowadzonej wojny3.
Administracja II Rzeczypospolitej dzieliła się na centralną oraz
terytorialną. W skład administracji centralnej wchodzili: Prezydent RP, Rada
Ministrów oraz ministrowie. Administrację terytorialną natomiast stanowiła
administracja rządowa, która dzieliła się na ogólną, specjalną i samorząd.
Administracja ogólna zwana była zespoloną i wykonywała zadania przewidziane
dla resortu spraw wewnętrznych. Administracja specjalna z kolei nazywana była
niezespoloną. W zależności od potrzeb konkretnego jej działu, w różnoraki
sposób dzielono terytorium kraju4.
Zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi sprawował Prezydent. Nie mógł
on zostać osobiście naczelnym dowódcą, ale do jego kompetencji należało
mianowanie Naczelnego Wodza5, który za wszelkie działania związane
z dowództwem w czasie wojny oraz z kierownictwem wojskowym odpowiadał
przed Sejmem6. Po wejściu w życie Ustawy konstytucyjnej z 1935 roku 7,
Prezydent zachował zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, jak również
uprawnienie do mianowania Naczelnego Wodza oraz Generalnego Inspektora Sił
Zbrojnych8. W sprawowaniu władzy był jednak odpowiedzialny jedynie przed
Bogiem i historią9.
1
2
3

4
5

6

7
8
9

12

H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 67.
Ibidem.
K. Pindel, Polityczno-ustrojowe aspekty systemu obronnego Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa
1991, s. 9.
T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2002, s. 266.
Prezydent mianował Naczelnego Wodza na wniosek Rady Ministrów, przedstawiony przez Ministra
Spraw Wojskowych.
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921 r., nr 44,
poz. 267).
Dz.U. z 1935 r., nr 30, poz. 227.
Ibidem, art. 12.
Ibidem, art. 2.

Natalia Moch, Administracja wojskowa w okresie dwudziestolecia…

W czasie pokoju Prezydent sprawował swoje zwierzchnictwo nad siłami
zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Spraw Wojskowych, a od 1926 roku także
Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Z ramienia Ministra Spraw Wojskowych
funkcję szefa administracji wojskowej pełnił drugi wiceminister spraw
wojskowych z podległymi mu szefami poszczególnych departamentów służb10.
Ministerstwo Spraw Wojskowych było naczelnym organem administracji
państwowej właściwym w sprawach kierowania oraz administrowania siłami
zbrojnymi. Powstało 26 października 1918 roku, na skutek przekształcenia
Komisji Wojskowej11. Zgodnie z Konstytucją z 1921 roku, Minister Spraw
Wojskowych za wszelkie sprawy związane z kierowaniem wojskiem odpowiadał
przed Sejmem12. Pierwsza organizacja ministerstwa weszła w życie 10 grudnia
1918 roku. Składało się ono wówczas z siedmiu departamentów. 27 lutego
1919 roku, na mocy rozkazu Naczelnego Wodza, obok stanowiska Ministra
Spraw Wojskowych, utworzono stanowiska dwóch wiceministrów. Po licznych
reformach, pod koniec 1919 roku było ono w pełni ukształtowanym, ale też
bardzo rozbudowanym, naczelnym organem administracji Wojska Polskiego.
Struktura organizacyjna ulegała jednak licznym reformom. Ostateczny jej kształt
uformował się w 1936 roku. W tym roku też prawnie zatwierdzono kompetencje
Ministra Spraw Wojskowych. Stało się to za sprawą wydania przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Dekretu o sprawowaniu zwierzchnictwa nad Siłami
Zbrojnemi i organizacji naczelnych władz wojskowych w czasie pokoju13. Zgodnie z jego postanowieniami do Ministra Spraw Wojskowych należało:
 bezpośrednie dowodzenie i dysponowanie w czasie pokoju siłami
zbrojnymi;
 przygotowywanie sił zbrojnych do działań wojennych;
 kierowanie administracją wojskową oraz sprawami personalnymi;
 reprezentowanie w Rządzie spraw obrony państwa oraz, wedle dyrektyw
Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, opiniowanie jego wniosków14.
Ponadto wykonywał także i inne zadania, które wynikały z jego członkostwa
w Rządzie. Do zakresu jego uprawnień należało więc kontrasygnowanie dekretów
i zarządzeń Prezydenta, dotyczących jego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi.
W przypadku jednak, gdy dekret lub zarządzanie dotyczyło spraw wiążących się
z obroną państwa i wykraczało poza zakres działania ministra, musiało być kontrasygnowane także przez Prezesa Rady Ministrów15. Ministrowi Spraw Wojskowych
10

11

12
13

14
15

Administracja wojskowa. Skrypt do użytku hufców szkolnych szkół zawodowych, cz. I ogólna,
Warszawa 1938, s. 7.
R. Czarnecka, Organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych (MSWojsk.) w latach 1918-1921,
„Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 2005, nr 27, s. 80.
Art. 46. Ustawy z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 1936 r. o sprawowaniu zwierzchnictwa
nad Siłami Zbrojnemi i organizacji naczelnych władz wojskowych w czasie pokoju, (Dz.U. z 1936 r.,
nr 38, poz. 286).
Ibidem, art. 6 § 1.
Ibidem, art. 2 § 2.
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podlegał przewodniczący (prezydent) Rady Wojskowej, do zakresu kompetencji
której należało rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów ustaw i przepisów wojskowych, jak również sprawy związane z finansowaniem wojska16. W 1942 roku
zmieniono nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych na Ministerstwo Obrony
Narodowej i pod tą właśnie nazwą funkcjonuje ono do dziś.
Generalny Inspektor Sił Zbrojnych kierował wojennymi przygotowaniami
państwa. Był to generał, który został przewidziany na Naczelnego Wodza.
Do jego głównych obowiązków należało nadawanie właściwego kierunku
pracom nad obroną państwa oraz przygotowanie sił zbrojnych na wypadek
konfliktu zbrojnego, a więc:
 stawianie Rządowi postulatów w dziedzinie obrony państwa;
 przygotowywanie planów operacyjnych i mobilizacyjnych;
 przekazywanie dyrektyw Ministrowi Spraw Wojskowych w zakresie
jego prac, związanych z przygotowaniem sil zbrojnych do zadań
wojennych;
 kontrola w dziedzinie wyszkolenia, sprawności bojowej i przygotowania wojennego sił zbrojnych;
 stawianie Ministrowi Spraw Wojskowych wiążących postulatów
co do obsady stanowisk inspektorów armii, generałów do prac, Szefa
Sztabu Głównego, generałów inspekcjonujących oraz wszystkich
dowódców od dowódcy pułku wzwyż17.
Do jego obowiązków należało także opracowywanie oraz kontrola prac mobilizacyjnych i operacyjnych oraz przygotowanie wyższych dowódców do zadań
wojennych. Ponadto miał prowadzić studia działań wojennych. Dysponował
również prawem prowadzenia inspekcji wyszkolenia wojsk18. Podlegały mu:
Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych z inspektorami armii, generałami do prac,
Biurem Inspekcji, generałami inspekcjonującymi w zakresie ich pracy inspekcyjnej oraz Sztab Główny wraz z szefem sztabu19.
Jeżeli natomiast chodzi o administrację terenową, organem administracji,
na który warto zwrócić uwagę w kontekście realizacji zadań z zakresu administracji wojskowej, jest wojewoda. Występował on w podwójnym charakterze.

16

17

18
19

14

R. Czarnecka, op. cit., s. 87. W skład Rady Wojennej wchodzili: Prezydent jako przewodniczący,
Minister Spraw Wojskowych jako I wiceprzewodniczący, generał przewidziany na Naczelnego Wodza
jako II wiceprzewodniczący, Szef Sztabu Generalnego, wiceminister spraw wojskowych, dwaj zastępcy
Szefa Sztabu Generalnego, inspektorzy armii oraz trzech generałów powoływanych corocznie przez
Ministra Spraw Wojskowych. Za: M. Wiśniewska, L. Wyszczelski, Bezpieczeństwo narodowe Polski
w latach 1918-1939. Teoria i praktyka, Toruń 2009, s. 221.
Art. 5 § 1 i § 2 Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 1936 r. o sprawowaniu
zwierzchnictwa…, op. cit.
M. Wiśniewska, L. Wyszczelski, op. cit., s. 231.
Art. 5 § 3 Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 1936 r. o sprawowaniu
zwierzchnictwa…, op. cit.
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Był bowiem jednocześnie przedstawicielem Rządu i szefem administracji ogólnej20 oraz działów administracji specjalnej, zespolonych z administracją ogólną21.
Do jego kompetencji jako przedstawiciela Rządu należało, między innymi,
przejmowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, jak na przykład mobilizacja
czy ogłoszenie stanu wojennego, kierownictwa nad całą administracją rządową
w województwie oraz nadzorowanie organów administracji specjalnej. Początkowo, zaraz po zakończeniu I wojny światowej, wojewoda w ramach kompetencji
związanych z realizacją spraw wojskowych, był zobowiązany do:
 współdziałania z władzami wojskowymi w przygotowaniu i przeprowadzaniu poboru, a w szczególności ogłoszenia rozporządzenia
o zarządzeniu poboru wojskowego w województwie, przeprowadzenia
czynności przygotowawczych związanych z poborem, czuwania nad
sprawnym przeprowadzeniem poboru oraz przedkładania Ministrowi
Spraw Wewnętrznych sprawozdań o jego wyniku czy też delegowania
przedstawiciela urzędu wojewódzkiego do stałej komisji przy Dowództwie Okręgowym Generalnym;
 współdziałania z władzami wojskowymi w sprawach dotyczących
przygotowania i przeprowadzania mobilizacji i demobilizacji osobowej
i rzeczowej oraz w sprawach kwalifikacji koni i środków przewozowych;
 wyznaczenia przedstawiciela urzędu wojewódzkiego do okręgowych
komisji rekwizycyjnych22.
W późniejszym okresie kompetencje wojewody uległy zmianom. Jako
przedstawiciel Rządu miał obowiązek i jednocześnie prawo uzgadniania działalności administracji cywilnej oraz interesów gospodarczych województwa z potrzebami obrony państwa23. W związku z tym, niezależnie od obowiązków jakie
w zakresie zaopatrzenia oraz uzupełnienia armii ciążyły na administracji spraw
wewnętrznych, jak również spraw współdziałania wojska z władzą cywilną w celu
likwidacji rozruchów lub przymusowego wykonywania prawa, był zobowiązany do:
 czuwania nad należytym uwzględnieniem interesów obrony państwa
przez wszystkie działy administracji;
 inicjowania i kierowania współdziałaniem społeczeństwa w akcji przygotowania obrony państwa, przysposobienia wojskowego oraz opieki
nad żołnierzami;
20

21
22

23

Zob. art. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji
i zakresie działania władz administracji ogólnej, (Dz.U. z 1928 r., nr 11, poz. 86).
T. Maciejewski, op. cit., s. 271.
Art. 8 Rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów do ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r.
(Dz Pr. P. P., nr 65, poz. 395) o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji (Dz.U. z 1919 r.,
nr 90, poz. 490).
Art. 10, p. 4 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji
i zakresie…, op. cit. Taki sam obowiązek miał Komisarz Rządu, który stał na czele administracji
ogólnej w mieście stołecznym Warszawie. Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928
r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej na obszarze miasta stołecznego
Warszawy (Dz.U. z 1928 r., nr 72, poz. 647).
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 czuwania, w porozumieniu z władzami wojskowymi, nad należytym
uwzględnieniem przez dowództwa i zarządy wojskowe interesów
gospodarczych województwa i jego mieszkańców24.
Uprawnienia powyższe wojewoda, za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych, mógł
przekazać staroście – powiatowej władzy administracji ogólnej – z zastrzeżeniem
jednak, iż Rada Ministrów w uchwale nie zastrzegłaby ich do wyłącznej jego
kompetencji25. Na zaproszenie wojewody oraz pod jego przewodnictwem
naczelnicy władz i urzędów państwowych, podlegających bezpośrednio władzom
centralnym, a niezespolonych z administracją ogólną, w tym również organów
administracji wojskowej, odbywali cykliczne spotkania w celu stałego uzgadniania działalności wszystkich działów administracji państwowej między sobą
i zasadniczą linią działalności Rządu. W wyjątkowych sytuacjach spotkania takie
odbywać się mogły wspólnie dla kilku województw26. Dowódcy okręgów
korpusów mogli brać jednak udział w tych zebraniach jedynie po wcześniejszym
uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wojskowych27.
Administracja specjalna natomiast powstała w wyniku ewolucyjnego
rozwoju funkcji państwa i wykonywała istotne, jednak wyodrębnione z administracji ogólnej, zadania na rzecz obywateli. Większość jej działów została
jednak zespolona z administracją ogólną. Niektóre jednak resorty, z uwagi
na specjalistyczny charakter, posiadały osobno zorganizowane organy terytorialne
niezespolone lub zespolone jedynie w części z administracją ogólną. Wśród
organów administracji posiadających odrębne administracje specjalne wyróżnić
można, między innymi, Ministerstwo Spraw Wojskowych28.
Rozkazem szefa Sztabu Generalnego z 30 października 1918 roku
utworzono piętnaście okręgów wojskowych (tabela 1), z których każdy obejmował kilka powiatów. Władzę administracyjno-wojskową w okręgu wojskowym
sprawowała Okręgowa Komenda Uzupełnień29. Do jej zadań należały:
 nadzór nad czynnościami podległych powiatowych komend uzupełnień;
 rozdział uchwalonego kontyngensu30 na podległe powiatowe komendy
uzupełnień;
 władza dyscyplinarna i sądowa nad podległymi oddziałami;
 rozstrzyganie w charakterze drugiej instancji skarg na decyzje i zarządzenia wydane przez powiatowe komendy uzupełnień31.
24
25
26
27
28

29
30

31
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Ibidem, art. 24.
Ibidem, art. 65.
Ibidem, art. 13.
Ibidem, art. 21.
J. Kornaś, Administracja publiczna w Polsce, [w:] Administracja publiczna, red. J. Hausner,
Warszawa 2011, s. 125. Odrębne administracje specjalne posiadały również ministerstwa:
Sprawiedliwości, Skarbu, Poczt i Telegrafów, Reform Rolnych oraz częściowo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, Przemysłu i Handlu, Komunikacji i Opieki Społecznej.
Tymczasowa ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej, Dz.U. z 1918 r., nr 13, poz. 28, art. 21.
Określona liczba wojska, którą dawniej miało obowiązek wystawić dane państwo, miasto itp. lub też
obowiązkowy podatek płacony przez nie na rzecz wojska.
Art. 28 Tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej (Dz.U. z 1918 r., nr 13, poz. 28).
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Tabela 1. Okręgi wojskowe II Rzeczypospolitej Polskiej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Okręg wojskowy
ciechanowski
częstochowski
kaliski
kielecki
lubelski
łowicki
łomżyński
łódzki
piotrkowski
radomski
siedlecki
Suwalszczyzna i dalsza część etapów
warszawski
włocławski

Numer
XII
VII
IX
V
III
X
XIII
VIII
VI
IV
II
XIV i XV
I
XI

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: <http://www.czestochowa.wku.wp.mil.pl/pl/1095.html>
[dostęp: 30.11.2011].

W celu realizacji powyższych zadań, w każdej komendzie uzupełnień
powołano stałą komisję. W jej skład wchodzili:
 okręgowy komendant uzupełnień (względnie jego zastępca) jako
przewodniczący;
 komisarz Rządu Polskiego, mianowany przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, jako reprezentant władzy cywilnej;
 dwaj lekarze wojskowi, a w przypadku ich braku lekarze cywilni,
delegowani przez Komendę Główną wojsk polskich;
 reprezentant ludności danego okręgu wojskowego32.
Każdej okręgowej komendzie uzupełnień, jak już zostało wcześniej
wspomniane, podlegały powiatowe komendy uzupełnień 33, obejmujące swoim
zasięgiem jeden lub więcej powiatów34. Do ich zadań i jednocześnie obowiązków
należało:
 ułożenie i prowadzenie imiennej listy poborowych oraz innych list osób
zobowiązanych do służby wojskowej;
 powołanie do przeglądu;
 przeprowadzanie wojskowo-lekarskiego przeglądu poborowych;
 przyznawanie ulg w pełnieniu służby i zwolnień ze służby;
32
33

34

Ibidem, art. 29.
Było ich 125. Zob. Spis urzędów i instytucyj państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, opracowany
na podstawie materiałów Biura Usprawnienia Administracji Prezydium Rady Ministrów, Polska
Agencja Telegraficzna, Warszawa 1936, s. 27-29.
Art. 22 oraz art. 23 Tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
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 zaliczanie do zapasu, rezerwy, obrony krajowej i pospolitego ruszenia;
 kontrola zapasowych, rezerwistów i służących w obronie krajowej35.
Status powiatowych komend uzupełnień nie zmienił się po wejściu
w życie Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej 36. Nadal była ona
wojskową władzą do spraw uzupełnień sił zbrojnych oraz administracji rezerw
na obszarze swojego okręgu. Podlegała jednak już nie okręgowym komendom
uzupełnień, a dowódcy okręgu korpusu (od 1921 roku), w najwyższej instancji
natomiast – Ministrowi Spraw Wojskowych37. W 1936 roku powiatowe komendy
uzupełnień przemianowano na komendy rejonów uzupełnień. Zgodnie z Ustawą
o powszechnym obowiązku wojskowym38, były one władzami wojskowymi
właściwymi do spraw uzupełnień sił zbrojnych i administracji rezerw39.
Tabela 2. Dowództwa okręgów korpusów II Rzeczypospolitej Polskiej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dowództwo okręgu korpusu
Brześć n./B.
Grodno
Kraków
Lublin
Lwów
Łódź
Poznań
Przemyśl
Toruń
Warszawa

Numer
IX
III
V
II
VI
IV
VII
X
VIII
I

Województwo
poleskie
białostockie
krakowskie
lubelskie
lwowskie
łódzkie
poznańskie
lwowskie
pomorskie
komisariat rządu

Powiat
brzeski
grodzieński
krakowski
lubelski
lwowski
łódzki
poznański
przemyski
toruński
-

Źródło: Spis urzędów i instytucyj państwowych Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit., s. 27.

W 1921 roku piętnaście wspomnianych okręgów wojskowych zamieniono
na dziesięć okręgów korpusów (tabela 2). Były to obszary operacyjne, które
rozumiano jako przestrzeń potrzebną siłom zbrojnym do działań operacyjnych
naziemnych40. Na czele okręgów korpusów stali dowódcy okręgów korpusów.
Działali oni z pomocą sztabów i okręgowych szefów służb. Oprócz powiatowych
komend uzupełnień, a potem komend rejonów uzupełnień, podlegały im komendy
garnizonów. Do 1926 roku dowódcy okręgów korpusów podlegali bezpośrednio
Ministrowi Spraw Wojskowych. Dowódca okręgu korpusu sprawował nadzór
35
36

37
38

39
40
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Ibidem, art. 27.
Ustawa z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej (Dz.U. z 1924 r., nr 61,
poz. 609).
Ibidem, art. 11.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U. z 1938 r., nr 25,
poz. 220).
Ibidem, art. 5.
Instrukcja dla wojewodów na obszarze operacyjnym, Biuro Inspekcji GISZ, CAW, 1.302.4.59,
za D. Nowak, Historyczne doświadczenia. Geneza terenowych organów administracji wojskowej, [w:]
Model funkcjonowania administracji wojskowej w warunkach profesjonalizacji sił zbrojnych RP,
praca naukowo-badawcza pod kierunkiem naukowym R. Szynowskiego, Warszawa 2011, s. 44.
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nad wszystkimi jednostkami stacjonującymi na podległym mu terenie.
Po 1926 roku jego kompetencje zostały jednak ograniczone do spraw bezpieczeństwa, administracyjno-gospodarczych, mobilizacyjnych oraz porządkowych.
Kolejna zmiana nastąpiła w latach 1937-1939, kiedy to dowódcom okręgów
korpusów przyznano uprawnienia w zakresie koordynacji szkolenia jednostek,
wykorzystania obozów ćwiczebnych oraz organizacji obrony przeciwlotniczej
i obrony przeciwgazowej na terenie okręgu korpusu. Im też podporządkowano
brygady i półbrygady obrony narodowej. Na wypadek wojny nie przewidziano
jednak wykorzystania dowódców okręgów korpusów do dowodzenia wojskami41.
Podczas wojny, na obszarze zajętym działaniami wojennymi, szefem administracji wojskowej na terenie okręgu miał być bowiem kwatermistrz naczelnego
dowództwa sił zbrojnych z podległymi szefami służb: intendentury, uzbrojenia,
sanitarnej, weterynaryjnej, taborowej, duszpasterskiej, poczty polowej i sądu
polowego, a także szefami zaopatrzenia: saperów, łączności, lotnictwa, samochodów i służby remontu42.
W skład administracji wojskowej wchodzili także rejonowi inspektorowie
43
koni . Do zakresu ich zadań należało przeprowadzenie przeglądów i spędów koni44.
Podsumowując, podkreślić należy, iż zmiany zachodzące w organizacji
administracji wojskowej w okresie dwudziestolecia międzywojennego miały
charakter dynamiczny i że zadanie odtworzenia administracji publicznej
w Polsce, w tym administracji wojskowej, było dla ówczesnych decydentów
niezwykle trudne. Podstawowa trudność polegała na scaleniu całości ziem
polskich, a następnie ujednoliceniu różnych systemów administracyjnych, które
przez okres stu dwudziestu trzech lat zdążyły się utrwalić, także w świadomości
ludności zamieszkującej obszary znajdujące się pod każdym z trzech zaborów.
Jak podkreślali autorzy Almanachu oficerskiego na rok 1923/24, „warunki
organizacyjne, szybkość pracy, konieczności zmian i ulepszeń spowodowały,
że trudno było wszystkim, którzy bezpośrednio nad organizacją nie pracowali,
opanować ten, równie ważny, jak i rozległy przedmiot”45. W okresie trwającym
zaledwie dwadzieścia lat, mimo wskazanych trudności, udało się jednak zbudować
system administracji wojskowej, zarówno na szczeblu centralnym, jak i terenowym. Wiele ówcześnie przyjętych rozwiązań, z większymi bądź mniejszymi
modyfikacjami, przetrwało do dziś. Od tego okresu Minister Obrony Narodowej
(wcześniej Minister Spraw Wojskowych) stanął na czele administracji wojskowej.
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W. Skobel, Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji
rządowej i samorządowej w realizacji zadań operacyjno-obronnych, Warszawa 1994, s. 9.
Skrypt do użytku hufców szkolnych szkół zawodowych, cz. I ogólna, Warszawa 1938, s. 7.
Było ich 54. Zob. Spis urzędów i instytucyj państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., s. 29-30.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1928 r.
w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa, Robót Publicznych, Przemysłu i Handlu, Poczt i Telegrafów
oraz Skarbu w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada
1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa, (Dz.U. z 1939 r., nr 90, poz. 580, § 28).
K. Firich, S. Krzysik, T. Kutrzeba, S. Müller, J. Wiatr, Almanach oficerski na rok 1923/24,
przedmowa, z. 1, dział 1 i 2, Warszawa 1923.
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Do dwudziestolecia międzywojennego sięga również historia Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego oraz terenowych organów administracji wojskowej. Biorąc
pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że okres dwudziestolecia międzywojennego był ważnym etapem dla rozwoju administracji wojskowej w Polsce.
Przyjęte wówczas rozwiązania powinny więc stać się przedmiotem pogłębionych
badań, chociażby w kontekście wyjaśnienia genezy współczesnego miejsca i roli
poszczególnych organów administracji wojskowej, na wszystkich szczeblach jej
organizacji.
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Military administration in the interwar period of 1918-1939
Abstract
Military administration belongs to the components of public administration.
It organizes and implements the processes aimed at comprehensively providing
the armed forces with all the means necessary for living and fighting. In Poland,
military administration was developing together with the structures of the state.
Through centuries, not only the competences but also the institutions were changing.
The objective of this article is to analyze the transformations of military administration
in the Second Republic of Poland. Presented are the experiences of military
administration in fulfilling its duties and its organization on all levels.
Keywords: military administration, public administration, armed forces
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Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie
zarządzania finansami publicznymi
Streszczenie
Funkcjonowanie na globalnym rynku wymusza wzrost stopnia zależności
i powiązań między państwami. Coraz większa swoboda w dostępie do kapitału,
technologii i informacji powoduje, że oddalenie geograficzne i uwarunkowania naturalne
danego państwa nie są przeszkodami w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Zamiast
biernego administrowania w ramach procedur niezwiązanych z rzeczywistością
gospodarczą, potrzebne jest aktywne zarządzanie, ukierunkowanie działań na zjawiska
rynkowe (Kaczmarek, 2011, s. 12). Celem artykułu była prezentacja teoretycznych
zagadnień budżetu zadaniowego jako nowego zarządzania publicznego. W realizacji
tego punktem wyjścia było przybliżenie etapów wdrożenia budżetu zadaniowego
w Polsce oraz jego zdefiniowanie. Następnie wskazano różnicę między budżetem tradycyjnym i zadaniowym. Wskazano zasady oraz filary budżetu zadaniowego. W artykule
wykorzystano głównie analizę literatury jako metodę badawczą.
Słowa kluczowe: budżet, budżet zadaniowy, administracja publiczna, zarządzanie

Wstęp
W świecie szalejącego kryzysu gospodarczego, potęgujących się kłopotów
z utrzymaniem „kreowania kierunku myślenia obywateli przez media, niezmiernie
ważna jest budowa administracji menadżerskiej opartej na prorynkowo myślących
urzędnikach. Ukierunkowanie administracji tak, aby zmierzała do ograniczenia
zakresu usług publicznych przy coraz większym udziale sektora prywatnego
w realizacji usług będących dotychczas domeną sektora publicznego. Nowoczesna administracja powinna zacząć używać nowoczesnych metod zarządzania
opartych na analizie efektywności, jakości oraz konkurencyjności, w celu
obniżenia kosztów jej funkcjonowania” (Gaudemet et. al., 2000, s. 71).
Idea New Public Management była początkowo określana, jako przedsiębiorcze zarządzanie instytucjami publicznymi, przeciwstawiane zbiurokratyzowanemu zarządzaniu opartemu na hierarchicznej strukturze organów władzy oraz
ich funkcjonalnej specjalizacji. W procesie doskonalenia systemu zarządzania
w sektorze publicznym nastąpiło nie tylko adaptowanie metod i technik zarządzania
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z sektora prywatnego, ale także otwarcie na sektor organizacji non profit oraz
włączenie ich do realizacji zadań publicznych (Osborne et. al., 1994, s. 511).
Administracja publiczna powinna być zorientowana najpierw na osiąganie
wyników, a dopiero później na wejścia i procesy działania. Nacisk na wyniki
płynie z przeświadczenia, że organizacje sektora publicznego przez zbyt długi
czas nie zwracały uwagi na jakość świadczonych usług, natomiast polityczne
debaty dotyczące administracji publicznej dotyczyły przede wszystkim (niewystarczających) zasobów. Kierownicy w administracji publicznej (proaktywni
czy progresywni menedżerowie, a nie reaktywni urzędnicy) powinni zatem
zwracać zdecydowanie większą uwagę na zadania, a ocena ich działania
(i funkcjonowania organizacji publicznych) powinna wynikać z osiągniętych
wyników i być dokonywana na podstawie wyraźnych i mierzalnych (ilościowych)
standardów czy wskaźników wykonania (Supernat, 2003, s. 32).
Celem artykułu była prezentacja teoretycznych zagadnień budżetu zadaniowego jako nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. W realizacji celu
artykułu punktem wyjścia było przybliżenie etapów wdrożenia budżetu
zadaniowego w Polsce oraz jego zdefiniowanie. Następnie wskazano różnicę
między budżetem tradycyjnym i zadaniowym. Wskazano zasady oraz filary
budżetu zadaniowego. W artykule wykorzystano głównie analizę literatury jako
metodę badawczą.

1. Wdrożenia budżetu zadaniowego w Polsce
Planowanie i rozliczanie środków publicznych w układzie zadaniowym jest
zalecane przez Komisję Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W Polsce
działania wdrożeniowe w tym zakresie podjęto na początku XXI wieku
(Winiarska, 2012, s. 7).
Głównym wyzwaniem, przed którym stają kolejne rządy, jest planowanie
budżetowe i realizacja wydatków budżetowych. Wydatki te mają spełniać
oczekiwania społeczne, uwzględniać możliwości państwa, realizować krótkoi długookresowe cele rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. W związku z tym
zainicjowano działania, mające na celu racjonalne wykorzystanie środków
budżetowych w Polsce. Na przełomie 2005 i 2006 r. podjęto prace nad
wdrożeniem budżetu zadaniowego na szczeblu państwa. Konkretne zapisy
o wdrożeniu budżetu zadaniowego pojawiły się w Programie konwergencji oraz
w tzw. Krajowym Programie Reform na lata 2005-2009. W pierwszym etapie
prac nad wdrożeniem budżetu zadaniowego (lata 2006-2008) wytyczne znalazły
się w nocie budżetowej ze stycznia 2007 r. oraz w uzasadnieniu do ustawy
budżetowej na 2008 r. Opracowana metodyka dla wdrożenia budżetu zdaniowego opierała się na najlepszych doświadczeniach światowych, doświadczeniach
polskich jednostek samorządu terytorialnego oraz współpracy z polskimi
i międzynarodowymi ekspertami (Marczakowska-Proczka, 2015, s. 181).
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Ministerstwo Finansów opracowało Harmonogram prac nad budżetem
zadaniowym na lata 2008-2015, nazywając poszczególne etapy kamieniami
milowymi w procesie wdrażania budżetu zdaniowego, które charakteryzuje
rysunek 1.
2008
• Przeprowadzenie analizy aktów prawnych na potrzeby wdrażania budżetu zadaniowego.
• Opracowanie podstaw metodologicznych dla wieloletniego planowania zadaniowego.
• Przygotowanie założeń dla projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie budżetu
zadaniowego, w tym wieloletniego planu finansowego.
• Przygotowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, mających na celu
współfinansowanie prac nad wdrożeniem budżetu zadaniowego.
2009
• Sporządzenie metodyki budżetu zadaniowego.
• Sporządzenie wytycznych do sprawozdań z wykonania budżetu zadaniowego w układzie
funkcjonalnym.
• Opracowanie założeń do projektu systemu informatycznego obsługującego budżet zadaniowy.
2010
• Przygotowanie koncepcji monitoringu realizacji budżetu w nowym układzie funkcjonalnym.
• Zakończenie I etapu prac nad systemem sprawozdawczym w ujęciu zadaniowym,
umożliwiającym monitoring wydatków publicznych.
2011
• Sporządzenie bazy mierników dla wszystkich funkcji państwa.
• Zakończenie II etapu prac nad systemem sprawozdawczym w ujęciu zadaniowym,
umożliwiającym monitoring wydatków publicznych.
• Przeprowadzenie pierwszego monitoringu i sprawozdawczości budżetu zadaniowego.
2012
• Sporządzenie projektu pierwszego – równoległego do klasycznego – zadaniowego budżetu
państwa na 2013 r.
• Wdrożenie metodologii efektywnego zarządzania finansami publicznymi na szczeblu centralnym
przy wykorzystaniu wieloletniego planowania zadaniowego i całościowej bazy mierników.
2013
• Przygotowanie założeń do systemu ewaluacji budżetu zadaniowego.
• Wdrożenie systemu informatycznego obsługującego budżet zadaniowy.
2014
• Przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu państwa obejmującego realizację budżetu
zadaniowego za 2013 r., umieszczonego po raz pierwszy w ustawie budżetowej.
• Opracowanie dokumentu ewaluacyjnego o charakterze ex-post z wykonania budżetu zadaniowego
na 2013 r. jako narzędzia wsparcia w procesie opracowywania budżetu państwa na 2014 r.
2015
• Sporządzenie raportu dotyczącego oceny wpływu funkcjonowania budżetu zadaniowego
na finanse publiczne.
• Rozliczenie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rysunek 1. Harmonogram prac nad budżetem zadaniowym na lata 2008-2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie: <http://www.mf.gov.pl/documents/ 764034/1002076
/harmonogram _ prac_na_bz.pdf> [dostęp: 3.03.2016].
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Przedstawiony harmonogram prac nad budżetem zadaniowym w Polsce
wpisuje się w program naprawy finansów publicznych. Rysunek 2. ilustruje cele
wprowadzenia budżetowania zadaniowego.

Rysunek 2. Cele wprowadzenia budżetowania zadaniowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: <http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/
budzet-zadaniowy> [dostęp: 3.03.2016].

Bezkrytyczne przenoszenie ujęcia zadaniowego na szczebel budżetu
państwa budzi wiele wątpliwości: „kierunki doskonalenia budżetu zadaniowego
powinny zmierzać do wykorzystania jego pełnej koncepcji na szczeblach
bezpośrednich wykonawców zadań. Na szczeblu centralnym ujęcie zadaniowe
powinno mieć raczej charakter syntetyczny, umożliwiający podejmowanie decyzji
strategicznych w fazie konstrukcji projektu budżetu państwa przez Radę
Ministrów, a także przy uchwalaniu budżetu państwa w parlamencie” (Owsiak,
2012 s. 36-37). Jedną z barier wdrożenia budżetu zadaniowego stanowi dobór
i zarazem konstrukcja mierników, za pomocą których oceniane będą efekty oraz
zakres realizacji zadań.

2. Budżet tradycyjny
Budżet tradycyjny sporządzany jest według podziałek klasyfikacji budżetowej,
tj.: części, działy, rozdziały oraz paragrafy; nie uwzględnia w wystarczającym
zakresie celowości ponoszonych wydatków oraz ich efektywności.
W Polsce budżet, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, opiera się
na klasyfikacji budżetowej określonej w art. 39:
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1. „Dochody publiczne, wydatki publiczne i przychody […] klasyfikuje się,
z zastrzeżeniem ust. 2, według:
a. działów i rozdziałów – określających rodzaj działalności,
b. paragrafów – określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku
oraz środków;
2. Wydatki publiczne klasyfikuje się również według dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych,
3. Przychody […] oraz rozchody […], klasyfikuje się według paragrafów
określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu,
4. Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia:
a. szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków […], z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji
Działalności,
b. szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych […], uwzględniając potrzebę identyfikacji wydatków strukturalnych, ponoszonych
przez jednostki sektora finansów publicznych;
5. Minister Finansów może określić w rozporządzeniu, o którym mowa
w ust. 4 pkt 1, klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż
określona w ust. 1 dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
i zewnętrznego, z uwzględnieniem specyfiki jednostek realizujących
zadania z tego zakresu (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.).
Budżet (ustawa budżetowa) jest mało czytelny i niewystarczająco uwzględnia celowość ponoszonych wydatków oraz ich skuteczność, czyli oddziaływania
na rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Do istotnych wad ustawy budżetowej
zalicza się między innymi:
 „dostarczenie decydentom mało przejrzystych i obiektywnych informacji,
 trudności oceny celowości i efektywności wydatkowania funduszy
publicznych,
 brak możliwości wykorzystania tej wiedzy i doświadczeń na rzecz
lepszej alokacji środków budżetowych w latach następnych” (Budżet
zadaniowy, 2006, s. 3).
Budżet tradycyjny nie dostarcza decydentom informacji potrzebnych
do efektywnego zarządzania oraz nie stwarza bodźców do innowacyjności
(Owsiak, 2002, s. 86).

3. Budżet zadaniowy (definicja, zadania, filary)
W literaturze istnieje wiele definicji budżetu zadaniowego. Według S. Owsiaka,
budżet zadaniowy to „plan finansowy podmiotu publicznego […], w którym,
niezależnie od obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych,
zapisane są konkretne zadania charakteryzujące się niejednorodnością. Zadanie
ma określony (ilościowo i jakościowo) cel, koszt, wskaźnik efektywności,
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wskazana jest także osoba odpowiedzialna za jego realizację” (Owsiak, 2005,
s. 294). A. Wernik uważa, że istota budżetu zadaniowego polega na precyzyjnym
określeniu zadań, które mają być finansowane ze środków budżetowych oraz
stosowaniu odpowiednich mierników, które umożliwiałyby ocenę efektów uzyskanych w wyniku ponoszonych wydatków budżetowych (Wernik, 2007, s. 174).
Budżet zadaniowy jest to metoda, w której wydatki ujmuje się z postaci zadań,
dla których tworzone są cele i mierniki. Dzięki takiej strukturze możemy
odpowiedzieć nie tylko na pytanie, co robimy, ale także po co to robimy.
Powyższa metoda zakłada, że jeżeli rosną wydatki przeznaczone na dane
działanie wówczas rośnie także i produkcja bądź poprawiane są wyniki. Istotą
budżetu zadaniowego jest zarządzanie środkami publicznymi przez cele. Cele
te są skonkretyzowane oraz ich realizacja następuje według określonej hierarchii.
Na każdym etapie realizacji zadań, w ramach określonego celu, za pomocą
odpowiednich mierników mierzy się ich efektywność. Zatem budżet zadaniowy
pozwala ustalić, które zadania dla danego celu są najważniejsze i zmierzyć
jak zostały wykonane (Pietrzak et. al., 2008, s. 114).
Tabela 1. Definicje budżetu zadaniowego
Autor
T. Lubińska,
A. Lozano Platonoff,
T. Strąk
M. Postuła, P. Perczyński

J. Marczakowska-Proczka

M. Robinson

Definicja
Istotą budżetu zadaniowego jest wprowadzenie zarządzania wydatkami
publicznymi poprzez cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane na rzecz osiągania określonych efektów, mierzonych za pomocą
ustalonego systemu mierników
Metoda zarządzania środkami publicznymi ujmowana jako skonsolidowany plan wydatków jednostek sektora finansów publicznych –
sporządzany w horyzoncie dłuższym niż rok, w układzie funkcji państwa,
zadań i podzadań budżetowych wraz z miernikami określającymi
stopień realizacji celu
Budżet zadaniowy to zarządzanie środkami publicznymi poprzez cele
odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane, na rzecz osiągnięcia
określonych rezultatów, mierzonych za pomocą ustalonego systemu
mierników
Budżet zadaniowy jest to mechanizm finansowania sektora finansów
publicznych i procesy ukierunkowane na wzmocnienie powiązań
pomiędzy finansowaniem budżetowym a jego efektami (w postaci
produktu i rezultatu), poprzez systematyczne (oparte na metodologii)
użycie oficjalnej (publikowanej) informacji efektywnościowej, w celu
poprawy jakości alokacji i operacyjnej efektywności wydatków
publicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lubińska (red.), 2009, s. 41; Postuła et. al., 2010, s. 26;
Pietrzak et. al., 2008, s. 114; Marczakowska-Proczka, 2015, s. 179; Robinson, 2007, s. 1.

Definicja budżetu zadaniowego odpowiada na pytania:
 „Jakie zadania są wykonywane (są zaplanowane do wykonania)?
 Jakie wydatki są przeznaczane na poszczególne zadania w danym roku
budżetowym?
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 Jakie cele planuje się osiągnąć realizując poszczególne zadania i jak
je zmierzyć?
 Jakie skutki (rezultaty) ma przynieść realizacja założonych celów (jakie
wartości docelowe powinny osiągnąć zakładane mierniki)?
 W jakim stopniu udało się zrealizować postawione cele?”
(http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/budzet-zadaniowy
[dostęp: 3.03.2016]).
Dokonując analizy definicji budżetu zadaniowego można wyróżnić trzy
podstawowe jego filary: zadania, cele oraz mierniki, które ilustrują rysunki 3-5.
ZADANIA
• Zadania tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują
wydatki według celów.
• Przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone
na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zostały
zdefiniowane.

MUSZĄ BYĆ
• Dokładnie opisane, tzn. przedstawiać zamierzone
cele (produktu), możliwe warianty jego osiągnięcia,
mierniki pozwalające określić stopień realizacji celu
(rezultaty), czas wykonania, harmonogram i koszty.

Rysunek 3. Filary budżetu zadaniowego (zadania)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: <http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/budzetzadaniowy> [dostęp: 3.03.2016].

CELE
• Dla każdego zadania, podzadania i działania określone
są cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku ich realizacji.
• Cele są formułowane tak, aby odnosiły się do efektów
działań, a nie do działań które służą ich osiągnięciu.

POWINNO BYĆ
• Istotne, precyzyjne i konkretne, spójne, mierzalne,
określone w czasie, realistyczne.

Rysunek 4. Filary budżetu zadaniowego (cele)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: <http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/
budzet-zadaniowy> [dostęp: 3.03.2016].
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MIERNIKI
• Ocena stopnia realizacji celów dokonywana jest przy pomocy
mierników produktu, rezultatu i oddziaływania.
• Głównym założeniem formułowania mierników jest odzwierciedlenie
w nich ilościowego lub jakościowego stopnia osiągnięcia
podstawowych celów.

MUSZĄ BYĆ
• Adekwatne akceptowane przez jednostki realizujące
dane zadanie, wiarygodne, łatwe do monitorowania,
odporne na manipulację.

Rysunek 5. Filary budżetu zadaniowego (mierniki)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: <http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/
budzet-zadaniowy> [dostęp: 3.03.2016].

Ogólnym zadaniem budżetu zadaniowego jest doskonalenie procesów
zarządczych i budżetowych, czyli dążenie do profesjonalnego planowania
budżetowego w okresie wieloletnim, posługując się przy tym nowoczesnymi
narzędziami zarządzania finansami. W budżecie tym widoczne są kierunki i cele
wydatkowania środków publicznych. Wskazuje się zadania najważniejsze
z punktu widzenia realizowanych celów (hierarchia zadań) oraz stopień ich
wykonania (za pomocą mierników). Rozdział środków publicznych odbywa się
w powiązaniu ze skonkretyzowanymi oczekiwaniami, a więc wiąże się wydatki
z konkretnymi zadaniami. Struktura budżetu zadaniowego pozwala pozyskać
informacje o przyjętych do realizacji zadaniach, ich właściwościach, sposobie
wykonania, wysokości potrzebnych środków finansowych oraz efektach dających się skwantyfikować i porównać. Umożliwia to sprawowanie społecznej
kontroli przez obywateli nad realizacją zadań publicznych. Dąży się zatem
do pełnej jawności i przejrzystości (Winiarska [red.], 2012, s. 5). Dobór
odpowiedniego zestawu mierników pozwala zmierzyć stopień realizacji celów
i zadań w relacji do potrzeb społecznych i możliwości gospodarki (MarczakowskaProczka, 2015, s. 179). Wyróżnić można trzy rodzaje mierników: produktu,
rezultatu oraz oddziaływania, które charakteryzuje tabela 2.
Tabela 2. Mierniki budżetu zadaniowego
Mierniki

Charakterystyka


Produktu
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odnoszą się do bezpośrednich, konkretnych skutków poszczególnych
wydatków budżetowych
pozwalają dokonać pomiaru osiągnięcia celów szczegółowych
ich konstrukcja opiera się na łatwo kwantyfikowalnych i przeliczalnych
jednostkach, np.: długości wybudowanych dróg, liczbie skarg do rzecznika
praw pacjenta
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umożliwiają pomiar i prezentację efektów wykonywanych zadań
w formie wskaźników fizycznych np.: wskaźniki finansowe, świadczące
o zmniejszeniu kosztów utrzymania czy obniżeniu cen usług




umożliwiają pomiar stopnia realizacji celów strategicznych
wskazują przyszłe efekty wykonywanych w danym budżecie zadań,
np.: nakłady na modernizację dróg, co w konsekwencji wpłynie na spadek
wypadków drogowych, wydatki na policję a poprawa poczucia
bezpieczeństwa

Rezultatu

Oddziaływania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Marczakowska-Proczka, 2015, s. 179.

Budżet zadaniowy opiera się na czterech zasadach:
1. Przejrzystości, która polega na wprowadzeniu przejrzystej klasyfikacji
budżetowej.
2. Efektywności i skuteczności, która określa cele i mierniki, a także
porównuje efekty w stosunku do poniesionych nakładów.
3. Programowania wieloletniego, która postuluje kilkuletnią projekcję
budżetu zadaniowego.
4. Konsolidacji wydatków publicznych.
Ustawa o finansach publicznych (dalej ufp) definiuje budżet zadaniowy
jako „skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata
państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji
wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób
prawnych […], sporządzany w układzie zadań budżetowych […], wraz z celami
i miernikami stopnia realizacji celów” (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
art. 142, pkt. 11).
Układ zadaniowy, zgodnie z ufp, jest to „zestawienie odpowiednio
wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów
publicznych sporządzone według funkcji państwa, oznaczających poszczególne
obszary działań państwa, oraz:
a. zadań budżetowych grupujących wydatki według celów,
b. podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające realizację
celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione –
wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi
i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności państwa,
oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów;”
(Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., art. 2, ust 3).
Główną jednostką klasyfikacji w budżecie zadaniowym są funkcje, które
grupują wydatki podstawowego obszaru działalności państwa. W Polsce zostało
zdefiniowane 22 funkcje, które zostały scharakteryzowane w tabeli 3.

31

S TUDIA ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA NR 1
Tabela 3. Funkcje budżetu zadaniowego
1.

Funkcja
Zarządzanie
państwem

2.

Bezpieczeństwo
wewnętrzne i
porządek publiczny

3.

Edukacja,
wychowanie i opieka

4.

Zarządzanie
finansami państwa

5.

Ochrona
praw i interesów
Skarbu Państwa

6.

Polityka gospodarcza
kraju

7.

Gospodarka
przestrzenna,
budownictwo
i mieszkalnictwo

8.

Kultura fizyczna
i sport

9.

Kultura i dziedzictwo
narodowe
Nauka polska

10.

14.

Bezpieczeństwo
zewnętrzne
i nienaruszalność
granic
Środowisko
Zabezpieczenie
społeczne
i wspieranie rodziny
Rynek pracy

15.

Polityka zagraniczna

16.

Sprawy obywatelskie

11.

12.
13.
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Charakterystyka
Obejmuje sprawy związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej;
realizowane są zadania zmierzające do wypełnienia najistotniejszych
zapisów zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających podstawowe zasady demokratycznego ustroju
Ujęte są działania służb państwowych na rzecz zapobiegania i zmniejszania przestępczości i zagrożeń terrorystycznych, a także zapewnienia
bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i terytorium RP
oraz zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof naturalnych oraz
spowodowanych działalnością człowieka
Obejmuje zadania związane z edukacją na wszystkich poziomach,
wychowaniem i opieką, które umożliwiają zapewnienie powszechnego
dostępu do nauki, podwyższenie jakości wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych społeczeństwa
Obejmuje zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi,
których realizacja umożliwia efektywne zaspokajanie potrzeb w zakresie
finansowania wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, stabilny
i zrównoważony
Obejmuje swoim zakresem sprawy związane z gospodarowaniem mieniem
Skarbu Państwa, w tym komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych,
prywatyzacją spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również ochroną
interesów Skarbu Państwa
Obejmuje zadania, których realizacja zapewnia stały wzrost gospodarczy,
postęp społeczno-ekonomiczny oraz rozwój gospodarki krajowej.
W ramach tej funkcji realizowane są inicjatywy związane ze współpracą
gospodarczą z zagranicą, polityką energetyczną i własnością przemysłową.
Obejmuje realizację rządowych programów polityki mieszkaniowej
umożliwiających wsparcie nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym oraz inwestycji zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego
zasobu, jak również realizację innych ustawowo określonych zobowiązań
w zakresie finansowania mieszkalnictwa
Obejmuje zadania i podzadania mające na celu promocję i upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie, wspieranie sportu
wyczynowego oraz rozwój infrastruktury sportowej
Obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad
materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym
Realizowana jest polityka naukowa, naukowo-techniczna oraz innowacyjna
państwa
Obejmuje sprawy związane z obronnością oraz funkcjonowaniem
i rozwojem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym
udział w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów międzynarodowych
Obejmuje sprawy ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego
Umożliwia obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin
w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego
Obejmuje działalność w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
Obejmuje zagadnienia związane z koordynacją polityki zagranicznej
państwa, reprezentowaniem i ochroną interesów RP i jej obywateli oraz
polskich osób prawnych za granicą
Obejmuje obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów
administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, ewidencją
ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego
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Równomierny rozwój
kraju

18

Sprawiedliwość

19

Infrastruktura
transportowa

20

Zdrowie

21

Polityka rolna
i rybacka

22

Planowanie
strategiczne
oraz obsługa
administracyjna
i techniczna

Funkcja wpisuje się w obszar strategicznego zarządzania polityką
rozwoju, która wiąże się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju kraju. Ponadto, w obrębie funkcji,
realizowane są również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją
i wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych
programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi
środków pomocowych
Obejmuje zadania związane z zapewnieniem prawa do sądu, tj. do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny,
bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu sądownictwa powszechnego,
administracyjnego oraz wojskowego.
Obejmuje w szczególności modernizację, budowę oraz utrzymanie
i ochronę infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji
lądowej, transport lotniczy oraz żegluga morska i śródlądowa
Umożliwia realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie
finansowanym ze środków budżetowych
Obejmuje działalność dysponentów w zakresie poprawy konkurencyjności
gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich oraz rynku produktów rybołówstwa
Obejmuje działania, mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań
realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki,
które nie dają się zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań bądź,
jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Planowanie w układzie zadaniowym na 2016 r.,
Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym na 2016 r. i dwa kolejne lata, Warszawa,
wrzesień 2015 r. <http://legislacja.gov.pl/docs//2/12277505/12313255/12313256/dokument187043.pdf>
[dostęp: 3.03.2016].

Drugim szczeblem klasyfikacji zadaniowej są zadania, które grupują
wydatki według celów funkcji państwa, według której zostały określone. Zadania
obejmują całość działań w określonej dziedzinie, pogrupowanych w podzadania,
wykonywanych albo zleconych przez jednostki . Dysponenci realizujący dane
zadanie definiują nie więcej niż dwa cele zadania, które planowane będą
do osiągnięcia w wyniku wykonania zadania oraz jeden miernik. Kolejnym
szczeblem klasyfikacji zadaniowej o charakterze operacyjnym są podzadania,
obejmujące środki na wydatki przeznaczone na realizację zadania, dla którego
zostały określone. Dla każdego podzadania określa się nie więcej niż jeden cel
i miernik. Najniższym szczeblem klasyfikacji zadaniowej o charakterze operacyjnym są działania, które stanowią podstawowy element służący do osiągnięcia
celu podzadania.
W Polsce opracowywanie budżetu w układzie zadaniowym obejmuje
Wieloletni Plan Finansowy Państwa, który zgodnie z art. 103 ufp jest
sporządzany na dany rok budżetowy i trzy kolejne lata. Wieloletni Plan
Finansowy Państwa stanowi podstawę przygotowywania projektu ustawy
budżetowej na kolejny rok budżetowy (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., art. 105).
Uchwalany jest przez Radę Ministrów do dnia 30 kwietnia (Ustawa z dnia
27 sierpnia 2009 r., art. 106).
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Minister Finansów sprawuje ogólną kontrolę efektywności i skuteczności
realizacji budżetu w układzie zadaniowym (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
art. 174, pkt 2).
Dysponenci części budżetowych obejmują nadzór oraz kontrolę efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie
mierników i celów (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., art. 175 ust. 1 pkt 4).

4. Różnice między budżetem tradycyjnym a zadaniowym
W Polsce budżet zadaniowy funkcjonuje równolegle z budżetem tradycyjnym.
W tabeli 4. zaprezentowano różnice występujące między budżetem tradycyjnym
a zadaniowym.
Tabela 4. Różnice między budżetem tradycyjnym a zadaniowym
Budżet tradycyjny
Narzędzie wydatkowania
Utrudnia powiązanie wydatków z celami
i zadaniami rządu
Brak powiązania wydatków z kategoriami
skuteczności i efektywności
Brak wieloletniej projekcji wydatków na zadania
Brak integracji wydatków
Ograniczona hierarchizacja wydatków
Resortowe podejście
Brak czytelnej informacji o polityce wydatkowej
ministerstwa
Ukierunkowanie dyskusji na pojedyncze pozycje
budżetowe

Budżet zadaniowy
Narzędzie rządzenia
Umożliwia powiązanie wydatków z celami
i zadaniami rządu
Zarządzanie wydatkami w kierunku zwiększenia
skuteczności i efektywności
Trzyletnia projekcja wydatków według zadań
Konsolidacja wydatków według zadań
Hierarchia wydatków i instrumentów według
istotności zadań dla rządu
Sprzyja zapewnieniu współpracy w rządzie i innych
instytucji publicznych
Czytelna informacja o wydatkach w nowej
klasyfikacji budżetowej
Umożliwia merytoryczną dyskusję o zadaniach
rządu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lubińska, 2007, s. 30.

Dokonując analizy tabeli 4. można zauważyć, że:
1. W budżecie zadaniowym zestawiany jest plan wydatków wraz z częścią
sprawozdawczą zawierająca opis celów i środków.
2. Budżet zadaniowy zawiera opis mierników wraz ze wskazaniem ich
wielkości docelowych, które pozwalają pokazać efekty z nakładów.
3. Budżet tradycyjny nie zawiera zestawienia wydatków budżetu wraz
z pozostałymi wydatkami całego sektora, a w budżecie zadaniowym jest
podejście całościowe.
4. W budżecie tradycyjnym brak jest hierarchii wydatków.
5. Budżet tradycyjny ma charakter statyczny.
6. Budżet zadaniowy stanowi długofalowe podejście do planowania
wydatków, co skutkuje powiązaniem budżetu rocznego z wieloletnim
planowaniem budżetowym.
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7. W budżecie zadaniowym występuje kwestia odpowiedzialności za realizację, a także koordynację wyznaczonych zadań przez dysponentów,
którzy są rozliczani z wyników.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono budżet zadaniowy jako nowoczesną metodę zarządzania finansami publicznymi. New Public Management jako nowa filozofia
zarządzania zakłada, że działania podjęte w sektorze finansów publicznych
powinny być zorientowane przede wszystkim na rynek, co w konsekwencji
oznacza, że może być zaaplikowane we wszystkich obszarach działalności.
Budżet tradycyjny stanowi narzędzie wydatkowania środków publicznych,
natomiast budżetowanie zadaniowe to narzędzie zarządzania środkami publicznymi, które sprzyja zorientowaniu na efektywność i wyniki. Określenie celów
oraz mierników odnoszących się do tych celów umożliwia dokładniejsze
obserwowanie i zarazem kontrolowanie osiąganych rezultatów administracji
publicznej.
Na podstawie zaprezentowanych w artykule informacji można stwierdzić,
że budżet zadaniowy to:
 Kompleksowe narzędzie, służące racjonalnemu, przejrzystemu, skutecznemu i zarazem efektywnemu gospodarowaniu środkami publicznymi.
 Narzędzie motywujące administrację publiczną do osiągania jak najlepszych wyników w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Bibliografia
1. Gaudemet J. M., Molinie J., 2000, Finanse publiczne, Warszawa.
2. Kaczmarek K., 2011, Budżet zadaniowy – aspekty finansowo księgowe, „Poradnik
Rachunkowości Budżetowej” 7/2011.
3. Lubińska T. (red.), 2009, Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność.
Budżet zadaniowy w Polsce, Warszawa.
4. Lubińska T., 2007, Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania
na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, Warszawa.
5. Marczakowska-Proczka J., 2015, System budżetowy, [w:] Współczesne finanse
publiczne, A. Alińska, B. Woźniak (red.), Warszawa.
5. Osborne D., Gaebler T., 1994, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości
przenika i przekształca administrację publiczną, Poznań.
6. Owsiak S. (red.) 2002, Budżet władz lokalnych, Warszawa.
7. Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa.
8. Owsiak S., 2012, Węzłowe problemy i dylematy związane ze stosowaniem budżetu
zadaniowego w Polsce, [w:] Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków,
B. Woźniak, M. Postuła, (red.) Warszawa.
9. Pietrzak B., Polański Z., Woniak B., 2008, System finansowy w Polsce, Warszawa.
10. Postuła M., Perczyński P. (red.), 2010, Budżet zadaniowy w administracji
publicznej, wyd. II (poprawione), Warszawa.

35

S TUDIA ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA NR 1
11. Robinson M., 2007, Performance budgeting, Linking Funding and Results,
Washington.
12. Supernat J., 2003, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public
Management, „Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej” nr 2, Białystok.
13. Wernik A., 2007, Finanse publiczne. Cele. Struktury. Uwarunkowania, Warszawa.
14. Winiarska K. (red.), 2012, Budżet zadaniowy w teorii i praktyce, Warszawa.
Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego
sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
na rok 2016.
Netografia:
1. <http://www.mf.gov.pl/documents/ 764034/1002076 /harmonogram _ prac_na_
bz.pdf> [dostęp: 3.03.2016].
2. <http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/budzet-zadaniowy> [dostęp: 3.03.2016].
Inne:
1. Budżet zadaniowy. Racjonalność, przejrzystość, skuteczność. Metodyka, Materiały
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departament Budżetu Zadaniowego,
Warszawa 2006.
2. Planowanie w układzie zadaniowym na 2016 r., Skonsolidowany plan wydatków
w układzie zadaniowym na 2016 r. i dwa kolejne lata, Warszawa, wrzesień 2015 r.

The task-oriented budget as a modern tool of management of public finance
Abstract
Functioning on global markets enforces closer links and mutual interdependence
among countries. Broader access to capital, technology and information results in the
situation that the geographical distance and actual conditions of a given country
no longer constitute a barrier in achieving competitive advantages. Instead of administering
the public finance in a passive way, individual countries should seek active methods
of managing their budgets. The aim of the article is to present theoretical challenges
of the task-oriented budget as a new tool of the public finance management. In order
to achieve this aim, the author starts with an attempt to define these budget tasks and
to describe the consecutive phases of its implementation. Next, the difference between
the traditional methods of constructing the public budget and budgeting by objectives
is described. The main pillars and principles of the task-oriented budget are pointed out.
A literature analysis is applied as a main research method in the article.
Keywords: budget, task-oriented budget, public administration, management
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Niekonsekwencja ustawodawcy
w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym
w świetle postanowień ordynacji podatkowej
Streszczenie
Niniejsza publikacja miała na celu wykazanie braku konsekwencji ustawodawcy
w przedmiocie tworzenia niektórych regulacji podatkowych. Przedmiotem badań autora
były instytucje oświadczeń o stanie majątkowym, regulowanych treścią ustawy Ordynacja podatkowa. „Narzędzia” te wykorzystywane są przez organy podatkowe i organy
kontroli skarbowej w postępowaniach podatkowych, celem ustalenia stanu majątkowego
podatników. Jak wykazano jednakże, przedmiotowe regulacje nie do końca spełniają
standardy, jakie należy respektować przy tworzeniu prawa podatkowego. Regulacje
te nie przewidują bowiem, dla niemalże identycznych „narzędzi”, jakimi są przedmiotowe
oświadczenia o stanie majątkowym, takich samych wymogów formalnych.
Słowa kluczowe: prawo, podatki, postępowanie podatkowe, dowody, prawa podatnika

Wstęp
W każdym systemie finansowym współczesnego państwa prawo podatkowe
stanowi bardzo istotny element, bowiem z jednej strony jest instrumentem,
za pośrednictwem którego gromadzone są dochody budżetu państwa, z drugiej
natomiast, w sposób władczy ingeruje ono w prawo własności, a przez to wpływa
na ograniczenie wolności. Ta ingerencja w sferę własności, jak i ograniczenie
wolności, ma jednakże swoje mocne podstawy prawne, których źródło odnajdujemy w normatywie konstytucyjnym, jak i w wynikającej z niego materii ustawowej. Władztwo państwa w tej sferze życia społecznego jest zatem uzasadnione.
Uzasadnione jest tym samym stanowienie takich zasad i reguł określonego
postępowania, które nakazywać będą adresatom sposób zachowania zgodny
z postanowieniami prawa podatkowego, jak i umożliwiać organom administracji
publicznej kontrolę tych zachowań. Istnieje tym samym normatyw wyposażający
organy administracji publicznej (podatkowej) w narzędzia pozwalające niejako
wpływać na pewien sposób zachowania się podmiotów prawa podatkowego,
zgodny z żądaniem organu. Z oczywistych powodów wskazane narzędzia mogą
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być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zaistniałymi w ramach stosunku
prawno-podatkowego okolicznościami oraz przy uwzględnieniu odpowiedniej
dla niego procedury podatkowej (postępowania).
Jednym z takich narzędzi, regulowanym treścią Ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa1 (dalej u.o.p.) jest instytucja tzw. oświadczeń
o stanie majątkowym2, mająca dla strony postępowania niewątpliwie charakter
denuncjacyjny. Do ich składania, na żądanie organów podatkowych (organów
kontroli skarbowej), zobowiązane są podmioty prawa podatkowego. Istota
owych oświadczeń jest znamienna, bowiem zmusza podatnika do wyjawiania
wartości zgromadzonego, a przez to posiadanego majątku, co ma umożliwić
organom podatkowym wyjaśnienie stanu rzeczywistego sprawy podatkowej
w sposób wyczerpujący. Żądanie złożenia oświadczenia o stanie majątkowym
jest, zatem niewątpliwą ingerencją w sferę wolności podmiotów prawa.
To uprawnia do przyjęcia wniosku, iż regulacje prawne w tej sferze muszą być
precyzyjne, konkretne i zupełne zarazem.
Czy z takim stanem prawnym mamy do czynienia w świetle postanowień u.o.p.?
Lektura poszczególnych jej unormowań w tym przedmiocie, daje zdecydowanie
odpowiedź negatywną.

1. Oświadczenie o stanie majątkowym regulowane w dziale III Ordynacji
podatkowej
Regulacje prawne związane z oświadczeniami o stanie majątkowym zostały
zawarte w treści u.o.p. wyłącznie dwukrotnie, i to w odrębnych jednostkach
redakcyjnych, a mianowicie w dziale III – Zobowiązania podatkowe oraz
w dziale IV – Postępowanie podatkowe. Stąd też można na wstępie przyjąć,
iż oświadczenia te spełniają odrębne funkcje i zasadniczo inny jest ich cel.
Bliższa ich analiza wskazuje jednakże, iż ich wspólnym i zasadniczym celem jest
wykazanie organowi podatkowemu (organowi kontroli skarbowej), w toku
określonej procedury podatkowej, jakim zasobem majątkowym legitymuje się
podatnik na określony dzień, tj. dzień wskazany w wezwaniu organu. Ten
element w pewnym sensie dowodzi, iż istota tych oświadczeń jest ze sobą zbieżna.
Ustawodawca w dziale III u.o.p. (art. 39 § 1), w ramach zabezpieczenia
wykonania zobowiązań podatkowych, wyposażył organy podatkowe w narzędzie,
jakim jest żądanie (wezwanie) złożenia przez stronę postępowania lub
kontrolowanego, oświadczenia majątkowego, a ściślej oświadczenia o rzeczach
i prawach majątkowych. Wstępna analiza przepisu wskazuje jednakże,
iż właściwie nie wiadomo o czyje rzeczy i prawa majątkowe faktycznie chodzi
ustawodawcy. Dostrzeżmy bowiem, iż w przepisie tym posłużono się zwrotami,

1
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które nie pozwalają na definitywne przyjęcie, iż oświadczenie złożone przez
stronę lub kontrolowanego za przedmiot ma mieć wyłącznie te dobra materialne,
które są jego własnością.
Strona lub kontrolowany wzywani są przecież do złożenia oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem
hipoteki przymusowej, a także o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach
majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego. Z normatywu
tego nie sposób odtworzyć, iż przedmiotem oświadczenia muszą być wyłącznie
dobra majątkowe należące do składającego oświadczenie. Stąd też przyjąć
można, iż w takim oświadczeniu mogą zostać wykazane nieruchomości,
ruchomości, jak i inne prawa majątkowe będące własnością innych osób.
Wystarczy, aby spełniały one wymogi (warunki) dla objęcia ich hipoteką
przymusową ewentualnie zastawem skarbowym.
Jest to pierwsza uwaga dotycząca niejednoznaczności i braku konsekwencji
tej regulacji. Co więcej, w przepisie art. 33 § 1 u.o.p. wyraźnie wskazano,
iż zobowiązanie podatkowe może być zabezpieczone na majątku podatnika.
Brak natomiast tej jednoznaczności w przepisie art. 39 § 1 u.o.p.
Istotne dla tego normatywu jest również wskazanie, iż żądanie złożenia
oświadczenia może być wyłącznie wykorzystywane w postępowaniu podatkowym i kontroli podatkowej. Jest to absolutny warunek, aby organ mógł sięgnąć
po ten „środek dowodowy”. Poza tym, aby z niego skorzystać, istnieć musi, tzw.
uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego. Wskazać bezwzględnie należy, iż pojęcie „uzasadnionej obawy” nie zostało niestety w ogóle
zdefiniowane przez ustawodawcę w tym przepisie, a także w pozostałych
przepisach prawa podatkowego. Jednakże ustawodawca dał pewną wskazówkę
dla zdefiniowania tego stanu poprzez treść art. 33 § 1 u.o.p., gdzie uszczegółowił
sposób jego rozumienia, co najmniej w ten sposób, iż podatnik trwale nie uiszcza
wymaganych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje
czynności polegających na zbywaniu majątku, które mają utrudnić lub udaremnić
egzekucję.
Przyjmuje się przy tym, co jest oczywiste i bezsporne, iż wykazanie owej
„trwałość” niemożności płacenia podatków i innych świadczeń publicznych musi
wykazać i uzasadnić organ podatkowy. W odniesieniu natomiast do okoliczności
związanych ze zbywaniem majątku, to muszą one wskazywać, że nie jest to normalny przejaw prowadzonej przez podatnika działalności3.
Takie same okoliczności i wymogi muszą tym samym towarzyszyć wezwaniu
strony do złożenia oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych.
Organ podatkowy musi być przekonany, iż wezwanie to ma solidne podstawy dla
przyjęcia, iż w przyszłości podatnik może się nie wywiązać sumiennie ze swoich
zobowiązań podatkowych.

3

L. Etel, Postępowanie podatkowe, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. C. Kosikowski, L. Etel,
Warszawa 2009, s. 276.
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Zauważmy przy tym, iż uprawnienie wezwania strony do złożenia
oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych przysługuje wyłącznie
organom podatkowym, a nie organom kontroli skarbowej. Wynika to bezspornie
z postanowień ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej4
(dalej u.k.s.), a w szczególności zakresu uprawnień kontroli skarbowej, normowanych treścią art. 2 oraz odpowiedniego stosowania art. 31 ust. 1 i 2 tej ustawy.
Co prawda, zgodnie z treścią art. 14d ust. 1. u.k.s., dyrektor urzędu kontroli
skarbowej w toku postępowania kontrolnego może, w drodze decyzji, dokonać
zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku kontrolowanego,
jednakże do tego zabezpieczenia może zastosować wyłącznie i odpowiednio
tylko art. 33-33c u.o.p. Żądanie złożenia oświadczenia regulowane jest natomiast
treścią art. 39 u.o.p. Stąd też, w przypadku występowania powołanych wyżej
okoliczności w ramach prowadzonego przez organy kontroli skarbowej postępowania kontrolnego, a w jego ramach ewentualnej kontroli podatkowej, organy
te zobowiązane są do informowania organów podatkowych, aby te podjęły
czynności związane z żądaniem złożenia przedmiotowego oświadczenia.
Organy kontroli skarbowej w ramach własnej procedury kontrolnej (postępowania kontrolnego) nie mogą wystąpić tym samym do strony postępowania
o złożenie oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych w trybie
art. 39 u.o.p.
Instytucja komentowanego oświadczenia jest dość sformalizowana.
Dotyczy to przede wszystkim wymogów doręczonego wezwania stronie oraz
formy, w jakiej owo oświadczenie majątkowe winno być złożone organowi.
Przy zaistnieniu powołanych wcześniej przesłanek, mając na uwadze, iż złożenie
oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania5, organ podatkowy, wzywając stronę do złożenia oświadczenia
o nieruchomościach i prawach majątkowych jest zobowiązany w wezwaniu
tym uprzedzić ją o tej odpowiedzialności karnej.
Przy tym, wzywany został wyposażony przez ustawodawcę w uprawnienie
odmowy złożenia takiego oświadczenia. Mając na uwadze tę okoliczność, organ
podatkowy również musi zawrzeć w wezwaniu pouczenie o istnieniu takiego
uprawnienia strony. Stąd też dopiero, gdy strona złoży wymagane prawem oświadczenie o stanie majątkowym, spoczywa na niej odpowiedzialność za podane
w takim oświadczeniu dane. Jeżeli dane te będą nieprawdziwe, strona składająca
oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych naraża się na odpowiedzialność karną, którą może być pozbawienie jej wolności nawet do lat trzech.
Bardzo istotną zmianą, jaką wprowadzono do u.o.p. od 1 stycznia 2009 r.
w przedmiocie zabezpieczania zobowiązań podatkowych, jest wyłączenie
odpowiedzialności karnej w zakresie, w jakim strona nie podała szacunkowej
wartości rzeczy lub praw majątkowych albo podała wartości nieodpowiadające
rzeczywistej wartości ujawnionych rzeczy lub praw.
4
5
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Powyższe oznacza, iż komentowana instytucja złożenia oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych, regulowana treścią art. 39 u.o.p.,
sprowadza się wyłącznie do ujawnienia ilości nieruchomości i praw
majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej lub zastawu
skarbowego. Określanie wartości owych praw jest zatem fakultatywnym
normatywem zawartym w powołanym przepisie.
Bardzo istotny i kluczowy zarazem dla podjętego problemu jest drugi
element sformalizowania tej instytucji, a dotyczący formy, w jakiej oświadczenie
to musi być złożone przez stronę organowi podatkowemu. Ustawodawca,
przepisem art. 39 § 5 u.o.p., zobowiązał ministra właściwego do spraw finansów
publicznych do określenia wzoru formularza oświadczenia celem zapewnienia
jego jednolitości. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, mając
na uwadze zakres upoważnienia określonego w powołanym art. 39 § 5 u.o.p.,
określił w drodze rozporządzenia wzór tego oświadczenia, który identyfikuje się
jako druk ORD-HZ6.
Nie ulega zatem wątpliwości, iż do tej instytucji, jaką jest oświadczenie
o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, ustawodawca podszedł z przynależną mu sumiennością. Pozwala to na przyjęcie wniosku, iż wymogi formalne
dla tego oświadczenia są jednoznaczne i niebudzące żadnych wątpliwości. Wzór
tego oświadczenia jest jednolity dla wszystkich stron postępowań podatkowych
i kontrolowanych w kontrolach podatkowych, prowadzonych przez organy
podatkowe na terenie całego kraju.
Nadto, wzór tego urzędowego oświadczenia w sposób precyzyjny reguluje to,
czego od strony postępowania oczekuje organ podatkowy, wzywając ją do jego
złożenia. Zgodnie z dyspozycją ustawodawcy, oświadczenie to zawiera również
pozycje związane z wartością szacunkową wykazywanych nieruchomości lub
praw majątkowych. Oznacza to, iż taka wartość powinna zostać w nim wykazana.
Przypomnijmy jednakże, iż niepodanie szacunkowej wartości tego majątku lub
podanie wartości nieodpowiadającej rzeczywistej wartości ujawnionych rzeczy
lub praw zwalnia składającego oświadczenie z odpowiedzialności karnej
za fałszywe zeznania. Zarówno pouczenie o tej odpowiedzialności karnej, jak
i z niej wyłączenie, zostało określone wprost we wzorze tego oświadczenia.
Stąd też, zauważmy, iż strona wezwana do złożenia oświadczenia jest
dwukrotnie informowana (pouczana) o konsekwencjach związanych z jego
złożeniem, tj. raz w pisemnym wezwaniu organu podatkowego, zgodnie
z dyspozycją art. 39 § 4 u.o.p., drugi raz natomiast, treścią wzoru samego
oświadczenia, stanowioną częścią E formularza.

6

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.12.2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej,
i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu
skarbowego (Dz.U. z 2011 r., nr 274, poz. 1618).
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2. Oświadczenie o stanie majątkowym regulowane w dziale IV
Ordynacji podatkowej – Postępowaniu podatkowym
Drugim rodzajem oświadczenia majątkowego, jest oświadczenie składane
w ramach procedury regulowanej działem IV u.o.p., a mianowicie w postępowaniu
podatkowym7.
Podniesiono już we wcześniejszych uwagach, iż oświadczenia te mają
charakter tzw. zachowań denuncjacyjnych, zmierzających w swej istocie do ustalenia stanu posiadania majątku u uczestników postępowania. Oświadczenie
regulowane treścią art. 39 u.o.p. stanowi narzędzie zabezpieczające wykonanie
w przyszłości zobowiązania podatkowego. Oświadczenie, o którym stanowi przepis
art. 180 § 3 u.o.p., jest również takim narzędziem, bowiem jego wykorzystanie
przez organy podatkowe (organy kontroli skarbowej), może być zainicjowane
w toku postępowania podatkowego, podczas którego dąży się do ustalenia, w jaki
sposób podmioty, wobec których wszczęto i przeprowadzono postępowanie,
respektują przepisy prawa podatkowego, m.in. czy rzetelnie dokumentują
zdarzenia gospodarcze w urządzeniach księgowych i deklarują faktyczne
podstawy opodatkowania, a w konsekwencji wysokość podatków, a także czy
dokumentują te zdarzenia zgodnie z postanowieniami szczegółowych regulacji
prawa podatkowego (ustaw podatkowych). Jest więc działaniem, które niejako
poprzedza przyszłe ustalenia, których przedmiotem może być skonkretyzowane
zobowiązanie podatkowe, określone (ustalone) przez organ w drodze decyzji.
Nadto, oświadczenie to składa się również pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o tym fakcie także należy uprzedzić kontrolowanego.
Przesłanki zastosowania tego narzędzia przez organy kontroli zostały jednakże
zredagowane przez ustawodawcę nieco odmiennie, bowiem w redakcji tego
przepisu nie umieszczono, tzw. „zachodzenia uzasadnionej obawy niewykonania
w przyszłości zobowiązania podatkowego”, lecz posłużono się zwrotem
„zachodzenia uzasadnionego przypuszczenia, że strona będąca osobą fizyczną
nie ujawniła wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla
określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego”. Druga z różnic,
jaką można dostrzec, to okoliczność, iż oświadczenie, o którym stanowi przepis
art. 180 § 3 u.o.p., może złożyć wyłącznie osoba fizyczna. Kolejną natomiast,
co wynika wprost z ulokowania tej instytucji w dziale IV u.o.p., jest to,
że o złożenie takiego oświadczenia może zwrócić się organ tylko w toku
postępowania podatkowego.
7
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Wyjaśnienia wymaga okoliczność zmiany od 1 stycznia 2016 r. przepisów u.o.p. w zakresie składania
oświadczeń majątkowych. Przedmiotowa zmiana polegała po prostu na przeniesieniu w identycznym
brzmieniu regulacji dotyczących oświadczeń majątkowych z działu VI – Kontrola podatkowa,
do działu IV – Postępowanie podatkowe. Ten efekt legislacyjny jest konsekwencją podnoszonych
przez wiele lat zarzutów ze strony doktryny, a przede wszystkim doradców podatkowych, iż składanie
oświadczeń o stanie majątkowym, o których stanowił art. 285 a u.o.p., mogło odbywać się wyłącznie
w trakcie prowadzonych kontroli podatkowych. Brak było podstaw do żądania oświadczeń w trakcie
prowadzonych postępowań podatkowych (kontrolnych). Nowelizacja niejako „naprawiła” ten defekt
procedur podatkowych.
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Zauważmy również, iż przy tym oświadczeniu poszerzono spektrum organów
mogących korzystać z tego narzędzia, a mianowicie o organy kontroli skarbowej8.
Nie zmienia to istotnych okoliczności, iż w odniesieniu do dwóch komentowanych
oświadczeń majątkowych, mamy do czynienia z takim samym oczekiwaniem
organów kontrolnych, w związku z wezwaniem do ich złożenia. Oczekiwanie to,
to nic innego, jak wyjawienie majątku będącego na określony dzień w posiadaniu
kontrolowanego lub strony postępowania.
Bez trudu przy tym można dostrzec, iż zakres normowania przepisu
art. 180 § 3 u.o.p. jest o wiele szerszy, bowiem ustawodawca nie zawarł w nim
konkretnych zasobów majątkowych, jak to uczynił wprost w treści art. 39 u.o.p.
Oświadczenie, o którym stanowi art. 180 § 3 u.o.p., dotyczy więc całego stanu
majątkowego kontrolowanego, a nie poszczególnych jego składników i co do tego
nie można mieć żadnych wątpliwości. Przyjąć należy zatem, iż oświadczenie
to winno być oświadczeniem majątkowym o wiele bardziej szczegółowym
od oświadczenia wcześniej komentowanego, a tym samym określać wszystkie
zasoby majątkowe, jakimi dysponuje kontrolowany na określony dzień.
Dlatego też, to narzędzie zaliczyć należy do dowodów niezbędnych, a zarazem
kluczowych do ustalenia stanu faktycznego w postępowaniach z zakresu
opodatkowania dochodów nieujawnionych oraz pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Bez uzyskania takiego oświadczenia, m.in. wg stanu na początek
i koniec badanego roku podatkowego, nie byłoby możliwe zastosowanie się
przez organ podatkowy do normatywu zawartego w treści art. 25b-25g Ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych9.
Mając powyższe na uwadze, w przedmiocie bardzo istotnego w szeregu
postępowań, właśnie postępowania dotyczącego opodatkowania przychodów
nieujawnionych oraz pochodzących ze źródeł nieujawnionych i ich negatywnych
skutków dla kontrolowanego, jakim może być opodatkowanie takiego przychodu
aż 75% stawką zryczałtowanego podatku, zrozumieć należy, iż instytucja
oświadczenia regulowana treścią art. 180 § 3 u.o.p. ma bardzo doniosłe
znaczenie dla całego procesu dowodowego i w konsekwencji ustaleń stanu
faktycznego sprawy.
Skoro to narzędzie jest bardzo ważnym dowodem stwierdzającym stan
faktyczny, który skutkować może znacznym obciążeniem podatkowym
(ustalonym zobowiązaniem podatkowym), to nie ulega wątpliwości, iż forma
i wymogi jego składania powinny przybrać charakter szczególny, tj. przy
zastosowaniu, tzw. wzorcowego formularza, którego źródło winno znajdować się
wyłącznie w przepisach prawa podatkowego.
8

9

Badanie oświadczeń majątkowych należy do zakresu działania organów kontroli skarbowej, o czym
stanowi przepis art. 2 ust. 1 pkt 14 u.k.s. Uprawnienia kontroli skarbowej w powołanym zakresie
dotyczą kontroli oświadczeń o stanie majątkowym osób – obowiązanych do ich składania –
zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych administracji celnej, podatkowej
oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym
w urzędzie obsługującym tego ministra, czyli osób, które z mocy prawa, bez wezwania organu,
zobowiązane są do ich terminowego składania.
Tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.
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Jednakże poważnym mankamentem regulacji art. 180 § 3 oraz dotychczasowego
art. 285a § 3 u.o.p. był i jest nadal brak jakiegokolwiek elementu, wskazówki
oraz wymogów formalnych stawianych takiemu dokumentowi. W ocenie autora,
w odniesieniu do powyższych uwag, redakcja tej regulacji jest więc wysoce
naganna, niespełniająca podstawowych standardów legislacyjnych, o podwyższonych już nie wspominając, stawianych przecież regulacjom prawa
podatkowego. Pomimo tego, iż oświadczenie majątkowe regulowane treścią
art. 180 § 3 u.o.p. ma znaczenie doniosłe dla całego procesu dowodowego,
to w poprzednim stanie prawnym, jak i obecnym, zarówno organy podatkowe,
jak i, a nawet przede wszystkim, kontrolowani nie doczekali się określenia jego
formy (wzoru) w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, jak to uczyniono
w zakresie oświadczenia regulowanego treścią art. 39 u.o.p.
Ten stan faktyczny jest w ogóle niezrozumiały i rzutujący jednocześnie
na wysoce wątpliwą rzetelność i legalność prowadzonych wcześniej kontroli
podatkowych, a obecnie postępowań podatkowych.
Brak określenia wzoru oświadczenia w drodze rozporządzenia w poprzednim
stanie prawnym doprowadził, poprzez wieloletnią praktykę, do pewnej
„samowoli”, tj. samowystarczalnego tworzenia własnych wzorów oświadczeń
przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. W tym kreatywnym
procesie, niemającym przecież żadnych podstaw prawnych, uczestniczył również
Minister Finansów, tworząc tzw. wytyczne dla organów podatkowych i organów
kontroli skarbowej, co do wymogów formalnych, jakie winny zawierać
przedmiotowe oświadczenia majątkowe. Treścią ówczesnego przepisu art. 285a
§ 3 u.o.p. Minister Finansów nie był przecież do tego w ogóle upoważniony.
Obecny stan prawny jest identyczny, tzn. brak w u.o.p. delegacji dla Ministra
Finansów, w przedmiocie określenia wzoru takiego oświadczenia, co przyjąć
należy za poważne niedopatrzenie ustawodawcy, które powinno być niezwłocznie naprawione.
W standardach przyjmowanych dla tworzenia współczesnego prawa podatkowego taki stan faktyczny był i niestety nadal jest z oczywistych powodów nie
do zaakceptowania.
Mając na uwadze komentowany stan prawny zarówno przed nowelizacją,
jak i po niej, stwierdzić należy, iż w zakresie oświadczenia majątkowego
regulowanego treścią art. 180 § 3 u.o.p., ustawodawca nie dopełnił obowiązków
w zakresie zupełności tej regulacji prawa podatkowego, jak i dowiódł z całą
pewnością swojej niekonsekwencji.

Podsumowanie
Podjęty w niniejszych krótkich rozważaniach temat oświadczeń o stanie majątkowym, regulowanych w polskim „kodeksie podatkowym”, jest bez wątpienia
ważny dla procesu gromadzenia dowodów, jak i w kontekście skuteczności
i legalności egzekwowania wykonywania zobowiązań podatkowych. Cel, jaki
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założył sobie ustawodawca przy wykorzystywaniu tych narzędzi jest oczywisty,
a jest nim wyjawianie przez strony postępowań czy też kontrolowanych zasobów
majątkowych, aby zabezpieczyć bądź też ustalić przyszłe zobowiązanie podatkowe. Narzędzia te są więc pewną formą ingerencji w sferę wolności, jak
i „donoszeniem” kontrolowanych na samych siebie. Miejmy przy tym na uwadze,
iż instrumenty te mają jednakże solidne podstawy w źródłach powszechnie
obowiązującego prawa podatkowego.
Pomimo tego, nie można jednakże z całą pewnością zaakceptować
istniejącej sytuacji prawnej, w której to ustawodawca, tworząc w treści jednego
aktu normatywnego podobne instrumenty w postaci oświadczeń o stanie
majątkowym, których cel jest niemalże identyczny, zaniedbuje jakże ważną
stronę formalną jednego z tych dowodów, pozostawiając ją wyłącznie w gestii
organów administracji publicznej. Jest to z całą pewnością niewypełnienie
warunków, jakie stawiane są regulacjom podatkowym w demokratycznym
państwie prawnym, tj. m.in. zupełności, wyłączności i jednoznaczności.
Pozostawienie przez ustawodawcę przepisu art. 180 § 3 u.o.p. bez niezbędnej
delegacji dla Ministra Finansów do uszczegółowienia instytucji regulowanego
tam oświadczenia, nadal będzie, niestety, przyczyniać się do, w pewnym stopniu
sztucznego, kreowania normatywu bez wyraźnych prawnych podstaw w przestrzeni prawnej. Skłoni to również organy podatkowe i organy kontroli skarbowej
do wątpliwych i kreatywnych zachowań, stojących w opozycji wobec
fundamentalnych zasad prawa podatkowego we współczesnej rzeczywistości”.
Poczynione rozważania i wyeksponowane wątpliwości z całą pewnością
wskazują na brak konsekwencji ustawodawcy w tym, jakże istotnym dla procesu
gromadzenia dowodów, normatywie prawnym regulowanym wprost w postanowieniach u.o.p.
Miejmy przy tym nadzieję, iż planowana kodyfikacja procedury
podatkowej, przy aktywnym udziale Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa
Podatkowego10 dostrzeże i wyeliminuje ten istotny mankament, jak to uczyniono –
choć z wielkim opóźnieniem – w przedmiocie opodatkowania przychodów
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

10

<http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/242651/242658/242659/dokument127042.pdf> [dostęp: 23.03.2016 r.].
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Inconsistency of the legislator regarding financial disclosures
in the light of the Tax Code
Abstract
The aim of this article is to prove the lack of consistency of the legislator
in creating some fiscal regulations. Financial disclosures – an institution regulated
by the Tax Statute – were the subject of research. The disclosures are used by tax
authorities and tax auditors in some financial procedures to determine the wealth
of taxpayers. However, the regulations in question do not fully meet the standards
necessary in tax legislation. The regulations do not, in particular, establish consistent
formal requirements.
Keywords: law, taxes, financial disclosure, financial procedure, evidence, taxpayer rights
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Zadania organów administracji
w zakresie ochrony cyberprzestrzeni
Streszczenie
Artykuł koncentruje się wokół problematyki wskazania podstawowych zadań
wybranych organów administracji publicznej w zakresie ochrony cyberprzestrzeni.
Zwrócono uwagę na podstawowe dokumenty ponadnarodowe i krajowe, a także
wyjaśniono rolę i zadania administracji publicznej w obszarze ochrony cybersieci.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, cyberbezpieczeństwo, sieć internetowa

Wstęp
Ostatnimi czasy w dyskursie publicznym oraz licznych opracowaniach naukowych
istotną rolę pełnią tematy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Autorzy podejmujący
problematykę cyberbezpieczeństwa swoją uwagę badawczą koncentrują na aktorach cybersieci, ich działaniach (legalnych jak i nielegalnych) oraz zadaniach
wybranych organów administracji publicznej w zakresie ochrony cyberprzestrzeni.
O tym, że jest to bardzo istotna problematyka, świadczą nie tylko prowadzone
badania naukowe, ale także liczne incydenty związane z wykorzystaniem cybersieci.
Przełom XX/XXI wieku jest nazywany erą cyfrową, gdzie w zasadzie
wszelkie czynności można wykonywać, wykorzystując komputer z dostępem
do sieci. Niewątpliwie jest to znaczące ułatwienie, jednak niesie ze sobą liczne
zagrożenia. W związku z powyższym bardzo ważne zadania pełnią określone
organy administracji publicznej, które ustawowo odpowiedzialne są za ochronę
cyberprzestrzeni. Niniejszy artykuł podejmuje problematykę określonych zadań
nałożonych przez ustawodawcę na wybrane organy administracji publicznej.
Zasadniczym celem badawczym jest eksploracja zadań realizowanych
przez wybrane organy administracji publicznej w zakresie ochrony cybersieci.
Problemem badawczym są zadania realizowane przez administrację publiczną
w obszarze ochrony cyberprzestrzeni. Zakłada się następującą hipotezę
badawczą: organy administracji publicznej, w szczególności te, zajmujące się
działem informatyzacji, dysponują bardzo szerokimi kompetencjami w zakresie
wykonywania podstawowych zadań z zakresu zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
Niestety rozwój technologii, a także różne działania wybranych aktorów
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w cybersieci powodują, że administracja musi ciągle dostosowywać swoje
działania do pojawiających się problemów natury administracyjno-prawnej.
Proces badawczy opiera się na zastosowaniu analizy jakościowej, co
umożliwia analizę zjawisk społecznych w obszarze cyberbezpieczeństwa w sposób
dogłębny i zarazem w miarę kompleksowy. Posłużono się egzegezą i twórczą
interpretacją przepisów prawa. Proces badawczy został uzupełniony przez
metodę process tracing1, która umożliwia wnioskowanie dotyczące związków
przyczynowo-skutkowych. Metoda umożliwia śledzenie podejmowanych decyzji.
Indukcyjna strona tej metody pozwala także na zbadanie psychologicznych
aspektów podejmowania decyzji przez liczne osoby korzystające z sieci
internetowej, które mogą charakteryzować się pozytywnymi jak i negatywnymi
determinantami. Proces tracing skupia się również na zbadaniu decyzyjności
wybranych organów administracji publicznej w obszarze ochrony przed cyberzagrożeniami.

1. Stan badań w zakresie cyberbezpieczeństwa
Badania nad problemem cyberbezpieczeństwa są prowadzone od niedawna.
Większość autorów podejmuje tę problematykę w kontekście nauk o bezpieczeństwie2, przedstawiając zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty związane
z korzystaniem z sieci internetowej3. Pojawiają się również na polskim rynku
wydawniczym publikacje podejmujące problematykę cyberbezpieczeństwa
w kontekście różnych zagrożeń, takich jak przestępczość czy terroryzm 4.
Publikacje dotyczące zagrożeń płynących z portali internetowych są także
eksponowane w sieci, co świadczy o nośności tematu5. Problematyka cyberzagrożeń, cyberbezpieczeństwa jest również eksplorowana w literaturze obcojęzycznej. Autorzy skupiają się w niej na najważniejszych zagrożeniach
płynących z korzystania z sieci, wskazują także na aspekty pozytywne, jakie
niesie ze sobą rozwój technologii informacyjnych6.
1

2

3

4

5

6
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Papers in Security and Development” 2012, nr 21, s. 5.
Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku, red. M. Górka,
Warszawa 2014.
T. Jordan, Hakerstwo, Warszawa 2011; L. Zacher, Modelowanie społeczeństwa wiedzy (czynniki,
konteksty, perspektywy), „Problemy Nowoczesnej Edukacji” 2013, t. II-III.
Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja),
red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2014.
A. Chorobiński, Walka informacyjna jako fundamentalny składnik działalności terrorystycznej
w przyszłości, <http://www.e-debiuty.byd.pl/file/rznnonhy6wpijz7/PDF/chorobinski.pdf> [dostęp:21.11.2016r.];
I. Lichocki, Cyberterroryzm państwowy i niepaństwowy – początki, skutki i formy,
<http://www.csikgw.aon.edu.pl/index.php/pl/pobieranie/Publikacje/Cyberterroryzm-pa%C5%84stwowy-iniepa%C5%84stwowy---pocz%C4%85tki-skutki-i-formy-Uniwersytet-Gda%C5%84ski-Gda%C5%84sk2009> [dostęp: 5.08.2012]; K. Dzięgielewski, Portal Internetowy Cyberteorie, <http://www.cyberteorie.eu/
?page_id=8> [dostęp: 12.01.2012 ].
R. A. Clarke, R. Knake, Cyberwar: The Next Threat to National Security & What to Do About It,
New York 2010; B. Krebs, Spam Nation: The Inside Story of Organized Cybercrime – from Global
Epidemic to Your Front Door, New York 2014; P. Engebretson, J. Broad, The Basics of Hacking and
Penetration Testing: Ethical Hacking and Penetration Testing Made Easy, Elsevier 2010.
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Również ustawodawca jest dość aktywny, jeśli chodzi o wydawane akty
prawne czy dokumenty rządowe7. Podobnie intensywne działania są podejmowane na szczeblu ponadnarodowym, w ramach którego Unia Europejska wydaje
szereg aktów prawnych i dokumentów o charakterze wytycznych czy zaleceń
nieustawodawczych odnośnie cyberbezpieczeństwa8. Jak zatem widać, problematyka bezpieczeństwa w sieci internetowej jest szczególnie aktualna obecnie,
w czasach postępującej rewolucji informacyjnej. Autorzy, którzy podejmują
badania w tym obszarze, wywodzą się z różnych ośrodków naukowych
i prezentują zróżnicowane dyscypliny naukowe. Mimo mnogości publikacji
mało jest opracowań dotyczących odpowiedzialności administracji publicznej
za zapewnianie cyberbezpieczeństwa.
Przedmiotowy artykuł jest próbą zarysowania i wprowadzenia do dyskusji
na temat zadań organów administracji publicznej w kontekście zapewniania
bezpieczeństwa w sieci. Nie pretenduje on do pełnego wyjaśnienia problemu,
a jego celem jest zwrócenie uwagi na problem zadań i kompetencji poszczególnych organów administracji publicznej w obszarze ochrony cyberprzestrzeni
w Polsce.

2. Administracja i jej zadania
Administracja to zorganizowana działalność, realizowana przy pomocy określonego, umocowanego prawnie aparatu, która zmierza do osiągnięcia pewnych
celów. Administracja jest także rozumiana jako zarząd, czyli z jednej strony –
dziedzina działalności polegająca na zarządzaniu, z drugiej– ogół organów
państwowych zajmujących się bieżącym administrowaniem. Z punktu widzenia
nauk o zarządzaniu administracja będzie rozumiana jako podejmowanie typowych
czynności o charakterze zarządzająco-wykonawczym, z kolei w perspektywie
nauk prawnych administracja to administrowanie. Można zatem stwierdzić,
że administracja to wszystko, co nie jest ustawodawstwem i wymiarem
sprawiedliwości.
Z perspektywy nauk o zarządzaniu administracja jest pojmowana jako
organizacja9 lub działanie. Z pojęciem administracja rozumianym w sensie
ogólnym wiąże się zagadnienie administracji publicznej, które definiowane jest
na wiele sposobów10.
7

8

9
10

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2014 r. czy inne
akty prawne, takie jak Kodeks karny, w którym nastąpiła kryminalizacja niektórych czynów uznanych
za zabronione w sieci.
Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Rezolucja Parlamentu Europejskiego
z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
(2010/2308(INI)) (Dz.U. UE C 264E. 13.09.2013); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004
(Dz.U. UE L 165. 18.06.2013).
W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2000, s. 83.
Najczęściej spotyka się definicje mieszane, obejmujące ujęcie podmiotowo-przedmiotowe administracji
publicznej.
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W niniejszym opracowaniu przyjmuje się, że administracja publiczna
to ogół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych,
prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty,
organy i instytucje na podstawie obowiązującego prawa. Administrację można
podzielić na państwową, rządową i samorządową11, z kolei administracja samorządowa składa się z trzech szczebli: gminy, powiatu, samorządu województwa12.
Administracja państwowa jest dość często utożsamiana z administracją rządową
i odwrotnie. Mimo tego można wyodrębnić administrację państwową, która nie
wchodzi w skład administracji rządowej. Do administracji państwowej można
zaliczyć:







Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej13;
organy Najwyższej Izby Kontroli14;
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji15;
Rzecznika Praw Obywatelskich16;
Krajową Radę Sądownictwa17;
organy Narodowego Banku Polskiego, w tym Krajową Radę Polityki
Pieniężnej18;
 centralne organy administracji podległe Sejmowi19.
Administrację rządową można podzielić, ze względu na zakres jej
działania, na administrację rządową centralną20 oraz na administrację rządową
terenową21. Organy administracji rządowej centralnej obejmują swoim zasięgiem
całe terytorium kraju, natomiast organy administracji rządowej terenowej
działają tylko na ściśle określonym terytorium. W przypadku administracji
rządowej terenowej można wyróżnić jeszcze dodatkowy podział na administrację
zespoloną i niezespoloną22.
Administrację zespoloną tworzą działający pod zwierzchnictwem
wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania
i kompetencje określone w ustawach. Do tej kategorii należą np.:
 komendant wojewódzki Policji23,
 komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej24,
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20

21
22
23
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J. Boć, Administracja publiczna, Warszawa 1999, s. 22-23.
Zob. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005, s. 209-251.
S. Sarnecki, Komentarz do art. 126 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483),
[w:] P. Sarnecki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Warszawa 2000, s. 23-25.
W. Skrzydło, Komentarz do art. 202 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.97.78.483),
[w:] W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2002, s. 34.
Ibidem, s. 43.
Ibidem, s. 36.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2001 r., nr 100, poz. 1082).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2005 r., nr 1, poz. 2).
J. Boć, Administracja publiczna, Warszawa 1999, s. 31.
Należą do niej m.in. Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, ministrowie oraz centralne organy
administracji rządowej.
Są to: wojewoda i podległe mu służby, organy administracji niezespolonej.
J. Boć, Administracja publiczna, Warszawa 1999, s. 35.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity).

Tomasz Hoffmann, Zadania organów administracji w zakresie…













kurator oświaty25,
wojewódzki inspektor farmaceutyczny26,
wojewódzki inspektor inspekcji handlowej27,
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego28,
wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa29,
wojewódzki inspektor ochrony środowiska30,
wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych31,
wojewódzki inspektor transportu drogowego32,
wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego33,
wojewódzki konserwator zabytków34,
wojewódzki lekarz weterynarii35.

Ponadto zadania administracji rządowej na obszarze województwa wykonują również działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych
służb, inspekcji i straży. Natomiast organami administracji niezespolonej36 są podmioty podporządkowane właściwym ministrom oraz kierownikom państwowych
osób prawnych i kierownikom innych państwowych jednostek organizacyjnych
wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa. Ustawodawca przyjmuje, że organami niezespolonej administracji rządowej są:
 szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci
uzupełnień;
 dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych;
 dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy
urzędów kontroli skarbowej;
 dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego
Urzędu Górniczego;
 dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów
miar;
 dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych;
 dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
 dyrektorzy urzędów morskich;
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

34

35

36

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z dnia 8 października 1991 r.)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r., nr 53, poz. 533 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity).
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. nr 11, poz. 94; nr 96, poz. 959).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity,
Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz.1577).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204, poz. 2088, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2000 r.,
Dz.U. nr 100, poz. 1076, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z dnia 28 marca 2006 r.).
Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z dnia 8 grudnia 2003 r.).
Niekiedy zwanej również administracją specjalną.
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dyrektorzy urzędów statystycznych;
dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;
komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej;
 okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
 państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;
 regionalni dyrektorzy ochrony środowiska37.
Administracja niezespolona działa na zasadzie centralizacji, w ramach
zasadniczego podziału terytorialnego kraju lub podziałów specjalnych. Funkcjonowanie administracji wymaga rozbudowanego aparatu administracyjnego.
Na aparat ten składają się organy administracji państwowej czy samorządowej,
ponadto zakłady publiczne oraz podmioty wykonujące funkcje administracji
publicznej38. Organy te wyposażone są w określone kompetencje, których
wykonywanie następuje na podstawie i w granicach prawa.

3. Rola wybranych organów administracji publicznej w ochronie
cyberprzestrzeni
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku wskazuje, że Rada
Ministrów pełni zasadnicze czynności związane z ochroną bezpieczeństwa
i porządku publicznego39. Jest ona ponadto centralny ośrodkiem rządzenia
w systemie władzy wykonawczej40. W drodze analogii można przyjąć, iż czynności związane z ochroną cyberprzestrzeni są realizowane przez różne podmioty
o dość zróżnicowanym statusie prawnym. Jak już wspomniano, centralną rolę
koordynatora w zakresie obronności kraju pełni Rada Ministrów.
Na podstawie Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów41
wydano rozporządzenie wykonawcze, które określa działania Ministra Administracji i Cyfryzacji. Do jego zadań należy kierowanie następującymi działami
administracji rządowej: administracji publicznej, informatyzacji, łączności,
wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych 42. W przypadku
cyberprzestrzeni istotny jest dział administracji publicznej, który zajmuje się
między innymi przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych i usuwaniem ich
skutków i skutków innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu
powszechnemu.
37

38

39
40

41
42
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Art. 56, ust 1 Ustawy z 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz.U. z 2015 r., poz. 525).
O organach zob. M. Jaroszyński, M. Zimmerman, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne,
cz. ogólna, Warszawa 1956, s. 340; Administracja publiczna, red. J. Hausner, Kraków 2006.
Art. 146, ust. 4, pkt 7 i 11 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
B. Opaliński, Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę
Ministrów, Warszawa 2012, s. 2-3.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392).
§ 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz.U. z dnia 22 września 2014 r., poz. 1254).
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Dział administracji publicznej obejmuje sprawy związane z organizacją
urzędów administracji publicznej oraz procedurami administracyjnymi, sprawy
reform i organizacji struktur administracji publicznej, zespolonej administracji
rządowej w województwie, podziału administracyjnego państwa, geodezji i kartografii oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych
zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego43.
Z kolei dział informatyzacji obejmuje sprawy związane z informatyzacją
administracji publicznej, systemów i sieci teleinformatycznych administracji
publicznej, standardów informatycznych oraz zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie44. Kolejnym podmiotem mającym istotne znaczenie
w ochronie cyberprzestrzeni jest Minister Spraw Wewnętrznych, który kieruje
działem spraw wewnętrznych obejmującym sprawy ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego45. Równie ważną rolę
w tym obszarze pełni Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powstała
ona w 2002 roku w celu ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
i jego porządku konstytucyjnego. Agencja przejęła cześć zadań należących
do zlikwidowanego Urzędu Ochrony Państwa. Działa na podstawie Ustawy
z 24 maja 2002r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu46. Centralnym organem administracji rządowej, odpowiedzialnym
za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i jego porządek konstytucyjny jest Szef
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podlega on bezpośrednio Prezesowi
Rady Ministrów. Szef ABW podlega kontroli cywilnej, sprawowanej przez
Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz Sejmową Komisję ds. Służb Specjalnych 47.
Na podstawie stanowiska Kierownictwa MSWiA oraz ABW powołano
Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL,
do którego zadań należy między innymi zapewnianie i rozwijanie zdolności
jednostek organizacyjnych administracji publicznej do ochrony przed różnymi
zagrożeniami cyberprzestrzeni48. W systemie ochrony cyberprzestrzeni znaczącą
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Art. 6, ust 1 Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 812).
Również rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacja zobowiązań międzynarodowych
w dziedzinie informatyzacji, koordynacja interoperacyjności, zob. Art 12a, ust 1 Ustawy z dnia
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej(Dz.U. z 2015 r., poz. 812). Działem administracji
rządowej „informatyzacja”, kierował początkowo Minister Nauki i Informatyzacji, na podstawie § 1,
ust. 2, pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz.U. nr 134, poz. 1431).
Od 2005 r. działem „informatyzacja” kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zob. S. Węgrzyn, Miejsce informatyki w nauce, „Nauka” 1999, nr 1; D. Pietruch-Reizes, Rozwój
środków przekazu informacji o prawie, Katowice 1992; Informacja prawna a prawa obywatela,
red. K. Grajewski, J. Warylewski, Gdańsk 2006.
Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Realizacja przez podmioty państwowe
zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP, Warszawa 2015, s. 24.
Ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz.U. z 2010 r., nr 29, poz. 154).
Zob. J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, Warszawa 2011.
Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli…, op. cit., s. 25.
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rolę pełni Minister Obrony Narodowej49, który odpowiada za gromadzenie
szczegółowych informacji oraz prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz
kształtowania się warunków bezpieczeństwa państwa50.
Działania MON uzupełniają: Centrum Koordynacyjne, Centrum
Techniczne oraz administratorzy sieci teleinformatycznych. W ramach
Centrum Technicznego działa zespół reagowania na incydenty komputerowe
MIL-CERT.PL, który odpowiada za obsługę zdarzeń w cyberprzestrzeni.
Znaczącą i ważną rolę wykonuje Pełnomocnik MON ds. Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni, który koordynuje sprawy związane z ogólnie pojętym
bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. W wyniku zmian w systemie administracji
publicznej, od 2010 roku funkcjonują również Centrum Bezpieczeństwa
Cybernetycznego oraz Narodowe Centrum Kryptologii. Centrum Bezpieczeństwa
Cybernetycznego działa w ramach 9 Batalionu Łączności51, a jego celem jest
zabezpieczanie przed atakiem hakerów.
Z kolei Narodowe Centrum Kryptologii, zwane dalej „Centrum”, jest
państwową jednostką budżetową bezpośrednio podległą Ministrowi Obrony
Narodowej. Zostało ono powołane w celu realizacji zadań związanych
z prowadzeniem badań, projektowaniem, budową, wdrażaniem, użytkowaniem
oraz ochroną narodowych technologii kryptologicznych, wytwarzaniem nowych
produktów dla państwa w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych, osiągnięciem oraz utrzymaniem określonego potencjału w zakresie
kryptografii oraz realizacja innych zadań zleconych przez Ministra Obrony
Narodowej52. W zakresie ochrony cyberprzestrzeni ważną rolę pełni Policja.
Istnienie i funkcjonowanie Policji w Polsce reguluje Ustawa z dnia 6 kwietnia
1990 roku o Policji. Określa ona Policję jako umundurowaną i uzbrojoną
formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi
oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego53.
Ustawa określa również podstawowe zadania Policji, do których należą
m.in.: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami
naruszającymi te dobra; ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego;
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zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z dnia 22 września 2014 r.).
Ponadto do zadań MON należą: przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych w zakresie
polityki obronnej oraz planów obrony państwa, koordynowanie przygotowań organów administracji
rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych, przedsiębiorców
i innych podmiotów do funkcjonowania w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny.
Decyzja Nr 172/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2015 r.
Zarządzenie nr 10/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
utworzenia i nadania statutu państwowej jednostce budżetowej – Narodowe Centrum Kryptologii
(Dz.Urz. MON z dnia 29 kwietnia 2013 r., poz. 121).
P. Majer, Ustawy polskiej policji (1791-1990). Źródła z komentarzem, Szczytno 2005, s. 128;
A. Misiuk, Historia Policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2008, s. 187-188;
P. Pierończyk, Policja. Orzecznictwo, Sopot 2000; A. Rzepliński, Prawa człowieka a policja. Problemy
praktyki i teorii, Legionowo 1994; S. Pieprzny, Policja w strukturze administracji zespolonej,
„Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia” 2001, t. XXX, s. 190; S. Pieprzny, Policja.
Organizacja. Funkcjonowanie, Warszawa 2007, s. 48.
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inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; nadzór
nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi
formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach; kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych
z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych; współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi
na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych; prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA); utworzenie, eksploatacja i utrzymanie systemu
informacyjnego umożliwiającego organom administracji rządowej i organom
sprawiedliwości przekazywanie oraz dostęp do danych gromadzonych w Systemie
Informacyjnym Schengen (SIS), niezbędnych z punktu widzenia funkcjonowania
obszaru Schengen. Przez Policję realizowane są także zadania wynikające z umów
i porozumień międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych54.
Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku
publicznego jest Komendant Główny Policji, podległy Ministrowi MSWiA 55.
Właśnie w Komendzie Głównej Policji zadania związane z nadzorowaniem
i koordynowaniem przedsięwzięć mających na celu minimalizowanie i zwalczanie
cyberprzestępczości pełni Biuro Służby Kryminalnej56, w ramach którego
powołano Wydział ds. Walki z Cyberprzestępczością.
Do zadań Wydziału należą między innymi sprawy: inicjowania i koordynowania działań Policji w zakresie identyfikowania głównych zagrożeń
przestępstwami w sieci; współpraca z odpowiednimi szczeblami administracji
krajowej jak i zagranicznej w zakresie ochrony cyberprzestrzeni; prowadzenie
konsultacji, doradztwo w zakresie ochrony cyberprzestrzeni57. Zespołem reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci jest CERT Polska –
zespół działający w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej
(NASK)58. Zajmuje się on rejestrowaniem i obsługą zdarzeń naruszających
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Zob. też P. Pierończyk, Policja. Orzecznictwo, op. cit.; S. Pieprzny, Policja w systemie organów
bezpieczeństwa…, op. cit; A. Rzepiński, Prawa człowieka a policja...; op. cit.
Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu
Komendy Głównej Policji, (Dz.Urz. KGP z dnia 2 kwietnia 2013, poz. 25).
§ 24 Decyzji nr 36/2014 Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji z dnia
29.07.2014 r. w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej i schematu organizacyjnego BSK KGP,
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bezpieczeństwo w sieci, alarmowaniem o zagrożeniach oraz współpracą z innymi
jednostkami administracji publicznej59. Równie ważną instytucją w systemie
ochrony cyberprzestrzeni jest Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Podkreślić należy, iż Prawo Unii Europejskiej nie precyzuje w sposób
uniwersalny modelu regulacyjnego, który odnosiłby się do wszystkich sektorów
komunikacji elektronicznej, funkcjonują jednak wspólne podstawy organizacyjne
zarówno w telekomunikacji, jak i poczcie oraz teleinformatyce. Organami
administracji łączności w polskim systemie prawnym są minister właściwy
do spraw łączności i Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Oba organy
prowadzą politykę regulacyjną60.
Urząd Komunikacji Elektronicznej jest krajowym organem regulacyjnym
w zakresie komunikacji elektronicznej. Na czele UKE stoi Prezes, który jest
organem wyspecjalizowanym w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub
podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym aparatury i urządzeń
telekomunikacyjnych wprowadzonych do obrotu61.
Zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego, przedsiębiorcy
telekomunikacyjni są zobowiązani niezwłocznie poinformować Prezesa UKE
o naruszeniach bezpieczeństwa lub integralności sieci usług, które mogłyby mieć
wpływ na funkcjonowanie sieci62. Na podstawie tych informacji Prezes UKE
podejmuje określone działania, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom
w cyberprzestrzeni63, ponadto współdziała z przedsiębiorcami w kwestii
sporządzania planów wynikających z sytuacji kryzysowych oraz zatwierdza
te plany64. Oprócz wymienionych organów administracji publicznej doraźnie
powoływano też liczne zespoły, które zajmowały się ochroną cyberprzestrzeni 65.
Nie miały one jednak charakteru organów administracji publicznej, stąd pominięto
ich szczegółowe omówienie.
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Podsumowanie
Problematyka bezpieczeństwa w sieci internetowej znalazła szczególne
zainteresowanie wśród badaczy na przełomie XX/XXI wieku. Związane to jest
między innymi z rozwojem technologii cyfrowych, a także, co się z tym wiąże,
z ilością czynów zabronionych popełnianych w sieci. W związku z powyższym
zarówno na szczeblu ponadnarodowym, jak i krajowym przyjęto i wdrożono
wiele aktów prawnych, a także dokumentów rządowych, których celem było
uregulowanie zasad ponoszenia odpowiedzialności z tytułu korzystania z sieci
internetowej. Różne ośrodki analityczne, a także opiniotwórcze zaczęły poruszać
problem tożsamości i zarazem anonimowości w Internecie.
Zaczęto prowadzić szeroko zakrojoną akcję edukacyjną, której celem było
przybliżenie pozytywnych, jak i negatywnych aspektów związanych z byciem
aktywnym uczestnikiem sieci internetowej. Wskazano, iż korzystanie z licznych
serwisów społecznościowych jest próbą pewnego uspołecznienia, jednak
korzystając z nich i publikując swoje dane należy zachowywać szczególną
ostrożność w ich udostępnianiu. Liczne zmiany nie ominęły również wybranych
organów administracji publicznej. Powołano nowe zespoły, uchwalono i przyjęto
specjalne programy ochrony cyberprzestrzeni. Na administrację nałożono liczne
obowiązki związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
w trakcie korzystania z cybersieci. Te i inne zmiany wpłynęły na ukształtowanie
się nowych instytucji, których głównym zainteresowaniem jest problematyka
cyberbezpieczeństwa.
Organom tym przyznano dość szeroki katalog kompetencji, a także
wyposażono w odpowiedni aparat i narzędzia. Mimo tego rozwój technologii
informacyjnych powoduje, że ustawodawca nie jest w stanie na bieżąco
dostosowywać przepisów prawa i budować odpowiednich struktur administracji
publicznej, które całościowo zajmowałyby się problematyką cyberbezpieczeństwa.
W związku z powyższym należy przyjąć tezę, iż działania ustawodawcy będą
niejako zawsze opóźnione w stosunku do przemian dokonujących się w obszarze
nowych technologii, co z kolei może być wykorzystane przez potencjalne
podmioty dopuszczające się czynów zabronionych w sieci. Wymusza to ciągłe
obserwowanie i podejmowanie skutecznych, często radykalnych działań, które
będą przeciwdziałać takim sytuacjom.
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Zmiany w postępowaniu sądowo-administracyjnym
w aspekcie skargi na bezczynność
i przewlekłość postępowania administracyjnego
Streszczenie
Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie analizy zmian ustawy o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi w zakresie skargi na bezczynność i przewlekłość
postępowania administracyjnego. Omówiony został zakres kontroli sądów administracyjnych nad organami administracji publicznej w zakresie bezczynności i przewlekłości
postępowania administracyjnego. Scharakteryzowano skargę na bezczynność i przewlekłość postępowania organów i sposoby rozstrzygnięć sądów administracyjnych
w przypadku wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania,
a także odpowiedzialność organów w przypadku nieterminowego załatwienia spraw
administracyjnych.
Słowa kluczowe: skarga na bezczynność lub przewlekłość postępowania administracyjnego, postępowanie sądowo-administracyjne

Wstęp
Postępowanie sądowo-administracyjne uregulowane jest w Ustawie z dnia
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi1.
Sądami administracyjnymi w Polsce są wojewódzkie sądy administracyjne
i Naczelny Sąd Administracyjny. Do 2004 r. sądem rozpatrującym skargi
na decyzje administracyjne i inne akty był jednoinstancyjny Naczelny Sąd
Administracyjny. W 2004 r.2 przyjęto w Polsce model dwuinstancyjnego
sądownictwa administracyjnego. Aktualnie w pierwszej instancji w sprawach
skarg orzekają wojewódzkie sądy administracyjne, a w drugiej instancji
1
2

t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.
Wprowadzenie modelu dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego odbyło się poprzez
wprowadzenie trzech ustaw: Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz.U. nr 153, poz. 1269), Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270), Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1271 z późn. zm.).
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Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpatruje skargi kasacyjne od wyroków
sądów wojewódzkich.
Sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę
działalności administracji publicznej.
Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje (w art. 16 § 2) zasadę
sądowej kontroli decyzji administracyjnych. Zgodnie z tym przepisem, decyzje
mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych ustawach. Mimo że zasada
sądowej kontroli decyzji administracyjnej (wynikająca z art. 16 § 2 k.p.a.) stanowi
jedynie o kontroli sądu w zakresie decyzji, należy pamiętać, że kontrola sądu
wykracza poza zakres decyzji, obejmując inne akty i czynności administracyjne,
lub brak tych czynności czy bezczynności i przewlekłości. Sam fakt zamieszczenia
w kodeksie postępowania administracyjnego zasady ogólnej prawa do zaskarżenia
decyzji do sądu administracyjnego, zwłaszcza jeśli uwzględni się brzmienie
art. 52 § 1-2 p.p.s.a., pozwala mówić o komplementarności administracyjnego
i sądowego trybu ochrony3.
Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi, wprowadzono nowe regulacje prawne. Zastanowić
się należy, jaki wpływ wywarły wprowadzone zmiany w zakresie rozpatrywania
przez sąd administracyjny skarg na bezczynność i przewlekłość postępowania
administracyjnego.

1. Bezczynność i przewlekłość organów administracji publicznej
a zakres kontroli sądowej
Zakres kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez sąd
administracyjny sprecyzowany został w art. 3 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi4. Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie –
3
4
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Z. Kmieciak, Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
Art. 3 § 2 ustawy Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że kontrola
działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach
skarg na: 1) decyzje administracyjne; 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym,
na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę
co do istoty; 3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które
służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu
oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;
4) inne niż wyżej wymienione akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące
uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie
przepisy powołanych ustaw; 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane
w indywidualnych sprawach; 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego
i terenowych organów administracji rządowej; 6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego
i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji
publicznej; 7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; 8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub
przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4 a; 9) bezczynność lub
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Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi5, która weszła w życie
15 sierpnia 2015 r. zmieniono brzmienie art. 3 § 2 , w tym pkt 8, 9 dotyczącego
skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach
dotyczących spraw, w których wydawane są decyzje administracyjne i postanowienia administracyjne oraz dotyczących skarg na bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania w sprawach innych aktów lub czynności z zakresu
administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających
z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego
określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których
mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.
Sądem właściwym dla rozpatrzenia skargi jest, co do zasady, wojewódzki
sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Wniesienie skargi
służy zdyscyplinowaniu organu, który doprowadza do przewlekłości postępowania
administracyjnego i nie dotrzymuje terminów rozpatrzenia sprawy, jak również
mobilizuje do działań, gdy organ w ogóle nie podejmuje żadnej czynności,
uważając, że nie istnieje obowiązek prawny zobowiązujący go do działania 6.
Oczywiście pojawia się tu także cel sankcjonujący i weryfikujący działania
nieudolnego organu.
Jak wywodzi Aleksandra Wiktorowska, skarga na bezczynność przysługuje
w wypadku milczenia 1) centralnych organów administracji rządowej, 2) terenowych organów administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, 3) organów
jednostek samorządu terytorialnego oraz 4) innych organów, w zakresie, w jakim
zostały powołane z mocy prawa do załatwienia spraw z zakresu administracji
publicznej7. W tym miejscu warto podkreślić, że zaistnienie stanu przewlekłości
działań bądź zupełnej inercji w działaniu, wywołującej stan bezczynności administracji, stanowi zasadniczo o nieprawidłowym lub nieterminowym wykonywaniu
zadań publicznych. Istotą działalności administracji jako władzy wykonawczej jest
realizacja (wykonywanie) zadań publicznych, do której dochodzić może w wyniku
stosowania prawa bądź także poprzez stanowienie prawa przez administrację.
Elementem charakteryzującym funkcjonowanie administracji publicznej jako
całości oraz jej poszczególnych organów jest więc „działanie”. Brak działania,
działanie wadliwe czy też nieterminowe wydają się problemem dla administracji

5
6
7

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3
aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków
wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego
w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań
określonych w działach IV, V i VI Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz
postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.
Dz.U., poz. 658.
K. Ciepliński, Opieszałość w wydaniu decyzji może drogo kosztować, „Rzeczpospolita”, 16 września 2009.
A. Wiktorowska, Doręczenia, wezwania i terminy, [w:] Postępowanie administracyjne – ogólne,
podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2012, s. 79.
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szczególnie ważnym, bowiem wiążą się z nie-wykonaniem zadań publicznych
powierzonych przez ustawodawcę konkretnemu podmiotowi administracyjnemu8.
Każdy przejaw nieterminowości w działaniu organu administracyjnego wywołuje
stan braku skutecznej realizacji norm prawa materialnego9, co godzić może
zarówno w interes publiczny jak i prywatny. Rodzi to konieczność regulacji
prawnych mających na celu skuteczną walkę z naruszeniem zasady działania
w rozsądnym terminie. Środkiem w zwalczaniu bezczynności czy przewlekłości
postępowania jest wspomniana skarga do sądu administracyjnego.

2. Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłość
prowadzonego postępowania
Warunkiem formalnym złożenia skargi do sądu administracyjnego, w tym skargi
na bezczynność organu, jest uprzednie wyczerpanie przez skarżącego środków
zaskarżenia, jeżeli przysługiwały one w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z art. 52 § p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków
zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem
właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy
rozumieć sytuację, w które stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki
jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przewidziany w ustawie. Przepis § 3 art. 52 p.p.s.a. stanowi, że jeżeli ustawa nie
przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę
na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść
po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu – w terminie czternastu
dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć
o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności – do usunięcia naruszenia prawa.
Sąd po wniesieniu skargi może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez
winy skarżącego i rozpoznać skargę. Zgodnie z art. 52 § 4 p.p.s.a. w przypadku
innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie
będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia
prawa. Termin 14 dni, o którym mowa w § 3 tegoż artykułu, nie ma zastosowania.
Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia wynika z założenia,
że sąd administracyjny nie zastępuje organów odwoławczych, a jego działania
nie naruszają zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego 10.
Wniesienie skargi na bezczynność organu w postępowaniu administracyjnym jest
dopuszczalne po wyczerpaniu środków zaskarżenia, do których należy zażalenie
na niezałatwienie sprawy w terminie (art. 37 k.p.a.). W przypadku bezczynności
w tym postępowaniu samorządowych kolegiów odwoławczych11 i ministrów,
8
9
10
11
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R. Suwaj, Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej, Warszawa 2014.
Ibidem.
J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011.
Postanowienie NSA w Warszawie z 14 lipca 2011, II FSK 1262/11, Lex nr 852316.
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a więc organów administracji publicznej12, skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania musi być poprzedzona wniesieniem wezwania
do usunięcia naruszenia prawa. Niezłożenie takiego zażalenia (wezwania
do usunięcia naruszenia prawa) stanowi brak formalny skargi, skutkujący jej
odrzuceniem13. Nie jest natomiast spełnieniem wymogu wyczerpania środków
z art. 37 k.p.a. zamieszczenie w jednym piśmie zarówno zażalenia na postanowienie
o zawieszeniu postępowania, jak i skargi na domniemaną bezczynność organu
I instancji. Nie jest też dopuszczalne wnoszenie w jednym piśmie zwykłego
środka prawnego w postępowaniu administracyjnym oraz skargi do sądu
administracyjnego14. Skierowanie zażalenia na bezczynność organu w dniu
skierowania skargi nie może być uznane za wykorzystanie przez stronę skarżącą
wszystkich środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym w rozumieniu art. 52 § 1 p.p.s.a. Dopuszczenie takiej możliwości czyniłoby przepis
art. 37 k.p.a. zupełnie niecelowym, postępowanie zaś, prowadzone przez organ
odwoławczy – mające na celu dokonanie stosownych ustaleń zmierzających
do wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, czy też podjęcia środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania
spraw w przyszłości – iluzorycznym i pozbawionym sensu. Katalog uprawnień
organu wyższego stopnia przewidziany w art. 37 § 2 k.p.a. wymaga, aby organ
ten mógł choćby zapoznać się z treścią zażalenia, co pozwoliłoby mu – w razie
zasadności zażalenia – na wdrożenie procedur dyscyplinujących i eliminujących
stwierdzone nieprawidłowości. Tymczasem wniesienie zażalenia w dniu złożenia
skargi uniemożliwia podjęcie tych działań przez organ nadzoru15.
Skarga na bezczynność organu może zostać wniesiona bez względu
na to, czy stanowisko zajęte przez organ wyższego stopnia uwzględnia zażalenie,
czy też uznaje je za bezzasadne16. Stanowisko organu wyższego stopnia zajęte
w tym trybie (a więc uznanie zażalenia za uzasadnione bądź nieuzasadnione)
nie ma znaczenia w świetle art. 52 § 1 p.p.s.a. Nieistotne jest nawet, czy organ
wyższego stopnia wypowie się w sprawie17. Uwolnienie się od wiążącego
charakteru oceny organu II instancji stanowi wyraźny krok w kierunku
poszerzania kognicji sądów w sprawach o nieudolność administracji.
Skarga na bezczynność musi spełniać wszystkie wymogi pisma
procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skarga powinna
zawierać oznaczenie organu, którego bezczynności dotyczy, oraz określenie,
12
13

14
15
16
17

W rozumieniu art. 5 § 2 pkt 4 k.p.a.
Taki pogląd wyraził NSA w postanowieniu z 17 października1997, IV SAB 31/97, OSP 1998,
z. 10, poz. 185. Pogląd ten jest nadal aktualny. Także w wyroku NSA z 24 maja 2001, IV SA 572/99,
ONSA 2002, nr 3, poz. 116, NSA orzekł, że wniesienie zażalenia w trybie art. 37 k.p.a. jest
wyłącznym warunkiem formalnym wystąpienia przez osobę zainteresowaną ze skargą do sądu
administracyjnego na bezczynność organu [...] i nie może być traktowane jako odrębne i samodzielne
postępowanie administracyjne.
Wyrok NSA z 26 marca 1993, SA/Wr 16/93, ONSA 1994, nr 3 poz. 103.
Postanowienie NSA w Warszawie z 17 maja 2012, I OSK 914/12, Lex nr 1336422.
R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 170.
Wyrok WSA w Krakowie z 1 lutego 2013, II SAB/Kr 206/12, Lex nr 1312477.
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na czym polega naruszenie prawa lub interesu prawnego. Skargę na bezczynność
organu administracji wnosi się do sądu administracyjnego za pośrednictwem
organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi18. Organ ten przekazuje
skargę do sądu wraz z aktami sprawy odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni
od dnia jej wniesienia19. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości
uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Uwzględniając
skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym
naruszeniem prawa20.
Jeżeli organ administracji publicznej, którego bezczynność zaskarżono,
nie przekaże skargi do sądu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
w ustawowym terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, to sąd, na wniosek
skarżącego, może orzec o wymierzeniu temu organowi grzywny w wysokości
do dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w roku poprzednim, według danych ogłoszonych przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego21.
W przypadku, gdy mimo wymierzenia grzywny organ nadal nie przekazuje
skargi do sądu, ten ostatni może, na żądanie skarżącego, rozpoznać sprawę
na podstawie nadesłanego przez niego odpisu skargi, jeżeli stan faktyczny
i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości sądu 22.

3. Rozstrzygnięcia sądu w zakresie bezczynności lub przewlekłości
postępowania administracyjnego
Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, natomiast nie jest związany zarzutami
i wnioskami skargi oraz powołaną przez stronę podstawą prawną. Rozstrzygnięcia sądu zapadają w formie wyroku po przeprowadzeniu rozprawy, na podstawie
całokształtu okoliczności ujawnionych w toku postępowania. Sąd może odpowiednio uwzględnić albo oddalić skargę. Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność
lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy w sprawach określonych
w art. 3 § 2 pkt 1-4a p.p.s.a., zobowiązuje organ do wydania w określonym
terminie aktu lub interpretacji, dokonania czynności, stwierdzenia albo uznania
uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd
stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały
miejsce rażącym naruszeniem prawa. Sąd może ponadto orzec, z urzędu albo
na wniosek strony, o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej
18
19

20
21
22
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Art. 54 § 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. p.p.s.a.
Ibidem. Od 15 sierpnia 2015 r. termin 30 dni liczony będzie od dnia otrzymania skargi przez organ.
Zmiana Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz.U., poz. 658).
Art. 54 § 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. p.p.s.a.
Art. 55 § 1 w związku z art. 154 § 6 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. p.p.s.a.
Art. 55 § 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. p.p.s.a.
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w art. 154 § 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi23.
Zgodnie z art. 149 p.p.s.a. „Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub
przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy w sprawach określonych
w art. 3 § 2 pkt 1-4 albo na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach
określonych w art. 3 § 2 pkt 4a: 1) zobowiązuje organ do wydania w określonym
terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności; 2) zobowiązuje organ
do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa; 3) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego
prowadzenia postępowania. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu
lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem
prawa – § 1a. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a., może
ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli
pozwalają na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości
okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego24. Rozwiązanie to pozwala sądom
na stwierdzenie, że wystąpiła bezczynność lub przewlekłość, nawet w przypadku,
gdy, z uwagi na zakończenie postępowania przez organ, nie zachodzi już
potrzeba zobowiązywania go do wydania aktu lub dokonania czynności. Wyrok
taki może być podstawą dochodzenia odszkodowania przez stronę na zasadach
ogólnych, a w przypadku stwierdzenia rażącej bezczynności lub przewlekłości
i wypłaty w związku z tym odszkodowania stronie, także następczej odpowiedzialności majątkowej w stosunku do pracownika, na podstawie Ustawy z dnia
20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
za rażące naruszenie prawa25. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w znowelizowanym art. 149 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ustawodawca przewidział, że sąd, w przypadku uwzględnienia skargi
na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, może orzec, z urzędu
lub na wniosek strony, o wymierzeniu organowi grzywny lub przyznać od organu
na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy grzywny, czyli pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Takie samo
rozwiązanie, tzn. przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej
w wyżej określonej wysokości, może mieć miejsce, gdy sąd uwzględni skargę
strony na niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub
przewlekłe prowadzenie postępowania zgodnie z art. 154 § 7 w związku
z § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
W myśl art. 153 ustawy p.p.s.a., ocena prawna i wskazania co do dalszego
postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ,

23
24

25

Art. 149 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. p.p.s.a.
Art. 149 p.p.s.a. zmieniony przez Ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie Ustawy – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U., poz. 658).
Uzasadnienie projektu Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, druk sejmowy Sejmu RP VII kadencji nr 1633, <http://www.sejm.gov.pl/
sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1633> [dostęp: 30 lipca 2016].
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którego bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia26.
W postępowaniu wywołanym skargą na bezczynność lub przewlekłe
postępowanie sąd administracyjny powinien przede wszystkim ustalić, jak
przebiegało postępowanie organu. Musi też dokonać oceny, czy ustalone fakty
wskazują na bezczynność organu, czy ta bezczynność jest wynikiem okoliczności
niezależnych od organu prowadzącego postępowanie. Ustalenia te powinny zostać
dokonane w oparciu o analizę akt sprawy z uwzględnieniem stanu faktycznego
i prawnego istniejącego w dacie wniesienia skargi o wymierzenie grzywny27.
Skarga, w której strona żąda wymierzenia grzywny, jest odrębną skargą
wniesioną przez uprawniony podmiot, inną od skargi na bezczynność czy
przewlekłe postępowanie. Przysługuje ona w sytuacji, gdy wydany wyrok sądu
jest niewykonany przez organ (niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę
na bezczynność)28. Przez niewykonanie wyroku należy rozumieć pozostawanie
w bezczynności w podjęciu lub kontynuacji postępowania administracyjnego
mającego na celu zakończenie sprawy decyzją administracyjną lub w innej
formie przewidzianej prawem29. Niewykonanie wyroku ma miejsce zarówno
wtedy, gdy organ nie wykonał orzeczenia w ogólne, jak i wtedy, gdy organ
wykonał orzeczenie, ale z przekroczeniem wyznaczonego terminu30.
W wypadku wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność termin jego
wykonania mija z upływem terminu wyznaczonego przez sąd na wydanie
aktu lub dokonanie czynności. Wyznaczony przez sąd administracyjny termin
do wydania aktu lub podjęcia czynności jest terminem dodatkowym w stosunku
do terminu, w jakim sprawa powinna być załatwiona i nie może ulec
przedłużeniu w trybie art. 37 § 2 k.p.a.31
Ustawodawca nałożył na podmiot uprawniony do wniesienia skargi
obowiązek uprzedniego wezwania właściwego organu do wykonania wyroku lub
załatwienia sprawy. W związku z tym, jeżeli strona nie wezwała organu
do wykonania orzeczenia sądu, skarga będzie podlegała odrzuceniu na podstawie
art. 58 § 1 pkt. 6 ustawy p.p.s.a.
Z treści art. 154 § 3 wynika, że grzywna stanowi karę za ignorowanie przez
organy administracji publicznej wyroków sądowych, gdyż wydanie wyroku lub
załatwienie sprawy po wniesieniu skargi na niewykonanie wyroku nie stanowi
podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi. Należy podzielić
26

27

28
29
30
31
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Od 15 sierpnia 2015 r. art. 153 ma brzmienie: „Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania
wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa
uległy zmianie”.
B. Dauter, Komentarz do art. 154 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
[w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat,
M. Niezgódka-Medek, Warszawa 2013.
Ibidem.
Wyrok NSA z 30 maja 2001, II SA 2015/00, Lex nr 57180.
Wyrok NSA z 27 marca 2001, I SA 2519/00, Lex nr 78949.
Z. Żukowski, Glosa do postanowienia NSA z 12 maja 1998, I SA 1317/96, OSP 1999, z. 3., poz. 57.
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stanowisko B. Dautera, że okoliczność ta nie powinna jednak pozostawać bez
wpływu na wysokość orzekanej grzywny32. Osobie, która poniosła szkodę
wskutek niewykonania wyroku sądu uwzględniającego skargę na bezczynność,
służy roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Odszkodowanie przysługuje od organu, który nie wykonał orzeczenia sądu.
Jeżeli organ w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o odszkodowanie
organu nie wypłacił odszkodowania, uprawniony podmiot może wnieść powództwo do sądu powszechnego zgodnie z art. 154 § 4 i § 5 ustawy Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Podsumowanie
Dokonując analizy powyższych przepisów i omawianej nowelizacji ustawy
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należałoby rozważyć, czy koniecznym jest ustalanie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Moim zdaniem sam fakt bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia sprawy niesie za sobą negatywny
oddźwięk, co powoduje konieczność poniesienia przez organ odpowiedzialności.
Obowiązujące przepisy, które pozwalają na ukaranie organu, a następnie pracownika, wówczas gdy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, powoduje, iż odpowiedzialność
przestaje być odpowiedzialnością represyjną. Analiza orzeczeń sądów administracyjnych pokazuje, że sąd bardzo rzadko stwierdza, że bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wystarczy, że organ wykaże, że dokonywał czynności lub próbował działać i, mimo
iż postępowanie trwało nawet kilka lat, sądy uznają, że bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania nie miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa.
Nałożenie na sąd obowiązku orzeczenia, czy bezczynność organu lub
przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym
naruszeniem prawa, ma na celu ustalenie, czy została spełniona wymieniona
w art. 5 pkt 3 Ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
publicznych za rażące naruszenie prawa33 przesłanka warunkująca tego rodzaju
odpowiedzialność.
Należy zwrócić uwagę również na fakt, że brzemiennie art. 149 p.p.s.a.
umożliwia sądowi wydanie orzeczenia stwierdzającego istnienie albo nieistnienie
uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz
niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego
i prawnego w przypadku uwzględnienia skargi na bezczynność lub przewlekłość
postępowania. Sąd będzie mógł zatem wydać merytoryczne rozstrzygnięcie.
Taka konstrukcja prawna z pewnością wpłynie na usunięcie stanu bezczynności
i przewlekłości postępowania i szybsze rozstrzygnięcie postępowania.
32
33

B. Datuer, op. cit.
Dz.U. z 2011 r., nr 34, poz. 173.
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Upoważnienie sądu administracyjnego do orzekania w powyższym
zakresie można uznać za kolejny środek dyscyplinujący administrację publiczną
do przestrzegania zasady praworządności, jak również do terminowego
załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.
Powyższe regulacje prawne przewidują instrumenty prawne mające
na celu ochronę strony przed nieterminowym działaniem administracji
publicznej. Reasumując stwierdzić można, że omawiana nowelizacja ustawy
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi świadczy o tym, że ustawodawca stara się udoskonalać skuteczność środków prawnych wpływających
na efektywność działań administracji publicznej.
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Changes in judicial proceedings and administrative aspect of the complaint
for failure to act and the excessive length of administrative proceedings
Abstract
This article aims to analyze the changes in the Acton proceedings before
administrative courts in terms of failure to act and the excessive length of administrative
proceedings. Discussed was the scope of judicial administrative bodies of the public
administration in the field of inactivity and excessive length of administrative
proceedings. Characterized complaint for failure to act and the length of proceedings
bodies and ways of decisions of the administrative courts in the event of a complaint
for failure to act, or excessive length of proceedings, and responsible authorities in case
of untimely settlement of administrative matters.
Keywords: an action for failure, or excessive length of administrative proceedings
of administrative courts
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Dopalacze w opinii gimnazjalistów.
Raport z badań pilotażowych
przeprowadzonych w województwie lubuskim
Streszczenie
W artykule został omówiony problem dopalaczy. W jego pierwszej części
zaprezentowano ewolucję oraz stan obecny regulacji prawnych normujących posiadanie
i obrót substancjami psychoaktywnymi. W drugiej części tekstu zostały zaprezentowane
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży gimnazjalnej odnośnie
wiedzy i postaw wobec problemu dopalaczy.
Słowa kluczowe: dopalacze, środki zastępcze, wprowadzanie do obrotu oraz wytwarzanie
środka odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego lub nowej substancji psychoaktywnej, używanie środka odurzającego, substancji psychotropowej,
środka zastępczego lub nowej substancji psychoaktywnej

Wstęp
Problem zażywania dopalaczy stał się istotnym problemem społecznym,
politycznym, ale i medycznym w ostatnich latach. Dotyczy to zarówno
płaszczyzny prawnej, na której władza dokonuje prób ograniczania legalnego
obrotu takimi substancjami na terenie naszego kraju, jak i praktyki
funkcjonowania różnych instytucji i organów państwa, które podejmują działania
w tym zakresie. Konsekwencje zażywania dopalaczy o coraz to innym i bardziej
nieprzewidywalnym składzie chemicznym stają się wyzwaniem dla placówek
służby zdrowia. Problem ten, dotyczący uczniów szkół, jest też ważnym
wyzwaniem dla systemu edukacji. W celu rozpoznania tej problematyki
na poziomie szkół gimnazjalnych w województwie lubuskim, w związku
ze współpracą w ramach Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa, autorzy niniejszego
artykułu podjęli się realizacji badań pilotażowych dotyczących dopalaczy.
Zostały one przeprowadzone w trzech szkołach gimnazjalnych – w Gorzowie
Wielkopolskim, Zielonej Górze i Świebodzinie. W skład zespołu badawczego
wchodzili: dr Tomasz Marcinkowski, mgr Łukasz Budzyński oraz mgr Joanna
Lubimow. Wyniki badań zaprezentowane poniżej zostały otrzymane
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na podstawie 189 ankiet. Wraz z niezbędnym wprowadzeniem, opisującym stan
prawny dotyczący analizowanego problemu, zarysowują ciekawe wyzwania
badawcze, ukazując badane zagadnienia w wymiarze regionalnym.

1. Aspekty prawne obrotu dopalaczami
Dopalacze stanowią niejednorodną grupę substancji, których zażywanie wywołuje
skutki zbliżone do efektów spowodowanych przez narkotyki. Do niedawna
dopalacze stanowiły grupę legalnych narkotyków, które wymykały się regulacjom
prawnym, ponieważ nie były zakazane mocą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ani dozwolone na podstawie odrębnych przepisów. Dopiero kolejne
nowelizacje ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uregulowały stan prawny
posiadania i sprzedaży substancji określanych jako dopalacze.
W Polsce problematykę posiadania i sprzedaży substancji psychoaktywnych reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii1. Powołany akt normatywny w art. 2 ust. 1, pkt. 3 i 4 stanowi,
iż przeciwdziałanie narkomanii realizowane jest między innymi przez nadzór
i zwalczanie niedozwolonego wytwarzania, posiadania i obrotu substancjami,
których używanie może prowadzić do narkomanii. Zakazane i sankcjonowane
zgodnie z ustawą jest posiadanie, obrót i sprzedaż substancji znajdujących się
na liście stanowiącej załącznik do ustawy.
Dnia 20 marca 2009 r. Sejm uchwalił ustawę o nowelizacji ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, dzięki której podstawowe składniki dopalaczy
zostały zakwalifikowane jako substancje psychotropowe, których nie można
sprzedawać ani posiadać. Lista stanowiąca załącznik do ustawy rozszerzona
została o 17 nowych substancji, tj. benzopiperazynę, agonistę receptorów
kannabinoidowych JWH-10 oraz 15 roślin o właściwościach psychoaktywnych,
co do których zachodziło podejrzenie, że występują w składzie dopalaczy2.
Kolejna zmiana ustawy3 z 2010 r. ujęła na listach kolejne substancje
z grupy syntetycznych kannabinoidów oraz nowy związek, jakim był mefedron.
Tego samego roku wprowadzono zmiany dotyczące definicji środka zastępczego,
co sprawiło, że substancje zawarte w dopalaczach, jeśli nie są regulowane
przepisami odrębnymi, ani nie stosuje się do nich przepisów właściwych
o ogólnym bezpieczeństwie dla danego produktu – podlegają regulacji w oparciu
o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawodawca, w celu przeciwdziałania
obrotowi dopalaczami i dla tworzenia odpowiedniego aparatu pojęciowego,
podjął próbę zmodyfikowania występującego już na gruncie ustawy pojęcia
„środków zastępczych” tak, aby obejmowały one dopalacze. W ustawie
1

2

3
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r., nr 179,
poz. 1484 ze zm.).
L. Kapka-Skrzypczak, M. Cyranka, P. Kulpa, M. Skrzypczak, A. Wojtyła, Dopalacze – stan aktualny
i wytyczne na przyszłość, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2011, t. 17, nr 4, s. 206.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2010 r.,
nr 143, poz. 962).
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wprowadzono definicję środka zastępczego, określając go jako produkt
zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną
substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być
użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich
samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których
wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie
przepisów odrębnych4. W definicji ustawowej „wprowadzono charakterystyczny
element uzależniający możliwość przyporządkowania danej substancji do kategorii środków zastępczych od tego, w jaki sposób i w jakim celu użyją jej
potencjalni użytkownicy.[…] Nie sposób nie zauważyć, że powyższa definicja
obejmuje każdą substancję, którą człowiek może się odurzyć, a więc także
te powszechnie występujące [...]”5.
Jednocześnie ustawa zakazuje wytwarzania, tj. czynności za pomocą
których mogą być otrzymywane środki odurzające, substancje psychotropowe,
prekursory lub środki zastępcze, ich oczyszczanie, ekstrakcja surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli tych środków, substancji i wprowadzania
do obrotu, tj. udostępniania osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, środków
odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów lub środków zastępczych
środka zastępczego pod karą grzywny. Kontrolę nad tym powierza się Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu”6. Kara za wytwarzanie i wprowadzanie
do obrotu ma charakter administracyjny i wynosi od 20 tys. do 1 mln zł.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzi, może być zakazana jego produkcja, a produkt może być
wycofany z obrotu na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia oceny
i badań jego bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy.
W przypadku wydania decyzji o zakazie wytwarzania i wprowadzania
do obrotu, właściwy państwowy inspektor sanitarny zatrzymuje produkt i nakazuje
zaprzestania prowadzenia działalności w pomieszczeniach służących wytwarzaniu
lub wprowadzaniu produktu do obrotu na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia,
nie dłuższy niż 3 miesiące.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zabrania reklamowania i promocji
środków spożywczych lub innych produktów przez sugerowanie, że posiadają
one działanie takie jak substancje psychotropowe lub środki odurzające lub ich
użycie, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować skutki takie jak
następstwo zażycia substancji psychotropowych lub środków odurzających.
W roku 20117 ponownie rozszerzono listę substancji kontrolowanych o kolejne
związki.

4
5

6
7

Art. 4 ust. 27 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, op. cit.
A. Muszyńska, Prawne aspekty reglamentacji obrotu tzw. dopalaczami, „Homines Hominibus” 2012,
vol. 8, s. 190.
L. Kapka-Skrzypczak et al., op. cit., s. 206.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2011 r.,
nr 105, poz. 614).
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Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r.8 miała na celu
wprowadzenie rozwiązań zmierzających do objęcia większą kontrolą substancji
chemicznych, które były przedmiotem obrotu handlowego w sklepach z dopalaczami dostosowanie procedur związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem
wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym do procedur
obowiązujących i praktykowanych w większości państw Unii Europejskiej.
Zmiany wprowadzają:
 pojęcie i definicję nowej substancji psychoaktywnej (art. 4, pkt 11a);
 doprecyzowują pojęcie narkomanii (art. 4, pkt 11);
 doprecyzowują pojęcia osoby zagrożonej uzależnieniem i osoby
uzależnionej (art. 4, pkt 14 i 15);
 doprecyzowują pojęcia przywozu (art. 4, pkt 21);
 doprecyzowują pojęcia środka zastępczego (art. 4, pkt 27);
 doprecyzowują pojęcia używania środka odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego lub nowej substancji psychoaktywnej
(art. 4, pkt 31);
 doprecyzowują pojęcia wprowadzania do obrotu oraz wytwarzania
(art. 4, pkt 34 i 35) i ziela konopi innych niż włókniste (art. 4, pkt 37).
Ustawa definiuje pojęcie „substancji psychoaktywnej”, jako takiego
środka odurzającego lub leku psychotropowego, który nie został zamieszczony
w wykazach załączonych do dwóch konwencji ONZ z 1961 i 1971 r., lecz może
stanowić porównywalne zagrożenie dla zdrowia publicznego, jak substancje
znajdujące się w tych wykazach.
Zakaz produkowania i sprzedaży dopalaczy został rozszerzony na nowe
substancje psychoaktywne. Wprowadzono również zakaz importu środków
psychoaktywnych, a kontrolę przestrzegania go powierzono Służbie Celnej.
Ograniczono możliwości przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Poprzedni stan
prawny zakazywał wytwarzania i wprowadzania do obrotu ww. substancji,
jednak nie miał zastosowania do możliwości ich przywozu9.
Rozszerzono katalog podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii10. „W celu wzmocnienia ochrony przed uzależnieniem
od narkotyków osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zadania dotyczące
przeciwdziałania narkomanii zostały rozciągnięte na jednostki organizacyjne
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny, rodziny
zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka”11.

8

9
10
11
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Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 875).
Art. 44b i 44cUstawyz dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, op. cit.
Art. 5, ust. 2, pkt 7a, ibidem.
<http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=71E96A1EFBECD0F2C1257E6F00
36B975> [dostęp: 30.04.2016].
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Z powodu konieczności zabezpieczenia obywateli przed niebezpiecznymi
substancjami, przy ministrze zdrowia został utworzony Zespół do spraw oceny
ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych
substancji psychoaktywnych12. Zespół składa się z ekspertów specjalizujących
się w sprawach oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi oraz
szkód społecznych wynikających z używania substancji, co do których istnieje
podejrzenie, że działają na ośrodkowy układ nerwowy. Członkami Zespołu będą
specjaliści posiadający wiedzę co najmniej z zakresu nauk chemicznych,
farmakologii, toksykologii klinicznej, psychiatrii, nauk społecznych lub nauk
prawnych. Głównym zadaniem Zespołu będzie opracowywanie opinii eksperckiej
na temat potencjalnego zagrożenia związanego z używaniem określonych
substancji oraz rekomendowanie ministrowi zdrowia umieszczenia najbardziej
niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi substancji w wykazach środków
odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Na podstawie ocen i rekomendacji Zespołu, minister zdrowia będzie
podejmował decyzje mające na celu umożliwienie sprawowania kontroli
w zakresie określonych substancji i zamieszczenie ich w odpowiednich
załącznikach ustawy albo w wykazie nowych substancji psychoaktywnych.
Art. 241 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii doprecyzowuje zasady
prowadzenia badań z wykorzystaniem narkotyków, prekursorów narkotykowych,
środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Jednostki
naukowe oraz inne podmioty prowadzące ww. badania będą odpowiednio
zgłaszały swoją działalność w zakresie badań środków odurzających, substancji
psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii pierwszej do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz w przypadku środków zastępczych
i nowych substancji psychoaktywnych do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego albo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych.
Konsekwencją zmian wprowadzonych w Ustawie o przeciwdziałaniu
narkomanii są również zmiany w Ustawie z dnia 6 września 2011 r. Prawo
farmaceutyczne13. Została normatywnie ograniczona sprzedaż leków bez recepty,
które w dużych ilościach mogą działać podobnie jak dopalacze. Farmaceuci
mają informować pacjentów o ich dawkowaniu i możliwych działaniach niepożądanych. Mogą odmówić sprzedaży takiego produktu, jeżeli uznają, że może
on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie
dla zdrowia lub życia. Leków takich nie kupią ponadto osoby niepełnoletnie.
Bezpieczne dawki substancji o działaniu psychoaktywnym w produktach leczniczych zostaną określone w rozporządzeniu ministra zdrowia. Zakup większych
ilości tych preparatów będzie możliwy tylko na receptę. W okresie przejściowym,
do końca 2016 r., jednorazowo będzie można kupić jedno opakowanie leku

12
13

Art. 18a-18d Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, op. cit.
Dz.U. z 2008 r., nr 45, poz. 271, ze zm.
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zawierającego substancje psychoaktywne: pseudoefedrynę, dekstrometorfan
i kodeinę14. Wydawanie produktu leczniczego wbrew warunkom określonym
w art. 71 a, ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, zostało zagrożone karą
pieniężną w wysokości do 500 tys. zł, nakładaną przez wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego w drodze decyzji. Przy ustalaniu wysokości kary
uwzględnia się w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia
przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów15.
Zgodnie z definicją wprowadzoną do ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii w wyniku nowelizacji w 2011 i 2015 r. środki zastępcze to produkty
zawierające co najmniej jedną substancję psychoaktywną. A każdy, kto
wprowadza dopalacze do obrotu, podlega nie tylko karze, lecz także
odpowiedzialności administracyjnej. Ustawa przewiduje całkowity zakaz
wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium RP nie tylko narkotyków,
ale również środków zastępczych, jakimi są dopalacze.
Działania normatywne podjęte w Polsce w celu zahamowania problemu
nowych substancji wyrażone zostały w drodze zmiany prawa, uzupełnienia list
substancji kontrolowanych. „Warto podkreślić, iż nowe rozwiązania przeciw
»dopalaczom« nastawione są przeciwko producentom i handlarzom, a nie
użytkownikom. Posiadanie środków zastępczych, jak w języku prawnym
nazwane zostały »dopalacze«, nie jest karalne. Kara administracyjna może być
nałożona na osoby, które wprowadzają je do obrotu. Nowym podmiotem, który
na mocy prawa zajmuje się przede wszystkim środkami zastępczymi, jest
Inspekcja Sanitarna. Służba sanitarna odpowiedzialna jest za kontrolę podmiotów
podejrzewanych o sprzedaż środków zastępczych oraz za wycofanie ich z rynku
w celu zbadania szkodliwości tych substancji”16.

2. Wiedza gimnazjalistów na temat dopalaczy
Pomimo wprowadzanych zmian prawnych, mających na celu ograniczenie
możliwości legalnego obrotu środkami zastępczymi służącymi do odurzania,
problem nadal istnieje. Jak donoszą media, młodzi ludzie, pomimo delegalizacji
sklepów z dopalaczami, nadal po nie sięgają. W związku z tym niezbędna jest
wiedza na temat tego problemu jak i wiedza samych zagrożonych na temat
konsekwencji stosowania takich substancji. Było to przedmiotem badań
ankietowych prowadzonych w 2015 roku w trzech grupach gimnazjalistów
w województwie lubuskim.
Jak się wydaje, ważną rolę w kształtowaniu postaw wobec dopalaczy
powinna spełniać szkoła. Badani gimnazjaliści zostali poproszeni o odpowiedź
na pytania dotyczące ich wiedzy na temat dopalaczy. Zdecydowana większość
(70%) respondentów zadeklarowała, że miała w szkole zajęcia dotyczące
14
15
16
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Art. 71a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, op. cit.
Ibidem, art. 129e.
P. Jabłoński, A. Malczewki, „Dopalacze” – skala zjawiska i przeciwdziałanie, Warszawa 2014, s. 25.
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problemu dopalaczy (34% wskazało, że takie zajęcia odbyły się nawet kilka razy).
Warto zauważyć, że co piąty badany jednak nie pamięta, czy takie zajęcia były
w ogóle prowadzone. Respondenci w większości uznali także, że istnieje potrzeba,
aby takie zajęcia nadal się odbywały (79%). Większość badanych dość dobrze
oceniła też stan swojej wiedzy na ten temat. Ponad 70% wskazało, że taką wiedzę
posiada. Jej poziom w ocenie samych badanych jest jednak zróżnicowany,
co przedstawia stosowny wykres. Prawie wszyscy badani wskazali, że substancje
chemiczne sprzedawane jako dopalacze nie są bezpieczne dla zdrowia –
88% (74% – zdecydowanie nie, 14% – raczej nie). Podobny rozkład opinii
uzyskano w przypadku pytania o możliwość uzależnienia osób używających tych
substancji – 95% (78% – zdecydowanie tak, 17% – raczej tak). Rozkład
odpowiedzi na te pytania przedstawiono poniżej, na wykresach 1-4.
Wykres 1. Zajęcia w szkole na temat dopalaczy
Czy w Twojej szkole w ostatnim roku szkolym
były prowadzone zajęcia na temat dopalaczy?
36%

34%

21%

9%

Tak, kilka zajęć

Tak, jeden raz

Nie pamiętam

Nie

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Potrzeba zajęć na temat dopalaczy
Czy uważasz, że takie zajęcia powinny
być przeprowadzone w Twojej szkole w tym roku?

45%
34%
9%
Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

5%
Zdecydowanie nie

7%
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 3. Poziom wiedzy na temat dopalaczy
Poziom wiedzy
31%

30%

15%

14%
6%
3%

1%
1

2

3

4

5

6

7

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 4. Ocena szkodliwości dopalaczy dla zdrowia
Czy Twoim zdaniem dopalacze są bezpieczne
dla zdrowia?
74%

5%
Zdecydowanie
tak

3%

1%
Raczej tak

To zależy niektóre tak,
inne nie

14%
2%
Raczej nie

Zdecydowanie
nie

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 5. Uzależnienie a dopalacze
Czy Twoim zdaniem od dopalaczy można się uzależnić?
78%

17%
2%
Zdecydowanie
tak

Raczej tak

Źródło: opracowanie własne.
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To zależy niektóre tak,
inne nie

1%
Raczej nie

1%
Zdecydowanie
nie

1%
Nie wiem
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3. Dostępność dopalaczy
Badani uczniowie gimnazjów zostali poproszeni także o udzielenie odpowiedzi
na pytania dotyczące dostępności dopalaczy. W ocenie ponad połowy z nich
są one łatwo dostępne – 52% (15% – zdecydowanie tak, 37% – raczej tak).
Prawie co trzeci z respondentów nie odpowiedział na to pytanie, a tylko nieliczni
zadeklarowali niewiedzę w tym zakresie. Jako miejsca, w których zdaniem
badanych można zakupić te substancje ponad połowa z nich wskazała: Internet
(57%), znajomych (53%) oraz pub czy klub (50%). Warto jednak zauważyć,
że ponad jedna trzecia zadeklarowała możliwość dokonania takich zakupów
w szkole (36%). Tylko 18% osób odpowiedziało, że nie wie, gdzie może kupić
te substancje.
Wykres 6. Dostępność dopalaczy
Czy Twoim zdaniem dopalacze są łatwo dostępne?
37%
30%

15%
10%

Zdecydowanie
tak

Raczej tak

6%

To zależy niektóre tak,
inne nie

3%

Raczej nie

Zdecydowanie
nie

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 7. Gdzie według respondentów można kupić dopalacze
Gdzie Twoim zdaniem można kupić dopalacze?
57%
50%

53%

37%

36%

39%

18%

Przez Internet

W sklepie

W klubie/pubie Od znajomych

W szkole

Inne

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne.
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4. Zażywanie dopalaczy
Badani gimnazjaliści, pytani o to, jakie ich zdaniem są najważniejsze powody
zażywania dopalaczy, wskazali przede wszystkim „ciekawość” (59%) oraz „chęć
zaimponowania innym” (59%). Warto jednak zwrócić uwagę, że co trzeci z nich
uważa, że takim powodem jest „chęć poprawienia wyników w nauce” (34%).
Podobną ilość wskazań odnotowano przy odpowiedziach „dla relaksu i zabawy”
(36%) oraz „z powodu nudy” (30%). Respondenci zostali poproszeni także
o podzielenie się swoimi własnymi doświadczeniami dotyczącymi badanej
problematyki. Jedna czwarta z nich zadeklarowała, że spotkała się bezpośrednio
z negatywnym wpływem dopalaczy na tych, którzy ich zażywają (18% „raz lub
lika razy”, zaś 7% „wiele razy”). Warto jednak zauważyć, że prawie co piąty
badany nie odpowiedział na to pytanie, wskazując odpowiedź „nie pamiętam”.
Wykres 8. Powody zażywania dopalaczy
Dlaczego Twoim zdaniem ludzie zażywają dopalacze?
59%

59%

36%

34%

27%

27%

27%

30%
13%
5%

Z ciekawosci

Dla poprawy
wyników w
nauce

Aby
zaimponować
innym

Dla relaksu,
zabawy

Aby uciec od
Aby być
problemów akceptowanym
w grupie

Z powodu
nałogu

Z powodu nudy

Na złość
rodzicom i
szkole

Inne

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 9. Skutki zażywania dopalaczy
Czy spotkałeś się z negatywnym wpływem dopalaczy na osoby,
które je zażywają?
57%

18%

18%

7%
Tak, wiele razy

Źródło: opracowanie własne.
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Tak, raz lub kilka

Nie

Nie pamiętam
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5. Popularność dopalaczy wśród młodzieży
W trakcie badań ankietowych zapytano także o to, czy zdaniem badanych
dopalacze są popularne wśród gimnazjalistów. Ponad 20% badanych odpowiedziało twierdząco i wskazało, że dopalacze są popularne wśród ich rówieśników.
Warto zauważyć, że co trzeci z pytanych nie udzielił odpowiedzi na ten temat
(34%). Prawie 60% uznało jednak, że nie są one popularne.
Wykres 10. Popularność dopalaczy
Czy Twoim zdaniem dopalacze są popularne
wśród Twoich rówieśników?
34%

32%

17%
11%
5%

Bardzo popularne

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.

6. Legalizacja miękkich narkotyków
W trakcie przeprowadzonego badania pilotażowego zapytano także o opinię
gimnazjalistów w sprawie legalizacji miękkich narkotyków. Problematyka ta,
w okresie poprzedzającym prowadzone badania, była przedmiotem debaty
w mediach, a także w polskim Sejmie. Ponad połowa badanych gimnazjalistów
odpowiedziała negatywnie na to pytanie – 61% (37% – zdecydowanie nie, 24% –
raczej nie). Jednak należy zwrócić uwagę na to, że taką propozycję popiera
co czwarty badany (17% – zdecydowanie tak, 8% – raczej tak).
Wykres 11. Postawa wobec legalizacji miękkich narkotyków
Czy jesteś za legaliacją miękkich narkotyków?
34%

32%

17%
11%
5%

Bardzo popularne

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.
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7. Doświadczenia własne
Badani gimnazjaliści zostali także poproszeni o odpowiedzi na pytania dotyczące
ich kontaktów z dopalaczami. Zadano im bezpośrednie pytanie o to, czy sami zażywali tych środków oraz dotyczące tego zagadnienia pośrednio pytanie o to, czy
ktoś inny zażywał ich w towarzystwie badanego. Prawie wszyscy zadeklarowali,
że sami w ostatnim czasie nie zażywali dopalaczy. Jednak w przypadku pytania
o towarzyszenie osobie zażywającej dopalacze odpowiedzi negatywnych było
już mniej – 65%. Warto też zauważyć, że 17% wskazało, że w ciągu ostatnich
6 miesięcy było świadkami, gdy ktoś zażywał dopalacze w ich towarzystwie.
Tyle samo badanych wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.
Wykres 12. Odsetek osób zażywających dopalacze w otoczeniu respondenta
Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy ktoś w Twoim towarzystwie zażywał
dopalacze?
65%

17%

12%
5%
Tak, wiele razy

Tak, raz lub kilka

Nie

Nie pamiętam

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 13. Odsetek gimnazjalistów zażywających dopalacze
Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zażywałeś/zażywałaś dopalacze?
91%

2%
Tak, wiele razy

Źródło: opracowanie własne.
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8. Gdzie szukać pomocy?
Gimnazjaliści biorący udział w badaniu zostali poproszeni o odpowiedź
na pytanie o to, czy wiedzą, gdzie należy szukać pomocy w razie problemów
z dopalaczami. Zdecydowana większość badanych zadeklarowała, że wie,
gdzie szukać pomocy w razie jakichkolwiek problemów z dopalaczami (36% –
zdecydowanie tak, 50% – raczej tak). Jednak co dziesiąty z pytanych wskazał
odpowiedź: „trudno powiedzieć”.
Wykres 14. Wiedza na temat, gdzie szukać pomocy w związku z dopalaczami
Czy wiesz, gdzie szukać pomocy w razie problemów
z dopalaczami?
50%
36%

4%
Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

9%
2%
Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Badania empiryczne wykazały, że większość gimnazjalistów miała w szkole
zajęcia dotyczące problemu dopalaczy oraz deklaruje wiedzę na ich temat.
Według nich dopalacze są szkodliwe dla zdrowia i uzależniają. W opinii
gimnazjalistów dopalacze cieszą się umiarkowaną popularnością, a ludzie sięgają
po nie z ciekawości oraz chęci zaimponowania.
Badania wykazały, że dopalacze są łatwo dostępne, głównie za pośrednictwem Internetu, znajomych oraz w barach i pubach. Jednak większość uczniów
zadeklarowała, że nie miała w ostatnim czasie kontaktu z dopalaczami ani
osobiście, ani w swoim otoczeniu oraz nie spotkała się z negatywnymi skutkami
ich zażywania.
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Psychostimulants it the opinion of middle high school students:
a report from a pilot survey in lubuskie voivodship
Abstract
The first part of the article describes the evolution and the current shape
of the law on the possession and trade of psychotropic substances. This is followed
by a presentation of the results of questionnaire-based survey among the Middle
High School youth on their knowledge of, and attitudes toward, the so-called
„psychostimulant issue”.
Keywords: psychostimulants, stimulants, psychotropic substances, narcotics, illegal
drugs, drug trade, drug trafficking, drug possession
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Antykryzysowa aktywna polityka monetarna
Banku Rezerw Federalnych
w kontekście bezpieczeństwa systemu finansowego
i koniunktury globalnej gospodarki
Streszczenie
Trwający od lat 90. XXI w. rozwój rynkowego systemu finansowego w Polsce
został przyhamowany, gdy od jesieni 2008 roku zaczęły koniunkturalnie docierać
do Polski echa kryzysu finansowego. W krajach rozwiniętych uruchomiono antykryzysowe interwencjonistyczne programy pomocowe względem systemu finansowego
oraz prorozwojowe instrumenty interwencjonistyczne, celem pobudzania znacząco
osłabionego wzrostu gospodarczego. Koszty ratowania banków i przedsiębiorstw przed
upadłością finansową przyczyniły się do zwiększenia zadłużenia w systemach finansów
publicznych wielu krajów. Już od 2009 roku analizowano i oceniano przeprowadzone
interwencjonistyczne rządowe programy antykryzysowe i programy aktywizowania
popytu, inwestycji, produkcji i płynności na rynku kredytowym. W ramach prorozwojowych działań interwencjonizmu państwowego Bank Rezerw Federalnych
stosował łagodną politykę monetarną niskich stóp procentowych oraz program aktywizowania akcji kredytowej i utrzymania płynności w systemie finansowym poprzez
finansowanie skupu od banków komercyjnych najbardziej zagrożonych aktywów.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekonomiczne, system finansowy, bankowość centralna,
interwencjonizm państwowy, polityka monetarna, koniunktura gospodarcza, kryzys
finansowy, Bank Rezerw Federalnych

Wstęp
Od lat 60. XX wieku dokonał się duży postęp technologiczny w systemach
finansowych oraz poszczególnych bankach, który zdeterminowany był głównie
rozwojem technologii informatycznej i telekomunikacyjnej. Do determinantów
tego rozwoju zalicza się także procesy liberalizacji i deregulacji struktur
rynkowych, poza tym także koncentracji kapitału i łączenia różnych rodzajów
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instytucji finansowych w większe grupy kapitałowe. Procesy te coraz częściej
traktuje się jako typowe dla sektora finansowego, w tym banków komercyjnych1.
Dokonujący się od 26 lat rozwój rynkowego systemu finansowego
w Polsce został koniunkturalnie osłabiony, gdy od jesieni 2008 roku zaczęły
docierać do Polski echa kryzysu finansowego. W kontekście weryfikacji genezy
i mechanizmu rozwoju zjawisk kryzysowych istotne jest zdiagnozowanie
ekonomicznych i pozaekonomicznych źródeł tego kryzysu. Już od początku
kryzysu finansowego z 2008 roku jego źródła wiąże się z działalnością głównie
amerykańskich banków inwestycyjnych, które oferowały inwestorom instrumenty
pochodne, będące źródłem finansowania kredytów hipotecznych udzielanych
przy bardzo wysokim i często nierzetelnie zweryfikowanym poziomie ryzyka
kredytowego. Były to głównie obligacje typu subprime, czyli inwestycyjne
produkty rynku kapitałowego stworzone na potrzeby kontynuowania i celowego
przedłużania utrzymania wysokiej koniunktury na kredyty hipoteczne2. Stworzono
więc bardzo niebezpieczny mechanizm nieformalnego połączenia bankowości
inwestycyjnej z klasycznym modelem banku depozytowo-kredytowego. Wysoki
poziom systemowego ryzyka kredytowego związany był także z utworzeniem
instytucji systemowego ubezpieczania tych kredytów udzielanych także kredytobiorcom bez stałych dochodów i z niespłaconymi wcześniej innymi kredytami.
Tego typu anomalia systemowego wysokiego ryzyka kredytowego mogła zaistnieć
przede wszystkim w związku z patologiczną asymetrią informacji w zakresie
problematyki zarządzania ryzykiem kredytowym, jaką stworzono w bankowości
inwestycyjnej. Asymetria ta polegała na tym, że tylko nieliczne osoby w zespołach zarządzania ryzykiem znały skalę ryzyka i mogły zauważyć moment
znacznego przekroczenia jego bezpiecznych, zabezpieczonych poziomów.
Drugim systemowym mechanizmem, który doprowadził do kryzysu finansowego z 2008 roku, było ubezpieczenie tych wysoce ryzykownych transakcji
kredytowych w nielicznych instytucjach towarzystw ubezpieczeń oraz agendach
rządowych, które ze względu na swoje znaczenie w systemie miały zapewniać
wymagany poziom bezpieczeństwa zgodnie z zasadą „zbyt duży na upadek”.
Jednak zasada ta okazała się fikcją, ponieważ niektóre czołowe banki inwestycyjne, zawierając transakcje pozwalające na zarabianie na spadkach wycen akcji
instrumentów pochodnych, jednoznacznie potwierdziły tym samym swój udział
w zamierzonym wcześniej stworzeniu warunków i wywołaniu kryzysu
finansowego3. Cały ten mechanizm wpływu bankowości inwestycyjnej na rynki,
na których funkcjonowały jej inwestycyjne produkty, oraz prowadzonej na tak
wielką, nigdy wcześniej nieznaną skalę spekulacji, był możliwy poprzez ponadprzeciętny wzrost lobbingu przedstawicieli komercyjnej bankowości w rządach
największych gospodarek wysoko rozwiniętych krajów. Kryzys finansowy, który
1
2

3
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rozpoczął się w 2008 roku, miał już jednak charakter globalny, ponieważ nie
dotyczył tylko krajów, w których funkcjonowały siedziby największych banków
inwestycyjnych, czyli podmiotów najbardziej odpowiedzialnych za tę globalną
spekulację, i tym samym historycznie dotychczas największy wpływ nielicznych
podmiotów sektora prywatnego na modyfikację realizującego się wówczas cyklu
koniunkturalnego. Modyfikacja ta polegała na celowym wydłużaniu określonych
jednokierunkowych tendencji wycen instrumentów funkcjonujących na rynkach kapitałowych już w oderwaniu od makroekonomicznych determinantów
opisujących realny stan produktywności i rentowności procesów produkcyjnych
przedsiębiorstw reprezentujących różne gałęzie gospodarki. Wygenerowany w ten
sposób w sektorze prywatnym kryzys finansowy przerodził się dość szybko
w kryzys finansów publicznych wielu krajów, głównie mniejszych gospodarek
krajów rozwiniętych, charakteryzujących się słabym uprzemysłowieniem i jednocześnie wysokim zadłużeniem.
Kryzys finansów publicznych, zwykle w wariancie kryzysu
zadłużeniowego budżetów państw, powstał na podstawie koniunkturalnego
spadku wpływów podatkowych oraz w wyniku uruchomionych wówczas
interwencjonistycznych, wielomiliardowych kwot pakietów pomocowych,
za które ratowano kolejne banki i czołowe firmy produkcyjne zagrożone
upadłością finansową. Koszty ratowania systemu przerzucono na przysłowiowego Jana Kowalskiego, tj. najliczniej reprezentowany segment klientów
banków. Paradoksalnie ta najliczniejsza grupa klientów charakteryzuje się
relatywnie niższymi dochodami, dodatkowo uszczuplonymi przez ów kryzys,
i praktycznie nie posiada żadnego istotnego lobbingu w kluczowych instytucjach
rządowych. Obecnie ekonomiści do głównych determinantów, które pośrednio
pozwoliły na stworzenie tego systemowego publiczno-prywatnego interwencjonizmu, wpływającego na wygenerowanie kryzysu poprzez celowe przedłużanie
fazy wzrostu cyklu gospodarczego, zaliczają umniejszenie roli decyzyjno-kontrolnej w podmiotach nadzoru nad systemami finansowymi4.

1. Pokryzysowe spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego
Zanim jednak ekonomiści przystąpili do badań nad charakterem, skalą
i genezą kryzysu finansowego z 2008 roku, analizowano efektywność zastosowanych instrumentów antykryzysowych. W krajach wysoko rozwiniętych,
od chwili pojawienia się kryzysu finansowego w 2008 roku, rządy
poszczególnych krajów w porozumieniu z bankami centralnymi podejmowały
różne działania antykryzysowe i wspierające krajowe systemy bankowe. Także
pod tym względem daje się zauważyć wiele analogii w zakresie relacji
koniunktury krajowych gospodarek, prowadzonej polityki gospodarczej, w tym
pieniężnej a stanem systemu bankowego5. Analogie te obserwowane
4
5

W. Szpringer, Instytucje nadzoru w sektorze finansowym. Kierunki rozwoju, Warszawa 2014, s. 81.
Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, Warszawa 2012, s. 132.
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są wówczas, gdy zestawia się w analizach porównawczych kraje wysoko
rozwinięte i niektóre rozwijające się, w tym Polskę.
Te systemowe, związane z globalizacją analogie wynikają z faktu korzystania przez organy decyzyjne z wspólnych wzorców w zakresie wypracowanych
przez ekonomistów rozwiązań problemów gospodarczych, będących pochodną
spowolnienia rozwoju gospodarczego, występującego zwykle w tym samym
okresie w wielu krajach, w tym wysoko rozwiniętych jak i rozwijających się,
do których pod wieloma względami zaliczana jest także Polska. Wiele tych
analogicznych w wielu krajach działań antykryzysowych skierowanych jest także
systemowo do całego systemu finansowego6. W związku z tym następuje w ten
sposób dodatkowe wzmocnienie efektu przenoszenia zjawisk koniunkturalnych
z jednego kraju do drugiego. Dodatkowym systemowym wzmocnieniem tego
sprzężenia była postępująca centralizacja i integracja systemów finansowych
w Unii Europejskiej oraz antykryzysowe pakiety pomocowe tworzone i koordynowane przez takie centralne instytucje finansowe jak Międzynarodowy
Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska7.
Mimo tego, że od pojawienia się kryzysu finansowego w 2008 roku
minęło już kilka lat, to jednak nadal prowadzone są badania zmierzające
do wyjaśnienia mechanizmu genezy tego kryzysu i wskazywanie tych składowych systemu, które należałoby poprawić. W zakresie głównych czynników
genezy odpowiedzialnych za pojawienie się kryzysu finansowego w 2008 roku
wskazuje się wysoce ryzykowną działalność banków inwestycyjnych systemu
anglosaskiego, które sprzedawały instrumenty pochodne, powiązane z dochodami
oraz finansowaniem kredytów hipotecznych, udzielanych wówczas dość często
także bez zachowania wymaganych minimów standardów odnośnie procedur
analizy i zabezpieczania transakcji kredytowych. Emitowane w ten sposób
w latach 2007-2008, i być może także wcześniej, obligacje typu subprime
obarczone były już zbyt wysokim ryzykiem kredytowym, ponieważ oferowane
były inwestorom jako instrumenty bezpieczne, podczas gdy w rzeczywistości już
takie nie były. Dodatkowo systemowe ryzyko kredytowe podniesione zostało
przez włączenie do tego pseudorynkowego mechanizmu publiczno-prywatnej
interwencji nielicznych, dużych podmiotów ubezpieczeniowych. Otóż większość
tych transakcji ubezpieczało jedno towarzystwo ubezpieczeniowe AIG, w związku
z czym stworzony został wielce ryzykowny układ naczyń połączonych.
Wystarczyły tylko rozpowszechniane w mediach informacje o znaczącym spadku
wyceny akcji banku inwestycyjnego Lehman Brothers, aby wybuchła na rynkach
finansowych panika finansowego efektu domina8. Obecnie przyjmuje się,
że przede wszystkim zawiódł nadzór nad prowadzonymi transakcjami
6

7

8
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i ryzykownie funkcjonującymi instytucjami finansowymi. Przez ponad 30 lat
przed wybuchem kryzysu w 2008 roku, tj. od czasu wejścia na giełdę banku
inwestycyjnego Goldman Sachs, banki inwestycyjne znacznie pogorszyły
standardy udzielania swych usług klientom, podejmując przy tym zbyt wysokie,
zbyt słabo zabezpieczone ryzyko inwestycyjne. Związane to było w ujęciu
mikroekonomicznym z rosnącym apetytem na rentowność i potrzebę zaspokojenia
oczekiwań akcjonariuszy, natomiast w ujęciu makroekonomicznym nałożyły się
na to niekorzystne zmiany systemowe, także legislacyjne, znacząco podwyższające poziomy akceptowalnego ryzyka kredytowego9.

2. Interwencjonistyczna prorozwojowa polityka gospodarcza a system
finansowy
Od pojawienia się kryzysu finansowego minęła już prawie dekada, co pozwoliło
na przeprowadzenie pierwszych analiz, których celem jest ocena przeprowadzonych interwencjonistycznych rządowych programów antykryzysowych
działań ratowania kluczowych podmiotów gospodarki przed upadłością
finansową oraz aktywizowania popytu, inwestycji, produkcji i płynności na
rynku kredytowym. Obecnie, biorąc pod uwagę osiągnięte w tym zakresie
sukcesy w gospodarce amerykańskiej, wynik tych ocen jest łatwy do przewidzenia. Otóż pozytywnie się ocenia znaczący spadek bezrobocia i wzrost
popytu na wiele kategorii dóbr ekonomicznych. Jednak uratowanie gospodarki
przed być może znacznie większą potencjalnie zapaścią koniunktury nie jest
pełnym rozwiązaniem i wyjaśnieniem istoty źródeł tego kryzysu.
Obecnie przyjmuje się, że kryzys finansowy, jaki pojawił się w 2008 roku,
w sytuacji braku szybkiej interwencji ze strony rządów krajów wysoko
rozwiniętych, mógł doprowadzić do silnego załamania systemu finansowego,
którego negatywne skutki, ze względu na ich potencjalną skalę, są nawet trudne
do oszacowania. Z perspektywy kilku kolejnych lat przyjmuje się, że gdyby
nie zastosowanie szybkiego interwencjonizmu państwowego, w formule znanej
już od lat 30. XX wieku skala spowolnienia gospodarczego poszczególnych
krajów byłaby znacznie większa.
Zwolennicy interwencjonizmu państwowego wskazują, że załamanie
systemu finansowego, jakie mogło się pojawić w 2008 roku w znacznie większej
skali niż się pojawiło, zostało znacząco ograniczone w negatywnych skutkach
poprzez „wpompowanie” w gospodarki znacznych sum pieniędzy publicznych.
Mechanizm ten polegał głównie na ratowaniu przed upadłością poszczególnych
dużych, i przez to kluczowych dla krajowej i globalnej gospodarki banków
i przedsiębiorstw, poprzez wykup toksycznych aktywów w zamian za przejmowanie pakietów akcji oraz udzielanie niskooprocentowanych pożyczek10.
9

10

B. Domańska-Szaruga, Common banking supervision within the financial safety net, [w:] The Economic
Security of Business Transactions. Management in business, Oxford 2013, s. 264.
A. Hryckiewicz-Gontarczyk, Anatomia kryzysów bankowych, Warszawa 2014, s. 75.

91

S TUDIA ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA NR 1

Obecnie przyjmuje się, że zastosowany w USA mechanizm interwencjonistycznych działań antykryzysowych wywołał pozytywne skutki przywrócenia
wzrostu gospodarczego w gospodarce amerykańskiej. Jednak, biorąc pod uwagę
specyfikę tej gospodarki, nie jest jeszcze przesądzone, że zastosowanie
analogicznych programów interwencji antykryzysowych w innych krajach
przyniesie podobne pozytywne skutki. Od kilku lat niektóre analogiczne
działania interwencjonistyczne stosuje w Europie Europejski Bank Centralny.
Niedawno, tj. w połowie marca 2016 roku, EBC zwiększył sumę środków
finansowych przeznaczanych w wymiarze miesięcznym na wspomaganie
płynności finansowej w systemie finansowym eurolandu z 60 na 80 mld euro.
Jednak Unia Europejska to nie „stany zjednoczone” Europy. Unię Europejską
tworzą kraje ujednolicane systemowo i rynkowo, ale jednak znacząco zróżnicowane pod względem potencjału wytwórczego i wyposażenia w określone
kategorie czynników produkcyjnych.
Otóż w słabszych, mniejszych gospodarkach, z których część charakteryzuje się relatywnie niższą produktywnością i zwykle mniej efektywnym
systemem fiskalnym, kryzys finansowy przybrał formę kryzysu zadłużeniowego
finansów publicznych poszczególnych krajów11. Kwestia ta dotyczyła w latach
2008-2014 przede wszystkim krajów południa Europy, tj. Grecji, Włoch,
Hiszpanii i Portugalii. Jednak kraje te nie są wyjątkami w problematyce
znacznego wzrostu zadłużenia krajowych finansów publicznych. Kwestia
ta dotyczy także niektórych najsilniej rozwiniętych gospodarek, czego przykładem
są USA. W pierwszej fazie działań antykryzysowych publicznymi pieniędzmi
ratowano banki inwestycyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe, koncerny
samochodowe i inne przedsiębiorstwa, które stanęły przed ryzykiem trwałej
utraty płynności finansowej w obliczu wykazania ogromnych strat na wyniku
finansowym. Szczególną rolę w tych antykryzysowych działaniach odegrały
banki centralne poszczególnych krajów a przede wszystkim Bank Rezerw
Federalnych w USA i Europejski Bank Centralny w Europie.
W związku z przeprowadzeniem powyższych działań kryzys finansowy
zasadniczo został zażegnany, ale pytania odnośnie poprawy systemu finansowego nadal pozostały. Od początku 2013 roku sukcesywnie powraca jednak
znów akceptacja ryzyka na rynkach finansowych, co związane jest pośrednio
z poprawiającymi się w ostatnich miesiącach danymi pochodzącymi z realnej
gospodarki USA, przede wszystkim z amerykańskiego rynku pracy, na którym
od jesieni 2012 roku obserwowana jest poprawa, ponieważ w znacznej części
gospodarki wzrost bezrobocia znacząco wyhamował a w niektórych sektorach
zaobserwowano nawet pierwsze symptomy poprawy koniunktury. Wyhamowanie
niekorzystnych tendencji zaobserwowano także na amerykańskich rynkach
nieruchomości12.

11
12
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Pierwsze makroekonomiczne symptomy poprawy koniunktury gospodarczej w USA pojawiły się już po ponad 4 latach usilnych starań centralnych
ośrodków decyzyjnych, tj. organów władzy w odniesieniu do kształtowania
polityki fiskalnej jak i pieniężnej prowadzonej w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, tj. w chwili obecnej gospodarki jeszcze uznawanej za największą
w ujęciu globalnym.
Obecnie, po 8 latach od pojawienia się kryzysu finansowego w USA, dają
się zauważyć trwałe makroekonomiczne oznaki poprawy sytuacji gospodarczej,
sugerujące, że realizowana przez Prezydenta Baracka Obamę polityka ożywiania
gospodarki ze środków publicznych oraz aktywna polityka monetarna Banku
Rezerw Federalnych wygenerowały zamierzone wcześniej makroekonomiczne
cele prorozwojowe. Miarą tych efektów jest znacząca poprawa sytuacji na rynku
pracy. Odnotowany został duży spadek stopy bezrobocia z ponad 14% w końcówce roku 2008 na poniżej 7% obecnie. Nadal jednak znaczna część
ekonomistów wskazuje, że prowadzona w ten sposób interwencjonistyczna
polityka gospodarcza sprowadza się głównie do przysłowiowego „kupowania
czasu”, po którym powinny nastąpić kolejne etapy poprawy sytuacji
gospodarczej kraju i znaczący wzrost wpływów do budżetu, obecnie znacząco
obciążonego rekordowo wysokim deficytem budżetowym. Nadal niekorzystnym
czynnikiem obrazującym nienajlepszy stan finansów publicznych USA jest
wciąż rosnący dług publiczny, który w 2015 r. przekroczył nominalnie
17 bilionów dolarów.
Obecnie dominuje pogląd, że interwencjonistyczny, keynesowski model
działań antykryzysowych, uwzględniający podejmowane próby aktywizacji
popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, zastosowano w USA po raz kolejny
z zasadniczo pozytywnymi skutkami. Kluczowym elementem tej interwencjonistycznej polityki gospodarczej było zastosowanie aktywnej polityki monetarnej
Banku Rezerw Federalnych. W kontekście wygenerowanych pozytywnych
efektów makroekonomicznych zastosowany interwencjonistyczny pakiet pomocy
z kluczowym udziałem bankowości centralnej uznać można za metodę sprawdzoną i działającą efektywnie, zasadniczo zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej
celami13.

3. Antykryzysowa polityka monetarna Banku Rezerw Federalnych
w USA
Wracając do kwestii zastosowanych instrumentów antykryzysowej polityki
interwencjonistycznej należy stwierdzić, że w zakresie aktywnej polityki monetarnej bankowości centralnej, kontynuacji pomocy amerykańskiemu systemowi
bankowemu i pośrednio także sytuacji na rynkach finansowych Bank Rezerw
Federalnych we wrześniu 2012 roku rozpoczął program skupu obligacji
zabezpieczonych hipotekami MBS o wartości 40 mld USD w ujęciu miesięcznym.
13
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Kwotę tej rozłożonej w czasie interwencji sukcesywnie zwiększano aż do 85 mld
USD w 2013 roku. Dopiero pod koniec 2013 roku bank centralny USA
poinformował, że program skupu obligacji będzie w 2014 roku systematycznie
ograniczany, aż do całkowitego wygaszenia, w związku z poprawą sytuacji
gospodarczej w znacznej części amerykańskiej gospodarki. Poprawę tę wykazano
m.in. na podstawie znacznego spadku stopy bezrobocia i powstrzymania spadku
cen nieruchomości i innych aktywów. W związku z tym w IV kw. 2014 roku
prezes FED-u poinformował, żet wobec pozytywnych tendencji na rynku pracy
w zakresie zatrudnienia, Federalny Komitet Otwartego Rynku zaprzestaje skupu
obligacji zabezpieczonych hipotekami. Początkowo ekonomiści obawiali się,
że sytuacja ta oznaczać będzie znaczące zmniejszenie płynności w systemie
finansowym, co mogło się także przełożyć na ponowny wzrost zmienności
koniunktury na rynkach kapitałowych, szczególnie rynkach giełd papierów
wartościowych14. Jednak taki niekorzystny scenariusz się nie zrealizował.
Kolejne dramatyczne załamanie wycen aktywów na rynkach finansowych nie
pojawiło się, co oznacza, że zastosowane mechanizmy antykryzysowej polityki
bankowości centralnej efektywnie makroekonomicznie zadziałały15.
Ta kwestia jednak nie została jeszcze jednoznacznie rozstrzygnięta,
ponieważ wśród ekonomistów nadal panują zdania podzielone. Koncepcja
interwencjonizmu państwowego publicznymi środkami finansowymi od chwili
jej powstania w latach 30. ubiegłego stulecia budziła i nadal budzi liczne
kontrowersje wśród części ekonomistów. Jednak faktem jest, że zastosowana
interwencjonistyczna polityka monetarna w ostatnim kryzysie finansowym
zadziałała pozytywnie, początkowo w amerykańskiej gospodarce, a następnie
w Europie i w ujęciu globalnym. Z drugiej strony globalizacja ekonomiczna
przyczynia się do rozpowszechniania tej interwencjonistycznej polityki monetarnej i, coraz powszechniej uznawanej za skuteczną, metody podejmowanych
antykryzysowych działań interwencji w sytuacji znaczącego spowolnienia wzrostu
gospodarczego. Reformy w finansach publicznych, polegające na próbie
wygenerowania oszczędności i podnoszenia podatków, były także podejmowane
w USA. Z drugiej strony Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie
nad Menem od trzech lat prowadzi złagodzoną i aktywną politykę pieniężną,
która w swej istocie znacząco zbliża się do tego, co znacznie wcześniej zastosował
Bank Rezerw Federalnych w USA16. Wobec powyższego globalizacja ekonomiczna dotyczy także problematyki antykryzysowych, interwencjonistycznych
polityk gospodarczych.
Biorąc pod uwagę ostatnie kilka lat można stwierdzić, że omawiane
programy interwencjonistycznych działań antykryzysowych sukcesywnie się
globalizują, ponieważ zastosowane w publicznych i rynkowych systemach
14

15

16
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finansowych instrumenty prorozwojowej polityki gospodarczej sukcesywnie
upodabniają Europę względem USA. W związku z tym globalizacji powinna
także podlegać kwestia funkcjonowania krajowych i ponadnarodowych instytucji
nadzoru nad systemami finansowymi.

Wnioski
Omawiane powyżej procesy i zależności analizowane są także w ujęciu mikroekonomicznym. Otóż wcześniej, tj. w 2008 roku, silnie zadłużone instytucje
finansowe i inne podmioty sektora prywatnego, sprawnie wykorzystując poprawę
koniunktury na rynkach finansowych z 2009 roku, w większości spłaciły już
swój dług wobec państwa. Zrestrukturyzowane przedsiębiorstwa w branży
motoryzacyjnej i inne produkcyjne, niefinansowe podmioty korzystające z pomocy
publicznej od 2010 roku generują dodatnie wyniki finansowe. Z drugiej strony
odnotowany w 2010 roku wzrost gospodarczy był znaczący, ponieważ
odnoszony do słabego 2009 roku, czyli był wynikiem tzw. efektu bazy.
Już w 2010 roku dla kolejnych lat prognozowano, że analogiczna skala poprawy
wzrostu gospodarczego, jaka wówczas wystąpiła w perspektywie kolejnych lat
byłaby trudna do powtórzenia, ponieważ zgromadzone wcześniej zapasy
produkcji wytworzonej w większości zostały sprzedane, a moce wytwórcze
przedsiębiorstw już około 2014 roku także powróciły do niemal pełnego
wykorzystania, co oznaczało ekonomiczne wyjście z poprzedzającego kryzysu 17.
Nie jest to jeszcze poziom produkcji potencjalnej, wskazującej jednoznacznie na
pełne wyjście gospodarki światowej z kryzysu. Poza tym w znacznej części
branż i gałęzi gospodarek krajów wysoko rozwiniętych pozostały jeszcze nie
w pełni wykorzystane moce produkcyjne względem stanu sprzed pojawienia się
kryzysu finansowego w 2008 roku, szczególnie w silniej zadłużonych krajach
południa Europy18. Z drugiej strony większość ekonomistów podziela pogląd,
że podejmowane interwencjonistyczne antykryzysowe polityki gospodarcze,
w tym oszczędnościowe, przyczyniają się do wzrostu wydajności, efektywności
i rentowności procesów produkcyjnych, z czym można wiązać poprawę
koniunktury, która będzie się musiała w przyszłości pojawić zgodnie z teorią
wieloletnich cykli koniunkturalnych. W chwili obecnej zdiagnozowanie, kiedy
zacznie się pojawiać kolejna znacząca poprawa koniunktury w skali globalnej
i znalezienie odpowiedzi na pytanie, kiedy wystąpi kolejny przyśpieszony wzrost
gospodarczy większości krajów nadal pozostaje otwarte. Od kilku lat pojawiają
się już potwierdzone makroekonomicznie symptomy wychodzenia z kryzysu
finansowego w skali globalnej. W zasadzie większość ekonomistów przyjmuje,
że w USA widać symptomy końca kryzysu 19. Podobnie w strefie euro sytuacja
17
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na rynku pracy w okresie ostatnich dwóch lat znacząco poprawiła się, a od ponad
roku w większości krajów w Europie odnotowany został dodatni wzrost
gospodarczy i większość prognoz ma w tym względzie optymistyczny charakter
w perspektywie kolejnych kwartałów. Nieco słabsza poprawa sytuacji gospodarczej występuje w tych krajach, w których ze względu na pogłębiający się kryzys
zadłużenia finansów publicznych, realizowane są reformy finansów publicznych
polegające przede wszystkim na zaostrzeniu polityki fiskalnej. Zaostrzenie
tej polityki prowadzone jest głównie poprzez podnoszenie podatków i redukcje
wydatków w sektorach publicznych. W ujęciu globalnym, aby się mogły
zrealizować wspomniane pozytywne scenariusze, kluczową kwestią jest tempo
wzrostu gospodarczego w gospodarce Chin, obecnie już uznawanej wg przynajmniej niektórych wskaźników makroekonomicznych za największą globalnie
gospodarkę20.
Zgodnie z powyższym postępująca globalizacja ekonomiczna i w związku
z tym stale rosnące powiązania polskiej gospodarki z otoczeniem gospodarczym
innych krajów powodują, że kryzys gospodarczy także w strefie euro zasadniczo
został już zażegnany, ale negatywne efekty spowolnienia rozwoju gospodarczego
w niektórych krajach jeszcze pozostały. Merytorycznym potwierdzeniem, że także
w Europie kryzys gospodarczy dobiegł końca, jest fakt odwrócenia tendencji
w kwestii spowolnionego, ale sukcesywnie poprawiającego się wzrostu
gospodarczego i zakończenia trwającej wiele miesięcy recesji odnotowanej
w znacznej części krajów na południu Europy21. Przeważająca większość specjalistów tej tematyki jednoznacznie wskazuje, że poprawa sytuacji gospodarczej
w Unii Europejskiej może koniunkturalnie wygenerować również dalszą
poprawę rozwoju polskiej gospodarki, co stanowić będzie czynnik sprzyjający
dla efektywnego rozwoju także systemu finansowego w Polsce.
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Active anti-crisis monetary policy of the Central Bank
the in context of the security of the financial system
and the global economic cycle
Abstract
Lasting from 90 years of market development of the financial system in Poland
has been slowed down, when the fall of 2008 began cyclical reach the Polish echo
of the financial crisis. In developed countries launched anti-crisis interventionist aid
programs in relation to the financial system and pro-growth instruments interventionist
aim of stimulating economic growth weakened significantly. The costs of rescuing
banks and businesses out of bankruptcy financial contributed to the increase in debt in
the system of public finances in many countries. Already since 2009, they were carried
out analysis and evaluation carried out interventionist government programs anti-crisis
programs and activation of demand, investment, production and liquidity in the credit
market. As part of the development-oriented activities of government intervention
Federal Reserve Bank used the mild monetary policy of low interest rates and program
activation lending and liquidity in the financial system by financing the purchase
of commercial banks most vulnerable assets.
Keywords: economic security, financial system, central banking, government intervention,
monetary policy, economic conditions, the financial crisis, the Federal Reserve
97

Bartosz Kołaczkowski
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Zgromadzenia na Węgrzech –
przyczynek do dyskusji o reglamentacji wolności
w kontekście bezpieczeństwa publicznego
Streszczenie
Przedmiotem opracowania jest analiza i ocena założeń administracyjnej
reglamentacji zgromadzeń na Węgrzech. Szczególnie mocno zaakcentowane zostały
rozważania na temat konieczności wprowadzania ograniczeń tej wolności w kontekście
dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny; występują też wątki dopuszczalności
ograniczeń wolności zgromadzeń z punktu widzenia regulacji prawnomiędzynarodowej
oraz wątki prawno-porównawcze. Rozważania podzielono na trzy części: w pierwszej
analizie poddano zagadnienia kształtu konstytucyjnych gwarancji wolności zgromadzeń
na Węgrzech, w drugiej przedstawiono założenia węgierskiego odpowiednika polskiej
ustawy Prawo o zgromadzeniach i wreszcie w trzeciej części dokonano analizy
wybranych orzeczeń kształtujących praktyczny wymiar administracyjnej reglamentacji
zgromadzeń w tym kraju.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, wolność zgromadzeń, Węgry, reglamentacja

Wprowadzenie
Nie ma drugiej takiej wolności człowieka, w przypadku której problematyka
administracyjnej reglamentacji byłaby tak mocno powiązana z zagadnieniami
bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak wolność zgromadzeń. Z jednej
strony wolność ta jest kwintesencją społeczeństwa obywatelskiego i najlepszą
gwarancją zachowania ustroju demokratycznego1 i jako taka musi podlegać
szczególnej ochronie, z drugiej, ryzyko powstania zagrożeń bezpieczeństwa
i porządku publicznego podczas zgromadzeń jest wyjątkowo wysokie. Świadczyć mogą o tym coraz częściej pojawiające się akty przemocy i wandalizmu
podczas najróżniejszych zgromadzeń, co dodatkowo potwierdza konieczność
wprowadzania administracyjnych ograniczeń.

1

A. Pułło, Zasada ochrony społeczeństwa obywatelskiego w systemie zasad konstytucyjnych,
„Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, nr 2, s. 288.
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Zarówno ocena administracyjnoprawnej regulacji zgromadzeń w Polsce,
jak i – w szczególności – propozycje jej zmian nie mogą być jednak formułowane bez przeprowadzenia badań rozwiązań obowiązujących w innych krajach;
badania takie należą do ważnego obszaru zainteresowań Autora niniejszego
opracowania2. Bezpośrednim celem prowadzonych w nim rozważań jest
dokonanie analizy i oceny kształtu administracyjnej reglamentacji zgromadzeń
na Węgrzech, służącej zapewnieniu bezpieczeństwa. Wprawdzie, jak się wydaje,
zbliżona historia najnowsza, zbliżony krąg kulturowy oraz zbliżone tradycje
prawne powinny sprzyjać podobieństwu ogólnych założeń regulacji prawnej
zgromadzeń w obu krajach, jednak rozwiązania szczegółowe potencjalnie mogą
być na Węgrzech i w Polsce całkiem inne; warto ponadto zbadać, czy w regulacji
węgierskiej pojawiają się podobnie kontrowersyjne rozwiązania, jak w Polsce
po zmianach dokonanych w 2012 oraz w 2015 r.3
Dla realizacji wyżej określonych celów opracowanie zostanie podzielone
na trzy części. W pierwszej analizie zostaną poddane zagadnienia kształtu
konstytucyjnych gwarancji wolności zgromadzeń na Węgrzech, w drugiej przedstawione zostaną założenia węgierskiego odpowiednika polskiej ustawy Prawo
o zgromadzeniach i wreszcie w trzeciej części przedmiotem badań będą wybrane
orzeczenia kształtujące praktyczny wymiar administracyjnej reglamentacji
zgromadzeń w tym kraju.

1. Zgromadzenia w świetle węgierskich uregulowań konstytucyjnych
Ogólna koncepcja regulacji prawnej zgromadzeń jest na Węgrzech podobna
jak w Polsce. Wolność ta chroniona jest bowiem konstytucyjnie, szczegółowy
natomiast zakres administracyjnej reglamentacji kształtowany jest na drodze
ustawowej. I tak jak w Polsce obowiązuje Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo
o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), tak na Węgrzech regulacja prawna zgromadzeń kształtowana jest obecnie przede wszystkim przez Konstytucję z dnia
18 kwietnia 2011 r.4 oraz tzw. Akt III z 1989 r. – Akt wolności zgromadzeń
(A gyulekezesi jogról szóló 1989 evi III torveny)5. Warto odnotować, że uchwalenie nowej konstytucji zabrało Węgrom więcej czasu niż Polakom – aż do 2011 r.
obowiązywała bowiem w tym kraju konstytucja z 1949 r. Ustawa zasadnicza
2

3

4

5

Zob. np. B. Kołaczkowski, Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz
w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej, Warszawa 2014; B. Kołaczkowski, K. Sobolieva,
Ukraińska droga do demokracji: administracyjna reglamentacja zgromadzeń w Polsce i na Ukrainie
w kontekście uregulowań prawnomiędzynarodowych – analiza porównawcza, „Studia Prawa
Publicznego”, opracowanie w chwili obecnej w druku.
Zmiany zostały dokonane w rezultacie wejścia w życie odpowiednio: Ustawy z 14 września 2012 r.
o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1115) oraz zupełnie nowej Ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485).
Tekst Konstytucji dostępny na stronie: <http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wegry2011.html>
[dostęp: 24.01.2016].
Tekst aktu dostępny na stronie: <http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98900003.TV>
[dostęp: 24.01.2016].

100

Bartosz Kołaczkowski, Zgromadzenia na Węgrzech…

z dnia 18 sierpnia 1949 r. zawierała gwarancję wolności zgromadzeń w § 62 pkt 1:
„Republika Węgierska uznaje prawo do pokojowych zgromadzeń i zapewnia
swobodne z niego korzystanie”6. Zgodnie z treścią art. VIII, pkt 1 Konstytucji
z dnia 18 kwietnia 2011 r.: „Każdy ma prawo do pokojowych zgromadzeń”; treść
tego artykułu jest ponadto „wzmacniana” przez art. IX, pkt 1 i 2:
1. „Każdy ma prawo do swobodnego głoszenia swych poglądów.
2. Węgry uznają i chronią wolność prasy oraz jej różnorodność, zapewniają
także warunki swobodnej komunikacji niezbędnej do kształtowania się
demokratycznej opinii publicznej”.
Bezpośrednio porównując zapisy dotyczące wolności zgromadzeń obu
węgierskich konstytucji, pozornie można odnieść wrażenie, że nowsza regulacja
w znacznie mniejszym stopniu chroni omawianą wolność niż ustawa zasadnicza
z 1949 r. W nowej konstytucji wyeliminowano bowiem sformułowanie
gwarantujące „swobodne korzystanie” z wolności zgromadzeń. Głębsza refleksja
wykazuje jednak, że była to zmiana uzasadniona, bowiem konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestnikom zgromadzenia, jak i osobom
trzecim, determinuje konieczność wprowadzania ograniczeń wolności zgromadzeń w każdym chyba państwie na świecie. Z drugiej strony odnotować trzeba
korzystne dla interpretacji zakresu osób uprawnionych do korzystania z wolności
wprowadzenie zapisu, w myśl którego każdy ma prawo do pokojowych
zgromadzeń. Podobnie sformułowany jest odpowiedni przepis w polskiej
Konstytucji – zgodnie z treścią art. 57: „Każdemu zapewnia się wolność
organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich […]”7. Swobodę
gromadzenia się należy zatem rozpatrywać jako wolność, która przysługuje
nie tylko obywatelom węgierskim i polskim, ale także cudzoziemcom. Z tego
punktu widzenia wolność zgromadzeń należy w obu krajach zaliczyć do wolności
politycznych o charakterze „uprzywilejowanym”8. Sposób sformułowania
gwarancji wolności zgromadzeń w konstytucjach Węgier i Polski pozwala
ponadto uznać, że zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce wolność zgromadzeń
6

7

8

Tekst Konstytucji z 1949 r. w brzmieniu tekstu jednolitego ogłoszonego w „Magyar Közlöny”
nr 84 z 24 sierpnia 1990 r., <http://www.budapeszt.infinity.waw.pl/joomla/index.php?option=com_
content&task=view&id=374&Itemid=27> [dostęp: 24.01.2016].
Obecne brzmienie art. 57 Konstytucji jest wynikiem kompromisu. Jak piszą P. Czarny i B. Naleziński,
istotne ograniczanie praw i wolności, w tym wolności zgromadzeń, przewidywał tzw. obywatelski
projekt konstytucji, który zakładał, że: „korzystanie z przysługujących praw i wolności nie może
naruszać praw i wolności innych oraz powinno mieć na względzie dobro wspólne”. Warto odnotować,
że podczas prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego zgłoszono ciekawą propozycję
rozszerzenia zakresu konstytucyjnej regulacji – poprzez zapewnienie każdemu nie tylko wolności
organizowania pokojowych zgromadzeń, ale także wolności do zbierania się (za: P. Czarny,
B. Naleziński, Wolność zgromadzeń, Warszawa 1998, s. 63-64).
Krytycznie na temat zróżnicowania kręgu osób, którym przysługują prawa i wolności polityczne
wypowiada się np. A. Piskorz-Ryń. Zdaniem Autorki, przeciw takiemu rozwiązaniu przemawia fakt,
że władze administracyjne ingerują nie tylko w życie obywateli, ale również w życie cudzoziemców
(A. Piskorz-Ryń, Prawo do informacji od podmiotów wykonujących administrację publiczną w polskim
porządku prawnym, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 7-8, s. 91; szerzej: B. Kołaczkowski,
Kształtowanie…, op. cit., s. 76).
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uważana jest za wartość niezbywalną i przyrodzoną; przepisy dotyczące tej
wolności mają zatem w obu krajach charakter deklaratoryjny9. Naturalną tego
konsekwencją jest ograniczenie dopuszczalnego zakresu regulacji prawnej, która
w istocie rzeczy powinna jedynie określać granice dozwolonych zachowań oraz
możliwych ingerencji w wolność10. Podobną refleksję wyraża B. Naleziński
podkreślając, że konstytucyjne ujęcie wolności zgromadzeń skutkuje zawężeniem
zakresu regulacji prawnej, która sprowadzać się winna do przyjmujących postać
najróżniejszych zakazów, nakazów oraz sankcji ograniczeń wolności11.

2. Zgromadzenia na Węgrzech w świetle tzw. Aktu III z 1989 r. –
Aktu wolności zgromadzeń (odpowiednika polskiej ustawy Prawo
o zgromadzeniach)
Dopuszczalne ograniczenia wolności zgromadzeń określane są na Węgrzech –
jak w Polsce – w drodze ustawowej. Jak już wspomniano, obecnie obowiązuje
w tym kraju tzw. Akt III z 1989 r., zwany Aktem wolności zgromadzeń. Ustawa
ta ma podobną konstrukcję do naszej rodzimej ustawy Prawo o zgromadzeniach,
aczkolwiek jest od niej mniej obszerna i mniej szczegółowa (w odróżnieniu
od regulacji węgierskiej, polska ustawa zawiera dodatkowo np. regulacje dotyczące kontrmanifestacji12 czy też zgromadzeń spontanicznych13). Do najważniejszych
rozwiązań przyjętych w Akcie wolności zgromadzeń zaliczyć należy:
9

10
11

12

Zob. np. A. Wróbel, Wolność zgromadzania się, [w:] Wolności i prawa polityczne, red. W. Skrzydło,
Kraków 2002, s. 11; W. Skrzydło, Komentarz do art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
[w:] W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2002, s. 68.
A. Wróbel, op. cit., s. 25.
B. Naleziński, Wolność zgromadzeń, [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2008,
s. 133; szerzej: B. Kołaczkowski, Kształtowanie…, op. cit., s. 77.
Przepisy dotyczące kontrmanifestacji pojawiły się w Polsce w rezultacie wejścia w życie wspomnianej
już w opracowaniu Ustawy z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach.
I tak wprowadzono zakaz odbywania zgromadzeń organizowanych przez dwóch lub większą liczbę
organizatorów w tym samym czasie, w miejscach lub na trasach przejścia, które są tożsame lub
w części się pokrywają, jeżeli nie było możliwe ich oddzielenie lub odbycie w taki sposób, aby ich
przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach (dodany art. 6,
ust. 2b Ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. [tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 397 ze zm.]). Przepisy te uznać jednak należało za wysoce kontrowersyjne – nie wynikało z nich w sposób absolutnie jednoznaczny, czy
w przypadku braku spełnienia obowiązku zmiany np. miejsca zgromadzenia przez organizatora
zgromadzenia zgłoszonego później, organ miałby prawo zakazać odbycia także pierwszego zgromadzenia. Obowiązujące obecnie rozwiązania również nie są do końca przemyślane. Wątpliwości budzi –
w kontekście dotychczasowego orzecznictwa – m.in. możliwość przedstawienia przez organ propozycji
zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia (por. np. Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca
1994 r. [W 8/93, LEX nr 20603]). Głównym jednak zastrzeżeniem jest niekonsekwencja ustawodawcy – skoro bowiem odstąpiono od możliwości wydania decyzji o zakazie odbycia zgromadzenia
w przypadku zgromadzeń niezwiązanych z utrudnieniami w ruchu drogowym, to niejako „automatycznie”
wykluczono też możliwość niedopuszczenia do kontrmanifestacji w takich sytuacjach. Biorąc pod
uwagę to, że sam mechanizm uniemożliwiania odbycia zgromadzeń, organizowanych przez dwóch
lub więcej organizatorów w tym samym czasie i miejscu, o ile nie jest możliwe ich oddzielenie w taki
sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach
jest ewidentnie sprzeczny z wytycznymi Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i działającej przy Radzie Europy Europejskiej Komisji
na rzecz Demokracji przez Prawo w sprawie wolności pokojowych zgromadzeń z 2007 r. (ODIHR –
Venice Commission Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly); kompletna, 2. Edycja dokumentu
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 Wprowadzenie zasady ogólnej, w myśl której „korzystanie z prawa
do zgromadzeń nie może prowadzić do przestępstwa” oraz „nie może
naruszać praw i wolności innych osób” (§ 2 ust. 3 Akt);
 Wyłączenie z zakresu jego stosowania:
• zgromadzeń o charakterze wyborczym,
• zgromadzeń religijnych,
• imprez kulturalnych i sportowych,
• imprez rodzinnych (§ 3 Aktu);
 Określenie procedury organizowania zgromadzenia. I tak, zgodnie
z treścią § 5, zgromadzenia mogą organizować obywatele węgierscy oraz
osoby legalnie przebywające na terytorium Węgier. Bezpośrednio
w zakresie procedury warto odnotować sformułowanie obowiązku
zawiadamiania o zgromadzeniu lokalnej policji co najmniej na 3 dni
przed jego odbyciem (§ 6 Aktu). Zawiadomienie takie powinno określać:
• czas i miejsce zgromadzenia,
• cel zgromadzenia i porządek obrad,
• przewidywaną liczbę uczestników oraz środki podjęte przez
organizatora dla sprawnego przebiegu zgromadzenia,
• dane organizatora bądź osób go reprezentujących (§ 7 Aktu);
 Sformułowanie możliwości wydania decyzji o zakazie odbycia zgromadzenia (§ 8 i 9 Aktu). Decyzję taką wydaje policja, musi być ona
dostarczona organizatorowi na piśmie, najpóźniej na 24 godziny przed
zgromadzeniem, przy czym w zakresie rozwiązań szczegółowych stosowana jest węgierska ogólna procedura administracyjna. W dziedzinie
okoliczności uzasadniających jej wydanie podkreśla się poważne
zakłócenie funkcjonowania ciał przedstawicielskich bądź sądów, a także
brak możliwości przekierowania ruchu drogowego na inną trasę.
Decyzja ta podlega – podobnie jak w Polsce – zaskarżeniu do sądu;
 Formułowanie przepisów, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku publicznego podczas zgromadzeń. I tak, np. na prośbę organizatora, policja ma obowiązek z nim współuczestniczyć w eliminowaniu

13

w języku angielskim dostępna na stronie: <http://www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%
3A%2F%2Fwww.osce.org%2Ffiles%2Fdocuments%2F4%2F0%2F73405.pdf&external=N> [dostęp:
24.01.2016], należy uznać, że brak odpowiedniej regulacji na Węgrzech jest rozwiązaniem słusznym.
Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 nowej ustawy Prawo o zgromadzeniach, zgromadzeniem spontanicznym
jest: „zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie
byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej”. W przeciwieństwie do zgromadzeń zgłaszanych, zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza
kierującego działaniami Policji w szeregu okoliczności, np. gdy zgromadzenie powoduje istotne
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych czy też, jak
w przypadku innych zgromadzeń, gdy przebieg zgromadzenia zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo
mieniu w znacznych rozmiarach bądź powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku
publicznego (art. 28, ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach). Przesłanką rozwiązania zgromadzenia
spontanicznego jest także zakłócanie przebiegu zgromadzeń zgłoszonych (por. art. 27 ustawy Prawo
o zgromadzeniach).
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zdarzeń zakłócających porządek publiczny (§ 11, pkt 2 Aktu). Z własnej
inicjatywy z kolei policja może delegować przedstawicieli na zgromadzenie (§ 12, pkt 3 Aktu). Warto dodać, że gdy impreza odbywa się
na drogach publicznych, policja ma obowiązek poinformować o niej
zarządcę drogi (§ 10 Aktu). Przewidziano też możliwość rozwiązania
zgromadzenia przez policję. Rozwiązanie zgromadzenia może nastąpić
w sytuacji braku skuteczności innych środków, gdy (1) postępowanie
uczestników narusza prawo bądź pojawia się zagrożenie naruszenia
prawa albo (2) uczestnicy są uzbrojeni (§ 12, pkt 1 i 2 Aktu). Na policję
nałożono też obowiązek rozproszenia imprezy, gdy okaże się, że uczestnicy są uzbrojeni albo pojawią się uzbrojone grupy bądź gdy impreza
odbywa się pomimo zakazu. Rozwiązanie zgromadzenia – podobnie jak
u nas – musi być poprzedzone wydaniem odpowiedniego ostrzeżenia.
Uczestnikom przysługuje w takiej sytuacji możliwość wszczęcia w ciągu
15 dni od zdarzenia postępowania sądowego w celu określenia legalności postępowania policji (§ 14, pkt 1, 2 i 3 Aktu);
 Określenie zasad odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe
podczas zgromadzenia. Za szkody takie odpowiada organizator solidarnie z uczestnikami i osobami trzecimi (§ 13, pkt 1 Aktu); przepisu
tego nie stosuje się, gdy organizator udowodni, że działał „zgodnie
z oczekiwaniami w danej sytuacji”.
Warto zauważyć, że założenia nowej polskiej Ustawy o zgromadzeniach
są nieco inne. Wprawdzie podobnie jak na Węgrzech, przyjęto w niej koncepcję
zawiadamiania jako podstawowej formy reglamentacji wolności zgromadzeń
(co w konsekwencji prowadzi do tego, że podstawową formą rozstrzygnięcia
organu administracji w zakresie możliwości zorganizowania zgromadzenia jest
milcząca akceptacja14), to jednak w Polsce zawiadomić należy nie Policję, lecz
organ administracji i co do zasady w taki sposób, aby wiadomość dotarła
do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną
datą zgromadzenia (art. 7, ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach). Bardzo
istotną nowością w Polsce (wprowadzoną przez ustawę Prawo o zgromadzeniach
z 2015 r.) jest zróżnicowanie głębi administracyjnej reglamentacji w zależności
od tego, czy zgromadzenie związane jest, czy też nie jest związane z tzw.
szczególnym korzystaniem z drogi publicznej. I tak, w przypadku zgromadzeń
niepowodujących utrudnień w ruchu drogowym, organizator takiego zgromadzenia
14

Obowiązek wcześniejszego zawiadomienia jest w pełni akceptowany w orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka – jak podkreślił Trybunał w rozstrzygnięciu z dnia 7 listopada 2009 r.
w sprawie Skiba przeciwko Polsce (10659/03): „obowiązek wcześniejszego zgłoszenia manifestacji
nie jest sprzeczny z zasadami zapisanymi w art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, o ile nie
stanowi ukrytej przeszkody w korzystaniu z prawa do zgromadzania się”; podobną refleksję Trybunał
wyraził także np. w wyroku z dnia z dnia 10 października 1979 r. w sprawie Rassemblement Jurassien
and Unité Jurassienne przeciwko Switzerland (nr skargi 8191/78): „poddanie zgromadzenia
wcześniejszej procedurze autoryzacyjnej zwykle nie narusza istoty prawa”. Szerzej: B. Kołaczkowski,
Kształtowanie…, op. cit., s. 89 oraz 96-100.
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zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne
(miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku, gdy w danej gminie
nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego,
nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą
zgromadzenia (art. 22 ustawy Prawo o zgromadzeniach). Co istotne –
w odniesieniu do tych zgromadzeń wyeliminowano ponadto możliwość wydania
decyzji o zakazie odbycia zgromadzenia.

3. Zgromadzenia na Węgrzech w świetle wybranych pozycji
orzecznictwa
Szczegółowy kształt administracyjnych ograniczeń wolności zgromadzeń
na Węgrzech determinowany jest nie tylko przez akty rangi ustawowej, ale także
– jak w Polsce – przez orzecznictwo. Autorzy opracowania Constitutional Law
in Hungary – M. Dezső i B. Somody – zwracają uwagę na trzy fundamentalne
dla interpretacji wolności zgromadzeń na Węgrzech rozstrzygnięcia:
a. rozstrzygnięcie węgierskiego sądu konstytucyjnego z dnia 29 listopada
2001 r. (55/2001),
b. rozstrzygnięcie węgierskiego sądu konstytucyjnego z dnia 29 maja
2008 r. (75/2008),
c. orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 17 lipca
2007 r. w sprawie Bukta and Others v. Hungary (25691/04)15, 16.
Ad a. Rozstrzygnięcie węgierskiego sądu konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2001 r.
Orzeczenie sądu konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2001 r. dotyczy procedury
organizowania zgromadzeń na Węgrzech. Sąd stwierdził, że w przypadku
zawiadamiania odpowiedniej jednostki policji o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, policja nie ma prawa badać jego przyczyny ani celu. Policja może
jedynie zakazać odbycia zgromadzenia, jeśli wystąpią okoliczności określone
w akcie wolności zgromadzeń; w przeciwnym wypadku obowiązkiem policji jest
przyjąć do wiadomości zawiadomienie. Sąd podkreślił – w kontekście treści
określającego okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia § 8 Aktu – że poważne naruszenie działania organów reprezentacyjnych
może być przesłanką zakazania odbycia zgromadzenia, ale tylko wtedy, gdy
takim organem będzie np. parlament; naruszenie funkcjonowania mniej ważnych
publicznych instytucji nie może być przesłanką wydania decyzji o zakazie
odbycia zgromadzenia17.

15

16

17

M. Dezső, B. Somody, Constitutional Law in Hungary (International Encyclopaedia for Constitutional
Law series), Alphen aan den Rijn 2010, s. 277.
Pełny tekst wyroku i jego uzasadnienia w j. angielskim dostępny na stronie: <http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng/pages/search.aspx?i=001-81728#{"itemid":["001-81728"]}> [dostęp: 3.01.2013].
M. Dezső, B. Somody, op. cit., s. 277.
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Ad b. Rozstrzygnięcie węgierskiego sądu konstytucyjnego z dnia 29 maja
2008 r.
Rozstrzygnięcie sądu konstytucyjnego z dnia 29 maja 2008 r. dotyczy m.in.
zgromadzeń spontanicznych. Sąd uznał bowiem, że spontaniczne demonstracje
bez wcześniejszej organizacji mogą się odbywać, ponadto należy uznać
za dopuszczalne organizowanie zgromadzeń związanych z szybką odpowiedzią
na jakieś zdarzenie (rapid-response) w przypadku, gdy organizacja zgromadzenia
odbywa się później niż w przewidzianym do zawiadomienia trzydniowym
terminie – z powodu charakteru zdarzenia. W takich sytuacjach reguła notyfikacji
nie może być zastosowana. Sąd dodatkowo podkreślił, że pokojowe demonstracje,
które z racji ich charakteru nie mogą być przedmiotem zawiadomienia,
nie powinny być ani zakazywane, ani nie powinny być też rozpędzane przez
policję18.
We wspomnianym orzeczeniu podjęto też problem zakresu stosowania
węgierskiej ustawy regulującej wolność zgromadzeń. W wyroku jednoznacznie
stwierdzono, że:
 zgromadzeń organizowanych na terenach prywatnych ogólna regulacja
nie dotyczy i nie jest potrzebne zawiadamianie policji o takich zgromadzeniach;
 odbywających się w przestrzeni publicznej zgromadzeń niemających
charakteru politycznego (np. zgromadzenia religijne, kulturalne, sportowe czy rodzinne) ogólna regulacja również nie dotyczy; w ich przypadku
administracyjna reglamentacja jest silniejsza i sprowadza się do obowiązku uzyskania zezwolenia na takie zgromadzenie. O dopuszczalności
wykorzystania na potrzeby zgromadzenia poszczególnych składników
przestrzeni publicznej decyduje ich właściciel, np. władze lokalne;
 ogólna regulacja zgromadzeń nie dotyczy także zgromadzeń wyborczych; w przypadku takich zgromadzeń węgierski kodeks wyborczy
nie nakłada nawet obowiązku powiadamiania policji o zamiarze
ich odbycia19.
Ad c. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
z dnia 17 lipca 2007 r.
Szerszego omówienia wymaga trzecia ze wspomnianych wcześniej spraw –
dotyczące zgromadzeń spontanicznych, ale mające też wymiar uniwersalny –
orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia
17 lipca 2007 r. w sprawie Bukta and Others v. Hungary. Stan faktyczny
przedstawiał się następująco: podczas oficjalnej wizyty w Budapeszcie premier
Rumunii postanowił wydać przyjęcie w hotelu z okazji dnia rumuńskiego święta
narodowego; o obecności na tym przyjęciu premier Węgier poinformował
publicznie w dniu bezpośrednio poprzedzającym zdarzenie20. Skarżący uznali
18
19
20

Ibidem, s. 278.
Ibidem.
Pkt 7 i 8 uzasadnienia wyroku.
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obecność premiera Węgier na wspomnianym przyjęciu za niedopuszczalną
i zorganizowali zgromadzenie przed wejściem do hotelu, nie informując o tym
policji. Podczas demonstracji doszło do głośnych hałasów, co zostało uznane
przez policję za zagrożenie bezpieczeństwa przyjęcia i w konsekwencji
zmuszono demonstrantów do przejścia do parku obok hotelu 21. Dwa tygodnie
później skarżący złożyli skargę do Centralnego Sądu Okręgowego (Pest Central
District Court), domagając się uznania działań policji za niezgodne z prawem22.
Sprawa trafiła ostatecznie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
w postępowaniu przed którym podkreślali oni, że rozproszenie demonstracji tylko
dlatego, że nie dokonano odpowiedniego zgłoszenia narusza art. 11 Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności23. Po stwierdzeniu, że skarga jest dopuszczalna i rozpoznaniu sprawy, Trybunał uznał
jednogłośnie, że w opisywanym stanie faktycznym istotnie doszło do naruszenia
art. 11 Konwencji, obciążono jednocześnie państwo węgierskie kosztami
postępowania24. W uzasadnieniu podkreślono, że trzy zasadnicze przesłanki
determinują legalność ograniczenia wolności zgromadzeń25:
 ograniczenie musi być przewidziane przez prawo i musi spełniać
postulat przewidywalności (requirement of foreseeability),
 cel ograniczenia musi być uzasadniony (legitimate aim),
 ograniczenie musi być niezbędne w demokratycznym społeczeństwie
(necessary in a democratic society).
W przypadku pierwszych dwóch przesłanek Trybunał stwierdził, że zostały
one spełnione. Podzielił jednocześnie opinię rządu węgierskiego, w myśl której
celem ograniczeń wolności zgromadzeń w miejscach publicznych jest ochrona
praw osób trzecich, np. prawo do wolności przemieszczania się czy też prawo
do odpowiednio regulowanego korzystania z dróg publicznych. Trybunał dodał,
że w badanej sytuacji uzasadnionym celem ograniczania wolności zgromadzeń
była ochrona praw osób trzecich, a także zapobieganie chaosowi. Trybunał
21
22

23
24
25

Pkt 9 i 10 uzasadnienia wyroku.
Ich zdaniem demonstracja była całkowicie pokojowa, a jej jedynym celem było wyrażenie opinii;
ponadto zachowanie trzydniowego terminu zawiadomienia było niemożliwe w sytuacji, w której
premier poinformował o swoim zamiarze uczestniczenia w spornym przyjęciu dopiero w dniu
poprzedzającym zgromadzenie. Sąd okręgowy oddalił skargę uznając, że z okoliczności sprawy
wynika, że bezpośrednią przyczyną rozwiązania zgromadzenia był wyraźnie słyszalny wybuch. Sąd
przyznał jednocześnie, że zachowanie trzydniowego terminu zawiadomienia o zgromadzeniu nie jest
możliwe w przypadku zgromadzeń, których źródłem są zdarzenia mające miejsce mniej niż 3 dni
przed imprezą; w wyroku podkreślono jednak, że słabości regulacji ustawowej nie mogą być
rozwiązywane przez sądy i dlatego ustawowy obowiązek informowania dotyczy każdego zgromadzenia, w tym także zgromadzenia spontanicznego. Skarżący złożyli odwołanie i sprawa trafiła
do sądu regionalnego w Budapeszcie (Budapest Regional Court), który utrzymał w mocy rozstrzygnięcie
sądu pierwszej instancji uznając, że restrykcje w stosunku do demonstrantów były konieczne
i proporcjonalne. Kolejnym etapem sprawy była petycja do Sądu Najwyższego, który ostatecznie
24 lutego 2004 r. ją oddalił bez rozpoznania meritum – z powodu niezgodności ratione materiae
z odpowiednimi upoważnieniami zawartymi w węgierskim kodeksie procedury cywilnej.
Pkt 22 uzasadnienia.
Pkt 1, 2 i 5 wyroku.
Pkt 26-39 uzasadnienia wyroku.
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przyjął jednocześnie za bezsporne argumenty rządu Węgier dotyczące konieczności ustanawiania zawiadomienia jako administracyjnej formy reglamentacji
zgromadzeń; celem zawiadamiania jest, jak podkreślali przedstawiciele rządu,
zapewnienie odpowiedniej ilości czasu na np. skoordynowanie działań policji
z działaniami innych jednostek, na przesunięcia sił policyjnych i straży pożarnej
czy wreszcie usuwanie i zabezpieczanie pojazdów26. Jak pisali sędziowie
Trybunału: „podporządkowanie zgromadzenia publicznego wcześniejszej procedurze autoryzacyjnej w normalnych sytuacjach nie narusza istoty prawa”27.
Decydujące jednak znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy miała analiza przez
Trybunał spełniania działań węgierskiej policji trzeciej przesłanki determinującej
legalność ograniczenia prawa do organizowania pokojowych zgromadzeń –
przesłanki niezbędności ograniczenia. W tym istotnym miejscu Trybunał
przyznał jednak rację organizatorom zgromadzenia. Sędziowie Trybunału
zwrócili jednocześnie uwagę na dwa istotne zagadnienia:
 Rząd węgierski twierdził, że bezpośrednią przyczyną rozproszenia
zgromadzenia nie było niedochowanie trzydniowego terminu zawiadomienia, lecz drobna detonacja, która została uznana za zagrożenie
bezpieczeństwa przedstawicieli władz państwa, którzy byli obecni
na przyjęciu w hotelu. Zdaniem Trybunału, drobna detonacja nie może
być wystarczającym powodem rozproszenia demonstracji, gdyż w takim
przypadku można by bez dalszych wyjaśnień rozwiązać każde
zgromadzenie;
 Zupełnie inny powód uznania zgromadzenia za nielegalne wynikał
z orzeczeń sądów węgierskich, a inny z twierdzeń tamtejszego rządu.
Sądy jako jedyną podstawę prawną oddalenia zawiadomienia uznawały
brak odpowiedniego zawiadomienia, zupełnie nie biorąc pod uwagę
pokojowego charakteru zgromadzenia. Sędziowie Trybunału uznali,
że w analizowanej sprawie odpowiednie zawiadomienie nie mogło być
przekazane władzom z racji zbyt późnego poinformowania opinii
publicznej o zdarzeniu, które mogło w konkretnej sytuacji wymagać
natychmiastowej reakcji w postaci demonstracji. Obywatele zostali
więc postawieni przed niedopuszczalnym wyborem – albo całkowicie
zrezygnują z przysługującego im prawa zorganizowania zgromadzenia,
albo zorganizują je bez dopełnienia obowiązków administracyjnych.
Wobec powyższego Trybunał uznał rozproszenie demonstracji za nieproporcjonalne ograniczenie wolności zgromadzeń28.

26
27

28

Pkt 29 uzasadnienia wyroku.
Pkt 35 uzasadnienia wyroku; „subjection of public assemblies to a prior-authorisation procedure does
not normally encroach upon the essence of the right”.
Pkt 31-39 uzasadnienia wyroku.
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Podsumowanie
Analiza najważniejszych aktów normatywnych oraz wybranych pozycji orzecznictwa dowiodła, że w zakresie podstawowych rozwiązań konstytucyjnych,
wolność zgromadzeń chroniona jest na Węgrzech w podobnym stopniu jak
w Polsce, a zatem podstawowe gwarancje wolności można uznać w tym kraju
za wystarczające i – przede wszystkim – w pełni zgodne z najważniejszymi
w kontekście wolności zgromadzeń aktami prawa międzynarodowego29.
Na Węgrzech, tak jak w Polsce i innych krajach, wprowadzane są jednak
w drodze ustawowej najróżniejsze ograniczenia wolności, których celem jest bez
wątpienia zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przeprowadzone
badania wykazały, że ograniczenia te nie są zasadniczo odmienne od ograniczeń formułowanych w Polsce (można w tym miejscu zwrócić uwagę choćby
na zawiadomienie jako podstawową formę administracyjnej reglamentacji
zgromadzeń), aczkolwiek różnice w zakresie rozwiązań szczegółowych występują.
Warto np. odnotować, że na Węgrzech, podobnie jak w wielu innych krajach,
najważniejsze rozstrzygnięcia dotyczące zgromadzeń podejmuje policja, a nie
organ administracji30.
Dla zwiększenia przejrzystości wniosków, specyfikę węgierskiej regulacji
prawnej zgromadzeń, a także pozostałe różnice pomiędzy uregulowaniami
węgierskimi i polskimi podsumowano w poniższych punktach:
 Na Węgrzech zgromadzenia niemające charakteru politycznego podlegają surowszej administracyjnej reglamentacji niż zgromadzenia
o charakterze politycznym. Warto w tym miejscu zauważyć, że zgromadzenia religijne, kulturalne, sportowe czy rodzinne traktowane są
podobnie i wymagają uzyskania zezwolenia. Nie występuje przy tym,
podobny jak w Polsce, bałagan w sferze sytuacji prawnej zgromadzeń
religijnych31;
 Na Węgrzech zgromadzenia wyborcze wcale nie są reglamentowane
i nie wymagają nawet zawiadomienia policji, co przypomina rozwiązania
funkcjonujące w Polsce do czasu wejścia w życie Kodeksu wyborczego32;

29

30

31

32

Do aktów tych zaliczyć należy przede wszystkim: Powszechną Deklarację Praw Człowieka,
<http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf>
[dostęp: 25.01.2016], Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. z 1977 r.,
nr 38, poz. 167 [zał.]) oraz Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolnościach (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 ze zm.).
Policja jest podstawowym podmiotem mającym uprawnienia do ograniczania wolności zgromadzeń
np. w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych (szerzej: B. Kołaczkowski, Kształtowanie…,
op. cit., s. 242-346).
Wątpliwości budzi przede wszystkim zróżnicowanie sytuacji prawnej wspólnot religijnych, których
działalność nie jest uregulowana odrębnymi ustawami, od sytuacji tych kościołów i związków wyznaniowych, w przypadku których takie ustawy uchwalono; szerzej: B. Kołaczkowski, Kształtowanie…,
op. cit., s. 224-226 i 240-241.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 ze zm.).
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 Na Węgrzech prawa użytkowników drogi publicznej w stosunku
do praw osób korzystających z wolności zgromadzeń akcentuje się
w większym stopniu niż w Polsce. Świadczy o tym m.in. określenie
braku możliwości przekierowania ruchu drogowego na inną trasę jako
jednej z głównych przesłanek wydania decyzji o zakazie odbycia
zgromadzenia. Z sygnalizowanych tez orzecznictwa wynika ponadto,
że podstawowym celem ograniczeń wolności zgromadzeń w miejscach
publicznych jest na Węgrzech ochrona praw osób trzecich, a w szczególności prawa do wolności przemieszczania się oraz prawa do odpowiednio regulowanego korzystania z dróg publicznych. Za trafne Autor
opracowania uznaje zawarcie w węgierskim odpowiedniku ustawy
Prawo o zgromadzeniach wprost wyrażonej zasady podstawowej,
w myśl której korzystanie z prawa do zgromadzeń nie może naruszać
praw i wolności innych osób;
 Węgierskie przepisy w sposób przejrzysty określają zasady odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe podczas zgromadzenia.
Za szkody takie odpowiada organizator, solidarnie z uczestnikami
i osobami trzecimi. Stosunkowo surową wymowę tego rozwiązania
łagodzi zapis, zgodnie z treścią którego odpowiedzialności organizatora
nie stosuje się, gdy udowodni on, że działał „zgodnie z oczekiwaniami
w danej sytuacji”;
 Z orzecznictwa wynika jednoznacznie, że na Węgrzech dopuszczalne
jest organizowanie zgromadzeń, które są szybką odpowiedzią na jakieś
zdarzenie – w przypadku, gdy organizacja zgromadzenia odbywa się
później niż w przewidzianym do zawiadomienia trzydniowym terminie.
Warto jednak dodać, że zgromadzenia spontaniczne nie podlegają na
Węgrzech regulacji normatywnej (w Polsce odpowiednia regulacja pojawiła się wreszcie w nowej ustawie Prawo o zgromadzeniach z 2015 r.).
W konkluzji warto podkreślić – odpowiadając na pytanie zawarte
we wprowadzeniu – że ustawowe ograniczenia wolności zgromadzeń na Węgrzech nie zawierają rozwiązań szczególnie kontrowersyjnych. Kształt tych
ograniczeń przypomina administracyjną reglamentację zgromadzeń w Polsce
przed wprowadzeniem w 2012 i 2015 r. mocno dyskusyjnych zmian. Zmiany
w Polsce są, jak się wydaje, konsekwencją przesadnego akcentowania istoty
wolności, co przez lata prowadziło do jej absolutyzowania, przy jednoczesnym,
równie przesadnym w ostatnich latach akcentowaniu problematyki bezpieczeństwa podczas zgromadzeń, co ostatecznie musi skutkować wyraźnym brakiem
spójności regulacji. Doskonałym przykładem są niewystępujące na Węgrzech
przepisy dotyczące kontrmanifestacji. Oczywiście nie ulega wątpliwości,
że bezpieczeństwo podczas zgromadzeń jest zagadnieniem niezwykle ważnym
i jednocześnie źródłem potrzeby ograniczeń wolności, należy jednak zachować
wielką ostrożność w ich wprowadzaniu – trzeba mieć na uwadze konieczność
zapewnienia równowagi pomiędzy konkurencyjnymi punktami widzenia –
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zarówno dla pełnej, jak i jednocześnie możliwie najmniej uciążliwej dla osób
trzecich oraz najbezpieczniejszej realizacji wolności zgromadzeń; wszelkie
ograniczenia wolności muszą być ponadto zgodne z zasadą proporcjonalności.
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Public assemblies in Hungary:
a contribution to the debate on restricting the freedoms
in flor the purpose of public
Abstract
The article analyzes and evaluates the administrative restrictions of the freedom
of assembly in Hungary. Emphasized are the considerations on the necessity to restrict
this freedom for the purpose of public security and order. Also raised is the question
whether such restriction are compatible with international law, and comparisons are
made between different legal systems. The first part considers the constitutional
guarantees of the freedom of assembly in Hungary; the second part – a draft
of a Hungarian equivalent of the Polish Act on Public Assemblies; the third part –
selected court verdicts shaping the practice of administrative restrictions of the freedom
of assembly.
Keywords: Hungary, public security, public assembly, freedom of assembly,
administrative restrictions, restrictions of freedoms
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Bezpieczeństwo imprez masowych.
Przystanek Woodstock –
praktyczne aspekty zabezpieczenia
Streszczenie
Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce zabezpieczenia imprez
masowych. Przedstawia praktyczne aspekty zabezpieczenia jednej z największych
imprez masowych na terenie Polski i Europy. Analizie poddano siły i środki wszystkich
służb, straży i inspekcji, które wykorzystane zostały do działań podczas trwania
festiwalu. Przeanalizowano ilość zdarzeń i na tej podstawie określony został stopień
zagrożenia oraz określona została perspektywa dalszych działań w zakresie
bezpieczeństwa imprez masowych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo imprez masowych, bezpieczeństwo wewnętrzne,
imprezy masowe

Wstęp
Zabezpieczenie imprezy masowej jest specyficznym zadaniem zarówno dla jej
organizatora, jak i wszystkich służb, straży, inspekcji, a także administracji
rządowej i samorządowej. Problematyka ta została dostrzeżona dopiero pod
koniec lat 90. XX w., kiedy to Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r.,
nr 106, poz. 680) uregulowano ustawowo zadania, obowiązki oraz odpowiedzialność instytucji, organów oraz osób za bezpieczeństwo podczas imprez, które
zgodnie z definicją uznane zostały jako masowe. Oczywiście przed rokiem 1997
także podejmowane były działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa, jednak posiłkowano się przepisami ogólnymi, które nie zawsze przystawały
do specyfiki np. meczów piłkarskich czy też koncertów rockowych. Tego rodzaju
widowiska charakteryzowały się tym, że gromadziły widzów, których zachowanie
nie zawsze było przewidywalne, a nieraz wręcz pewne było, że zaistnieją ekscesy
bądź zdarzenia mające negatywny wpływ na bezpieczeństwo. Ważnym aspektem
tworzonych przepisów prawnych było nałożenie na organizatora imprezy
szczegółowych obowiązków dotyczących procedur niezbędnych do uzyskania
zgody, zapewnienia obecności służb ochrony, pomocy medycznej czy też
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opracowania procedur postępowania na wypadek zdarzeń masowych. Jasno
i precyzyjnie określone zostały zadnia dla poszczególnych stron uczestniczących
w procesie organizacyjnym. Przede wszystkim jednoznacznie określono,
że za bezpieczeństwo samej imprezy odpowiada jej organizator1. Zobowiązany
jest on między innymi do uzyskania opinii właściwych służb, które określą siły
i środki niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, a także do opracowania własnej
dokumentacji planistycznej. Na tej podstawie organ samorządu terytorialnego
(wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy miejscowo) wydaje decyzję
zezwalającą bądź odmowną dotyczącą planowanej imprezy2. Służby, straże oraz
inspekcje realizują natomiast zadania wynikające z ustawowych obowiązków,
które regulują tryb ich działania.

1. Imprezy masowe w kontekście prawa polskiego
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych w ciągu lat ulegała licznym zmianom i nowelizacjom. Wraz ze zmianą uwarunkowań zewnętrznych dostosowano
przepisy szczególne – ważnym aspektem była zmiana, która w sposób odrębny
traktowała mecze piłkarskie jako widowiska potencjalnie bardziej zagrożone
niż imprezy „pospolite”. Określone zostały także wyjątki, gdzie widowisk nie
traktuje się jako masowe i stosuje się wobec nich przepisy ogólnie obowiązujące.
W tym miejscu pojawia się pytanie, czy ustawa w obecnie obowiązującym
kształcie jest przystająca do aktualnych wyzwań i specyfiki na terenie naszego
kraju? Odpowiedzi postaram się udzielić na przykładzie lubuskich doświadczeń
przy zabezpieczeniu jednego z największych koncertów w skali kraju i Europy –
Przystanku Woodstock, który rokrocznie odbywa się na przełomie lipca i sierpnia
(wyjątkiem jest rok 2016 z uwagi na planowane w Krakowie Światowe Dni Młodzieży). Impreza gromadzi setki tysięcy uczestników, których konkretna liczba
jest niemożliwa do określenia, ponieważ jest niebiletowana, a ilość widzów
zmienia się w zależności od pory dnia, rodzaju koncertów oraz innych czynników,
do których można także zaliczyć np. warunki pogodowe. Procedura przygotowań
do organizacji całego przedsięwzięcia w zakresie logistyki (oczywiście bez
uwzględnienia kontraktacji zespołów muzycznych oraz gości) rozpoczyna się
wiele miesięcy przed planowanym terminem rozpoczęcia koncertów.
Pierwszym niezwykle istotnym elementem, który stanowi podstawę
do rozpoczęcia działań organizacyjnych, jest określenie liczby uczestników koncertu. To na tej podstawie zapewnia się zabezpieczenie medyczne, dostosowuje
liczbę pracowników ochrony (służba informacyjna i służba porządkowa), określa
procedury postępowania na wypadek zdarzeń masowych oraz planuje pozostałe
działania wynikające z zapisów Ustawy. Jak więc kształtowała się liczba uczestników festiwalu, przedstawia poniższe zestawienie:
1

2

Art. 5, ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r.,
nr 62, poz. 504).
Ibidem, art. 24.
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Tabela 1. Liczba uczestników festiwalu Przystanek Woodstock
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Liczba uczestników
200 tys.
450 tys.
300 tys.
200 tys.
120 tys.
100 tys.
150 tys.
450 tys.
350 tys.
750 tys.
550 tys.
450 tys.
485 tys.
210 tys.

Miejsce
Żary

Kostrzyn nad Odrą

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wielkopolskim.

Rekordowy, jeśli chodzi o frekwencję, był rok 2011, kiedy to na festiwalu
koncertowała angielska grupa The Prodigy, mająca liczne grono fanów na całym
świecie. To właśnie wtedy pojawiło się najwięcej pytań dotyczących bezpieczeństwa. Sami muzycy zespołu zarzucali organizatorowi niedopełnienie warunków
bezpieczeństwa, żądając ustawienia dodatkowych płotów przed sceną oraz
wystawienia dodatkowych służb ochrony. Ostatecznie koncert się odbył, nie
odnotowano żadnych ekscesów ani też zdarzeń nadzwyczajnych. Czy to jednak
oznacza, że festiwal jest całkowicie bezpieczny w kontekście liczby
uczestników? Zacznijmy więc od źródła przytoczonych danych. Biorąc pod
uwagę, że impreza jest niebiletowana i każdy ma praktycznie nieograniczony
wstęp na jej teren, określenie dokładnej liczby osób uczestniczących jest
najzwyczajniej niemożliwe. Służby, które są źródłem danych (w szczególności
Policja), określają liczbę pasażerów pociągów przyjeżdżających do Kostrzyna,
ilość pojazdów oraz dodatkowo szacują liczbę uczestników na podstawie zdjęć
lotniczych. Można przyjąć, że skala błędu jest niewielka. Oczywiście także
organizator przedstawia informację o fanach bawiących się na festiwalu, jednak
tu są one sprzeczne, gdyż z jednej strony są zabiegami marketingowymi
(jest oczywista zależność: większa liczba osób – większe zainteresowanie
reklamodawców), a z drugiej strony dane nie korelują z liczbą uczestników
zadeklarowaną podczas procedury uzyskiwania zgody na imprezę.
Właśnie liczba zgromadzonych osób może budzić spore zastrzeżenia. Posłużmy
się tu pewnymi rozważaniami, których źródłem jest art. 6, ust. 2, pkt 1 Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z cytowanym przepisem,
na 300 osób uczestniczących w imprezie trzeba zapewnić 10 pracowników
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ochrony, a na każde kolejne 100 osób – kolejnego pracownika. Uproszczone
wyliczenia kształtują się następująco:
1 000 uczestników imprezy – 17 pracowników ochrony,
10 000 uczestników imprezy – 100 pracowników ochrony (liczba zaokrąglona),
100 000 uczestników imprezy – 1 000 pracowników ochrony (jw.),
500 000 uczestników imprezy – 5 000 pracowników ochrony (jw.).
Oczywiście żadna firma z branży ochrony działająca w Polsce nie jest w stanie
wykonać takiego zabezpieczenia z uwagi na brak kwalifikowanych pracowników. Trudno sobie także wyobrazić zarządzanie taką liczbą pracowników
ochrony bez sprawnej, strukturalnej drabiny dowodzenia, która jest trudna
do stworzenia w sposób doraźny. Organizator – Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy – rokrocznie występuje z wnioskiem o zgodę na prze-prowadzenie
imprezy, deklarując uczestnictwo 100-110 tysięcy osób. Terenem imprezy
masowej w tym wypadku nie jest więc cały tzw. teren Woodstocku,
a jedynie teren przed sceną główną, gdzie jest możliwość zgromadzenia właśnie
takiej liczby fanów. Pozostałe miejsca traktowane są jako miejsca biwakowe,
których status nie do końca jest jasny.
Jest to oczywista luka w przepisach, pozwalająca na elastyczność zarówno
w zakresie wydawania zgody na przeprowadzenie koncertu, jak uzyskiwaniu
opinii właściwych organów.

2. Praktyczne aspekty zabezpieczenia imprezy masowej Przystanek
Woodstock
Rok 2016 będzie kolejnym wyzwaniem w zakresie zabezpieczenia. Sytuacja
związana z zagrożeniem terrorystycznym w Europie spowodowała, że tegoroczny
festiwal przez policję określony został jako impreza podwyższonego ryzyka.
Organizator postawiony przed takim faktem, biorąc pod uwagę ustawowe
obostrzenia, zastosował koncepcję rozdzielenia imprezy jako całości i wydzielił
z niej cztery imprezy masowe o znacznie mniejszej skali – imprezę przy tzw.
scenie głównej (największe koncerty), imprezę przy scenie folkowej (koncerty
o mniejszej skali), imprezę w tzw. wiosce Kryszny (kultura indyjska) oraz
imprezę w Akademii Sztuk Przepięknych (koncerty tematyczne, spotkania
ze sławami). Jest to novum, z którym zmierzyć się będą musiały służby.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy własne zabezpieczenie opiera o tzw.
Pokojowy Patrol. W przeważającej mierze są to wolontariusze, którzy
po trzydniowym przeszkoleniu w ośrodku WOŚP w miejscowości Szadowo
Młyn3 pełnią rolę służby informacyjnej – realizując zadania wynikające
z Ustawy. Cechą charakterystyczną służby informacyjnej są koszulki w kolorze
czerwonym, które wyróżniają wolontariuszy spośród widowni. Z kolei w niebieskich koszulkach występują licencjonowani pracownicy firm ochrony, którzy
3

<http://www.wosp.org.pl/pokojowy_patrol> [dostęp: 21 lipca 2016r.].
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posiadają uprawnienia służby porządkowej. W koszulkach żółtych występują
tzw. instruktorzy, którzy zaliczani są do służby informacyjnej.
Obok służb organizatora zabezpieczenie realizowane jest także na poziomie służb,
straży oraz inspekcji, które ponoszą odpowiedzialność za całokształt poziomu
stanu bezpieczeństwa w podległych rejonach służbowych. Poniższe zestawienie
ilustruje siły użyte do zabezpieczenia ostatnich edycji Przystanku Woodstock.
Tabela 2. Siły użyte do zabezpieczenia Przystanku Woodstock w latach 2009-2015
Policja
Państwowa Straż Pożarna
Straż Graniczna
Inspekcja Transportu Drogowego
Inspekcja Sanitarna
Straż Ochrony Kolei
Razem4

2009
990
69
83
36
60
67
1575

2010
1087
75
89
36
51
87
1669

2011
1030
82
33
68
51
80
1572

2012
1128
84
58
71
60
225
1882

2013
1151
212
59
70
60
135
2137

2014
1268
267
78
54
60
102
2196

2015
1232
273
38
84
60
85
2131

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wielkopolskim

Ujmując całościowo, nad bezpieczeństwem uczestników festiwalu czuwa około
3000 osób każdego dnia, z czego 900 stanowią służby organizatora, a pozostali
to funkcjonariusze i pracownicy służb, straży oraz inspekcji. Do tej liczby należy
także dodać pracowników jednostek administracji różnych szczebli, służby
zdrowia oraz innych, którzy w sposób istotny wpływają na to, że Przystanek
Woodstock jest określany jako bezpieczny.
2.1. Działania Policji
Stan bezpieczeństwa można ocenić jako subiektywne odczucie społeczeństwa,
ale niewątpliwie pomocna jest tu także statystyka zdarzeń. Na przestrzeni lat
kształtowało się to w sposób następujący:
Tabela 3. Zdarzenia uzasadniające ingerencję Policji
Zdarzenie
Kradzież mienia
Kradzież z włamaniem
Nietrzeźwi kierujący
Posiadanie środków odurzających
Uszkodzenie mienia
Rozbój
Razem

Lata
2010
68
8
2
20
2
0
100

2011
32
6
14
22
3
2
79

2012
59
8
6
25
7
0
105

2013
50
1
9
59
0
1
120

2014
50
5
19
88
2
3
167

2015
50
3
5
92
4
0
154

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wielkopolskim.
4

Z pozostałymi – m.in. Służba Celna, Inspekcja Handlowa, służby z RFN.
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Można postawić śmiałą tezę, że liczba odnotowanych w czasie festiwalu
przestępstw jest relatywnie bardzo niska w stosunku do ilości osób tam
przebywających. W roku 2014 w Polsce na 100 tysięcy mieszkańców
odnotowano 2361 przestępstw5. Na tym tle trwający trzy dni festiwal, biorąc pod
uwagę jego charakterystykę oraz uczestników, jawi się jako impreza bezpieczna.
Na uwagę zasługuje wzrost w ostatnich latach odnotowanych zdarzeń
związanych z narkotykami. Powodem tego jest położenie większego nacisku
zarówno przez organizatora, jak i Policję na ujawnianie tego rodzaju przestępstw
i jego sprawców. Jeśli chodzi o kradzieże mienia, podczas podsumowań imprezy,
funkcjonariusze zgłaszali przypuszczenia, że część przedmiotów utraconych
(głównie dokumentów) była po prostu gubiona, lecz z powodu różnego rodzaju
obaw młodzieży, zgłaszano to jako kradzieże.
Kolejnym ważnym aspektem jest szeroko pojęte bezpieczeństwo
pożarowe. Teren festiwalu jest częściowo zalesiony, częściowo porośnięty trawą,
co stwarza potencjalnie duże zagrożenie pożarowe. Dodatkowym czynnikiem
zwiększającym ryzyko w ubiegłych latach był fakt parkowania pojazdów
na terenie pola biwakowego bezpośrednio w pobliżu scen. W roku 2016
organizator wprowadził zakaz takich praktyk, co bez wątpienia poprawi
bezpieczeństwo. Dodatkowo na całym terenie obowiązuje bezwzględny zakaz
używania otwartego ognia – używania grilli, kuchenek gazowych, palenia ognisk.
2.2. Państwowa Straż Pożarna
Tabela 4. Zdarzenia uzasadniające interwencję Państwowej Straży Pożarnej
Zdarzenie
Używanie otwartego ognia –
wygaszanie
Pożary
Udzielanie kwalifikowanej pomocy
przedmedycznej
Usuwanie gniazd owadów
Pozostałe interwencje
(w tym polewanie wodą)
Razem

Lata
2010

2011

2012

2013

2014

2015

144

679

572

1030

370

756

0

0

0

0

3

1

0

16

19

28

15

0

3

16

0

0

2

11

205

180

373

13

25

98

352

891

964

1069

415

866

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wielkopolskim.

Zestawienie w sposób oczywisty podkreśla, że działaniem nadrzędnym PSP jest
prewencja, czyli bezpośrednia reakcja na używanie otwartego ognia. Liczba tych
zdarzeń w kontekście śladowej ilości pożarów podkreśla sprawność działań tzw.
wyprzedzających.

5

<http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/7789,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa-w-Polsce-w-2014-r.html>
[dostęp: 21 lipca 2016 r.].
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Kolejnym wartym podkreślenia jest potencjalnie duże zagrożenie epidemiczne na terenie imprezy. Wyżywienie tak wielkiej ilości osób w doraźnych
punktach handlowych i gastronomicznych jest wielkim wyzwaniem. Dodatkowo
wywóz nieczystości, utrzymanie umywalni i toalet wymagają permanentnego
nadzoru i kontroli.
2.3. Państwowa Inspekcja Sanitarna
Tabela 5. Zdarzenia uzasadniające ingerencję Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Lata
Zdarzenie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kontrole sanitarne

79

145

104

102

130

159

Nałożone mandaty karne

5

3

0

3

2

1

Wprowadzanie do obrotu żywności
w niewłaściwych warunkach

0

0

0

0

4

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wielkopolskim.

W tym wypadku widoczna jest wysoka świadomość – głównie – osób świadczących usługi. Śladowa ilość wykroczeń (głównie drobnych) w stosunku do ilości
dokonanych kontroli świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa sanitarnego.
2.4. Ratownictwo medyczne
Istotnym elementem organizacji Przystanku Woodstock jest zapewnienie szeroko
pojętej pomocy medycznej. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na terenie
imprezy organizuje szpital polowy, w którym przez całą dobę udzielana
jest pomoc ambulatoryjna – głównie w przypadku drobnych urazów, omdleń
czy zatruć. W przypadkach cięższych, wymagających hospitalizacji pacjenci
transportowani są do szpitala w Kostrzynie nad Odrą oraz do innych placówek
medycznych.
Organizator imprezy nie składa informacji o liczbie pacjentów, którym
udzielono pomocy bądź których przetransportowano do placówek zewnętrznych.
Brak jest także informacji o statystykach dotyczących rodzaju udzielanej pomocy.
Z pewnością znaczny odsetek stanowią osoby w stanie upojenia alkoholowego
oraz pod wpływem środków odurzających, w tym także dopalaczy.
W trakcie trwania imprezy, na jej ternie odnotowano także zgony. W roku
2013 były to dwa przypadki i w roku 2014 także dwa. Zaznaczyć należy, że ich
przyczyną nie były działania przestępcze czy też akty agresji. Kwalifikowano
je jako niewydolność krążeniowo-oddechową spowodowaną kompilacją różnych
czynników.
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Wnioski
Przystanek Woodstock organizowany w Kostrzynie nad Odrą jest bez wątpienia
imprezą specyficzną. Wielka liczba uczestników, duża liczba osób zaangażowanych
w bezpieczeństwo i stosunkowo mało zdarzeń. Jednak potencjalne zagrożenie
należy uznać za BARDZO DUŻE. Koncerty są niebiletowane, ruch osób odbywa
się bez ograniczeń, na teren festiwalu wchodzi się bez żadnej kontroli. W dobie
zagrożeń terrorystycznych może to stanowić łakomy kąsek dla grup ekstremistycznych, czy też nawet pojedynczych osób planujących dokonanie
zamachu. Impreza podlega oczywiście rozpoznaniu przez Policję i Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednak żadne rozpoznanie nie jest całościowe
i idealne, czego dowodzą zdarzenia na terenie całej Europy. Polska nie została
jeszcze bezpośrednio dotknięta aktami terroru, jednak wydaje się to tylko kwestią
czasu. Era otwartych granic i swobody podróżowania stwarza takie możliwości.
Określenie 22 Przystanku Woodstock jako imprezy podwyższonego
ryzyka wymusi szereg zmian, między innymi zwiększenie liczby pracowników
ochrony, ogrodzenie terenu koncertów, sprawdzanie przedmiotów wnoszonych
na teren przez uczestników. Czy poprawi to bezpieczeństwo? Na to pytanie
nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, jednak można już stwierdzić,
że zmienia się filozofia bezpieczeństw w ujęciu całościowym.
Dowodzi to także konieczności ustawowego uregulowania imprez o tak wielkiej
skali, różniących się diametralnie od imprez masowych z liczbą uczestników
liczonych w setkach bądź kilku – kilkunastu tysiącach.

Bibliografia
1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r., o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz.U. z 2009 r., nr 62, poz. 504).
2. <http://www.wosp.org.pl/pokojowy_patrol>.
3. <http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/7789,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa-wPolsce-w-2014-r.html>.

Mass events safety „Woodstock Festival” practical aspects of protection
Abstract
Thisarticlepresents the topic of safeguards and protectionduring mass events.
It explainspracticalaspects of one of the biggest mass events in Poland and Europe.
It analyzescapabilitypackage of Services, Guards and Inspectionscooperatingduring
the festival. It researches a number of alarmingoccurences and states alert level, as well
as prospect for further actions in the mass eventssafetydomain.
Keywords: the security of mass events, internalsecurity
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Zapobieganie handlowi ludźmi i jego zwalczanie
jako obowiązek państw członkowskich
Unii Europejskiej1
Streszczenie
Celem Unii Europejskiej jest stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa,
i sprawiedliwości dla jej obywateli i dla przebywających legalnie na jej terytorium
obywateli państw trzecich. Narzędziem realizacji tego celu są rozwiązania normatywne,
gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa w warunkach zniesienia kontroli na
granicach wewnętrznych UE, w tym – zapobiegające handlowi ludźmi. Stanowione
przez instytucje UE przepisy z zakresu przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi
wiążą nie tylko unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne, ale także państwa
członkowskie. Związanie państw członkowskich przedmiotowymi przepisami dotyczy
wszystkich organów władzy publicznej: ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej,
które, działając na ich podstawie, stają się elementem ponadnarodowego systemu władzy.
Celem artykułu jest przeanalizowanie charakteru i zakresu obowiązków
ciążących na państwach członkowskich w świetle unijnych przepisów o zapobieganiu
handlowi ludźmi i jego zwalczaniu.
Słowa kluczowe: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; zwalczanie
handlu ludźmi, prawo Unii Europejskiej, odpowiedzialność państwa członkowskiego

Wstęp
Państwa członkowskie, decydując się na udział w niezwykłym projekcie
integracyjnym – Unii Europejskiej, przekazały na poziom tej międzynarodowej
organizacji o ponadnarodowym charakterze określony zakres kompetencji władczych. Kompetencje te obejmują przede wszystkim uprawnienia do stanowienia
prawa, choć także do jego wykonywania i sądowej kontroli jego implementacji,
w określonych dziedzinach, objętych kompetencjami Unii Europejskiej.
1

Artykuł stanowi zmienioną, zaktualizowaną i rozszerzoną wersję referatu Zadania organów władzy
publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi w świetle przepisów prawa Unii
Europejskiej wygłoszonego w dniu 23 czerwca 2015 r., podczas konferencji otwierającej projekt
Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej.
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Wśród tych dziedzin unijnych kompetencji znajduje się przestrzeń wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS) bez granic wewnętrznych, oparta
na swobodnym przepływie osób. Elementem tej przestrzeni jest brak kontroli
osób na granicach wewnętrznych i wspólna polityka w dziedzinie azylu, imigracji
i kontroli granic zewnętrznych, oparta na solidarności między państwami członkowskimi i sprawiedliwa wobec obywateli państw trzecich. (art. 67 TFUE 2).
Celem rozwijanej przez UE polityki imigracyjnej jako elementu PWBS jest
zapewnienie skutecznego zarządzania przepływami, sprawiedliwego traktowania
obywateli państw trzecich przebywających legalnie na terytorium państw
członkowskich oraz zapobieganie nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi oraz
ich zwalczanie (art. 79 ust. 1 TFUE). Przepisy te wiążą nie tylko unijne
instytucje, organy i jednostki organizacyjne, ale także, a w zasadzie przede
wszystkim państwa członkowskie. To one, zgodnie z zasadą lojalnej współpracy,
zobowiązane są do podjęcia wszelkich środków ogólnych lub szczególnych
właściwych dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z traktatów
lub aktów instytucji Unii (art. 4 ust. 3 TUE3). Obowiązek wykonywania
zobowiązań traktatowych ciąży na wszystkich organach władzy publicznej,
tj. organach władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej, niezależnie
od ich szczebla i ulokowania w aparacie władzy4. Działając w sprawach
z elementem unijnym, a zatem w sprawach, w których stan faktyczny objęty jest
temporalnym, podmiotowym i przedmiotowym zakresem zastosowania prawa
Unii Europejskiej, organy stosujące prawo stają się elementem unijnej
architektury instytucjonalnej, odpowiednio: unijnego sądownictwa bądź aparatu
administracyjnego. Organy państw członkowskich, w tym Polski, zyskują zatem
w warunkach integracji europejskiej nową podstawę działania – przepisy
tworzone na poziomie Unii Europejskiej, w tym w dziedzinie przeciwdziałania
handlowi ludźmi i jego zwalczania. Niewykonywanie przez państwa
członkowskie ciążących na nich zobowiązań w zakresie stosowania tych norm
rodzić może różnorodne konsekwencje.

1. Proceder handlu ludźmi w Unii Europejskiej
Handel żywym towarem jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się i najbardziej opłacalnych działalności przestępczych w skali globalnej. Rocznie
generuje od 7 do 13 miliardów dolarów zysku5. Pomimo podejmowanych
wysiłków, w tym legislacyjnych, proceder handlu ludźmi nie znika, a nawet
przybiera na sile. Do czynników sprzyjających rozwojowi handlu ludźmi należą:
2

3
4

5

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r.),
s. 47.
Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012), s. 13.
Półtorak N., Pojęcie państwa w prawie Wspólnot Europejskich – zarys problemu, [w:] Studia z prawa
Unii Europejskiej w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego, red. S. Biernat, Kraków 2000.
Charko D., Proceder handlu ludźmi, „Prokurator” 2011, nr 3-4, s. 37.
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ubóstwo, znaczne różnice w poziomie rozwoju społecznego i gospodarczego,
trudności w podejmowaniu zatrudnienia w państwach o wyższym poziomie
rozwoju gospodarczego, postępujące procesy globalizacyjne, rozwój techniczny
i technologiczny czy wzmożone procesy imigracyjne6. Nieskuteczność rozwiązań
prawnych mających przeciwdziałać handlowi ludźmi oraz niewłaściwe ich
stosowanie utrudnia natomiast przeciwdziałanie i penalizację tego przestępstwa
oraz oszacowanie rzeczywistej jego skali.
Najnowsze dane dotyczące handlu ludźmi w Unii Europejskiej wskazują
na wzrost liczby zarejestrowanych ofiar tego przestępstwa w latach 2010-2012
w porównaniu do poprzednio badanego okresu (2008-2010) – wynosi ona
30 146 osób dla 28 państw członkowskich UE, przy czym większość z tych osób
to kobiety (80%) i osoby poniżej 24 roku życia (łącznie 55%) 7. Rzeczywista
skala tego procederu jest jednak większa. Według danych Europolu rocznie
ofiarami handlu ludźmi w UE pada kilkaset tysięcy osób, głownie kobiet i dzieci,
na świecie zaś, jak ujawniają statystki ONZ – 2,45 miliona osób8.
Unia Europejska podejmuje szereg działań w walce z handlem ludźmi.
Od połowy lat 90. ubiegłego wieku aktywnie angażuje się w tworzenie
zintegrowanego mechanizmu przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi,
w skład którego weszłyby państwa pochodzenia ofiar, państwa tranzytowe
i państwa docelowe9. System ten koncentruje się na trzech aspektach:
zapobiegania handlowi ludźmi, ochronie i wsparciu dla ofiar oraz skutecznym
ściganiu handlarzy. Działalność UE w przedmiotowej materii można rozpatrywać
na kilku płaszczyznach.
Przede wszystkim na gruncie legislacyjnym. Bezpośrednie odwołania
do kwestii handlu ludźmi widoczne są w prawie pierwotnym: jako przejaw
naruszenia praw człowieka handel ludźmi został zakazany w art. 5 ust. 3 Karty
praw podstawowych UE10, odnoszą się do niego także przepisy traktatów,
stanowiących podstawę UE. Również prawo pochodne, zarówno to o charakterze
wiążącym, jaki i soft law, staje się unijnym narzędziem w walce z handlem
ludźmi. Wiążącym aktom prawa wtórnego, dotyczącym przedmiotowej
problematyki, takim jak analizowana szczegółowo w dalszej części artykułu
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia
2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu
oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW11,
6

7

8

9

10
11

Por. Florczak A., Handel ludźmi, [w:] Organizacje międzynarodowe w działaniu, red. A. Florczak,
A. Lisowska, Wrocław 2014, s. 285-286.
Dane za: Trafficking in human beings. 2015 edition, „Eurostat. Statistical working papers” 2015,
DOI 10.2785/512112, s. 23. Wzrost ten może być potwierdzeniem coraz większej skali tego zjawiska,
jak i większej skuteczności podejmowanych działań prewencyjnych i penalizacyjnych.
Together against trafficking in human beings, <http://ec.europa.eu/anti-trafficking/citizenscorner/trafficking-explained_en> [dostęp: 18.02.2016].
Szerzej na temat „geograficznego” wymiaru handlu ludźmi zob. R. Antonów, Handel ludźmi. Kierunki,
metody i rodzaje zniewolenia ofiar, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius”
2014, nr 1, s. 8 i nast.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2010/C 83/02), Dz.Urz. UE C 83 z 30.3.2010, s. 389.
Dz.Urz. UE L 101 z 15.04.2011 r., s. 1.
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towarzyszą liczne rezolucje, sprawozdania, komunikaty unijnych instytucji,
m.in. rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie
zwalczania handlu ludźmi czy komunikat Komisji z dnia 18 października 2005 r.
zatytułowany Zwalczanie handlu ludźmi – zintegrowane podejście oraz wnioski
dotyczące planu działania (COM(2005)0514).
Zwalczanie przestępstwa handlu żywym towarem dokonuje się w UE także
przy wykorzystaniu rozwiązań instytucjonalnych, do których zaliczyć należy
Forum na Rzecz Zapobiegania Przestępczości Zorganizowanej (zainicjowane
przez Komisję Europejską w 2001 r.), Grupę Ekspertów do Walki z Handlem
Ludźmi (organ konsultacyjny KE) czy powołanie koordynatora ds. zwalczania
handlu ludźmi, odpowiedzialnego za poprawę spójności działań unijnych
instytucji i agencji, państw członkowskich i innych podmiotów w zakresie
przeciwdziałania handlowi ludźmi i jego zwalczania oraz wypracowywania
rozwiązań w ramach unijnej polityki w tym zakresie.
Bardzo ważnym komponentem unijnego systemu walki z handlem ludźmi
są programy finansowe, m.in. program Zapobieganie i zwalczanie przemocy
wobec kobiet, młodzieży i dzieci – Daphne, program Zapobieganie i walka
z przestępczością 2007-2013 (ISEC) czy Europejski Instrument na rzecz
Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR).
Unia Europejska działa zatem kompleksowo na rzecz zwalczania handlu
ludźmi, a podejmowane przez nią środki odzwierciedlają sposób, w jaki
interpretuje ona ten proceder – jako przyczynę, ale jednocześnie i efekt
naruszenia praw człowieka12.

2. Zadania organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania
handlowi ludźmi i zwalczania tego przestępstwa na przykładzie
dyrektywy 2011/36/UE
Kluczowym aktem prawa UE w przedmiocie przeciwdziałania handlowi ludźmi
i jego zwalczania jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE
z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania
tego procederu oraz ochrony ofiar. Określa ona minimalne reguły dotyczące
określania przestępstw i kar dotyczących handlu ludźmi. Wprowadza również
wspólne przepisy w celu lepszego zapobiegania takim przestępstwom i lepszej ochrony ich ofiar, przy uwzględnieniu kwestii związanych z płcią
(art. 1 dyrektywy).
Dyrektywa nie jest jedynym aktem prawa UE mającym na celu przyczynić się do zwalczania handlu ludźmi w UE i państwach członkowskich,
choć niewątpliwie jednym z najbardziej kompleksowych – jej celem jest nie
tylko penalizacja omawianego przestępstwa, ale także jego prewencja oraz
zapewnienie ofiarom handlu ludźmi możliwości odzyskania równowagi oraz ich
12

O historii i paradygmacie działań UE w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi zob. The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016, COM(2012) 286 final.
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reintegracja społeczna. Przepisy dotyczące praw pobytu ofiar handlu ludźmi
na terytorium UE, przepisy dotyczące wykorzystania seksualnego dzieci oraz
nielegalnych pracowników z państw trzecich zatrudnianych na terenie UE regulują odpowiednio: dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich,
którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami13,
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/WE z dnia 13 grudnia
2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych
i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca
decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW14 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r., przewidująca minimalne
normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców
zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich15.
Dyrektywa 2011/36/UE zobowiązuje organy ustawodawcze państw
członkowskich do podjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia karalności
czynów umyślnych, wypełniających znamiona przestępstwa handlu ludźmi.
Pod tym pojęciem art. 2 ust. 1 dyrektywy rozumie „werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, w tym wymianę lub
przekazanie kontroli nad tymi osobami, z zastosowaniem groźby lub przemocy
bądź innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, podstępu, poprzez nadużycie uprawnień lub wykorzystanie sytuacji bezbronności, lub też wręczenie lub
przyjęcie płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby sprawującej kontrolę
nad inną osobą, w celu wyzysku”. Sytuacja bezbronności zachodzi wówczas, gdy
dana osoba nie ma innego – realnego lub możliwego do zaakceptowania –
wyboru niż poddanie się nadużyciu. Wyzysk obejmuje, w szczególności:
wyzyskanie innych osób do prostytucji lub innych form wykorzystywania
seksualnego, przymusową pracę lub służbę, w tym żebractwo, niewolnictwo lub
praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie, wyzyskiwanie do działalności
przestępczej lub usunięcie organów. Zgoda ofiary handlu ludźmi na wyzysk,
niezależnie od tego, czy zamierzony lub rzeczywisty, pozostaje bez względu
na kwalifikację prawną czynu, jeżeli posłużono się którymkolwiek ze środków
określonych w ust. 1 art. 2 dyrektywy.
W świetle dyrektywy państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia
środków niezbędnych do zapewnienia karalności podżegania do przestępstwa
handlu ludźmi, pomocnictwa i usiłowania jego popełnienia (art. 3).
Co więcej, państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, by przestępstwo handlu ludźmi podlegało skutecznym, proporcjonalnym
i odstraszającym sankcjom, mogącym skutkować wydaniem sprawcy. Władze
ustawodawcze są zobowiązane do zagwarantowania górnej granicy zagrożenia
13
14
15

Dz.Urz. UE L 261 z 6.8.2004 r., s. 19.
Dz.Urz. UE L 335 z 17.12.2011 r., s. 1.
Dz.Urz. UE L 168 z 30.6.2009 r., s. 24.
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karą pozbawienia wolności na poziomie co najmniej pięciu lat (art. 4).
Odpowiednie sankcje powinny zostać przewidziane także na wypadek
popełnienia przestępstwa przez osobę prawną (art. 6).
Dyrektywa podnosi standard ochrony wobec dzieci, zobowiązując
państwa członkowskie do podjęcia środków niezbędnych dla zapewnienia,
że przedmiotowe przestępstwo popełnione wobec dzieci podlega sankcjom
karnym w maksymalnym wymiarze co najmniej dziesięciu lat pozbawienia
wolności (zasadą jest poddanie sprawców handlu ludźmi sankcjom karnym
w maksymalnym wymiarze co najmniej pięciu lat pozbawienia wolności),
niezależnie od tego, czy wobec dziecka posłużono się którymś ze środków
wymienionych w art. 2 ust. 1 dyrektywy czy też nie. Omawiany akt prawa
pochodnego wymaga także przyznania właściwym organom państw członkowskich uprawnień w zakresie zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz korzyści
pochodzących z przestępstwa handlu ludźmi (art. 7).
Dyrektywa nakłada na organy państw członkowskich obowiązek ścigania
przestępstwa handlu ludźmi z urzędu (ściganie i oskarżanie w odniesieniu
do przestępstw handlu ludźmi nie powinno być uzależnione od złożenia przez
ofiarę skargi lub oskarżenia) oraz zaleca, by postępowanie karne mogło być
kontynuowane, nawet, jeśli ofiara wycofa swoje zeznania (art. 9 ust. 1).
Skuteczne przeciwdziałanie handlowi ludźmi wymaga odpowiedniego
wyszkolenia osób, jednostek i służb odpowiedzialnych za ściganie lub oskarżanie
w odniesieniu do przestępstwa handlu ludźmi oraz dostępu do skutecznych
narzędzi śledczych, do zapewnienia czego dyrektywa zobowiązuje państwa
członkowskie (art. 9).
Organy państw członkowskich są także zobowiązane do udzielenia pomocy
i wsparcia, we współpracy z odpowiednimi organizacjami, osobie, która stała się
ofiarą handlu ludźmi, w szczególności polegających na zapewnieniu standardu
życia gwarantującego ofierze środki utrzymania w formie odpowiedniego
i bezpiecznego zakwaterowania i pomocy materialnej, jak również potrzebnej
opieki medycznej, w tym pomocy psychologicznej, doradztwa i informacji,
a w odpowiednich przypadkach także usług tłumaczy przed rozpoczęciem
postępowania karnego, w jego trakcie i przez odpowiedni czas po jego
zakończeniu (art. 11).
Dyrektywa nakłada na organy władzy publicznej także obowiązki dotyczące ochrony ofiar handlu ludźmi podczas postępowania przygotowawczego
i sądowego, dodatkowo w odniesieniu do praw określonych w decyzji ramowej
2001/220/WSiSW. Zobowiązuje bowiem państwa członkowskie do zapewnienia
ofiarom handlu ludźmi bezzwłocznego dostępu do doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, na zasadach przewidzianych w prawie i procedurze karnej
tego państwa, w tym w celu dochodzenia odszkodowania, także nieodpłatnie.
Organy władzy publicznej są także zobowiązane do zapewnienia ofiarom handlu
ludźmi odpowiedniej ochrony na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, w tym,
w odpowiednich przypadkach, poprzez dostęp do programów ochrony świadków
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lub innych podobnych środków, zgodnie z podstawami określonymi przepisami
krajowymi. Organy państw członkowskich są także, co niezmiernie ważne,
zobowiązane do zapewnienia ofiarom handlu ludźmi szczególnego traktowania
służącego zapobieżeniu wtórnej wiktymizacji, poprzez unikanie (w możliwym
zakresie i zgodnie z podstawami określonymi w prawie krajowym, jak również
z regułami dotyczącymi swobody uznania sędziego, praktyką lub wytycznymi):
– zbędnego powtarzania przesłuchań w trakcie śledztwa, przygotowania
aktu oskarżenia lub procesu;
– kontaktu wzrokowego ofiary z oskarżonymi, w tym w trakcie składania
zeznań, także podczas przesłuchań i tzw. przesłuchań krzyżowych,
dzięki zastosowaniu odpowiednich środków, w tym odpowiednich
technologii komunikacyjnych;
– składania zeznań na posiedzeniach jawnych;
– zbędnych pytań dotyczących życia prywatnego (art. 12 dyrektywy).
Omawiany akt prawa pochodnego zobowiązuje państwa członkowskie do
wprowadzenia podniesionego standardu ochrony wobec dzieci przez:
– zapewnienie w odpowiednim terminie dostępu do edukacji dzieciom
będącym ofiarami handlu ludźmi i dzieciom ofiar takiego handlu;
 wyznaczenie opiekuna lub przedstawiciela prawnego dla dziecka
będącego ofiarą handlu ludźmi od momentu uznania go przez władze
za ofiarę takiego handlu, jeżeli na mocy prawa krajowego osoby, którym
przysługuje władza rodzicielska, nie mogą zapewnić ochrony interesu
dziecka lub reprezentować dziecka ze względu na konflikt interesów
między nimi a dzieckiem będącym ofiarą;
 zapewnienie w trakcie postępowania karnego dotyczącego przestępstw,
o których mowa w art. 2 i 3, by wszystkie przesłuchania dziecka
będącego ofiarą handlu ludźmi, lub, w odpowiednich przypadkach,
dziecka występującego jako świadek, mogły być utrwalane audiowizualnie i by te utrwalone audiowizualnie przesłuchania mogły zostać
wykorzystane jako dowód w postępowaniu przed sądem karnym.
Dyrektywa nakłada na organy państw członkowskich także obowiązki
o charakterze edukacyjno-informacyjnym (art. 18):
 poodejmowania działań w dziedzinie kształcenia i szkoleń, niezbędnych
do osłabienia i ograniczenia popytu sprzyjającego wszelkim formom
wyzysku i związanym z handlem ludźmi;
 podejmowania odpowiednich działań, takich jak kampanie informacyjne
i uświadamiające, programy badawcze i edukacyjne służące podniesieniu
świadomości i ograniczeniu ryzyka, by ludzie – a w szczególności
dzieci – nie stali się ofiarami handlu ludźmi.
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Dyrektywa nakłada także na organy władzy publicznej obowiązek
sprawozdawczy, wymagając, by państwa członkowskie podjęły niezbędne środki
w celu ustanowienia krajowych sprawozdawców lub równoważnych
mechanizmów w celu oceny tendencji w obszarze handlu ludźmi, oceny
rezultatów działań służących zwalczaniu tego procederu, w tym gromadzenia
danych statystycznych w ścisłej współpracy z organizacjami społeczeństwa
obywatelskiego, aktywnie działającymi w tym obszarze oraz przedstawianie
sprawozdań.

3. Konsekwencje niewykonywania zobowiązań wynikających z prawa
Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi
i jego zwalczania przez organy państw członkowskich
W warunkach integracji europejskiej organy władzy publicznej są zobowiązane
do przestrzegania prawa krajowego o unijnej proweniencji. W odniesieniu
do władz ustawodawczych oznacza to konieczność podjęcia odpowiednich
kroków legislacyjnych, w szczególności implementujących przepisy unijnych
dyrektyw. Dla organów stosujących prawo (administracyjnych i sądowniczych) –
obowiązek działania bezpośrednio na podstawie norm prawa unijnego, czyli
wydania decyzji na podstawie bezpośrednio skutecznej normy prawa UE.
Niedopełnienie obowiązku przez władzę ustawodawczą w odniesieniu
do dyrektyw z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi i jego zwalczania albo
jego niewłaściwe zrealizowanie będzie rodziło konsekwencję w postaci wertykalnej bezpośrednio skuteczności dyrektywy. Oznaczać to będzie możliwość
powołania się wprost na przepisy dyrektywy (bezwarunkowe oraz wystarczająco
jasne i precyzyjne) przez jednostkę – ofiarę handlu ludźmi – przeciwko organom
władzy publicznej i żądania działania zgodnego z przepisami dyrektywy. W sprawie C-103/88 Costanzo16 Trybunał stwierdził, iż w przypadku nieprawidłowej
implementacji dyrektywy organy władzy publicznej, w tym administracji
państwowej i samorządowej, zobowiązane są uwzględnić zasadę skutku
bezpośredniego, co oznacza uprawnienie podmiotu indywidualnego do oparcia
roszczeń wprost z dyrektywy i dodatkowo odmówić zastosowania przepisów
prawa krajowego w takim zakresie, w jakim są one sprzeczne z dyrektywą.
W wypadku, gdy przepisy dyrektywy nie wywołują skutku bezpośredniego,
na przykład dlatego, że chodzi o brak bezpośredniego skutku w układzie
horyzontalnym lub dlatego, że pozostawiają państwom członkowskim pewien
zakres swobody implementacyjnej, organy krajowe zobowiązane są do dokonania tzw. prounijnej wykładni prawa krajowego, którego zakres pokrywa się
z zakresem zastosowania omawianej dyrektywy. Organ wezwany do przeprowadzenia ich wykładni zobowiązany jest zrobić to, w największym możliwym
stopniu, w świetle treści i celu dyrektywy, dla osiągnięcia jej rezultatu. W takiej
perspektywie obowiązek wykładni zgodnej z dyrektywą jest przedłużeniem
16

Wyrok TSUE z 22.06.1989 r. w sprawie C-103/88 Costanzo, ECLI:EU:C:1989:256.
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obowiązku państwa należytej implementacji dyrektywy na poziomie orzeczniczym, jeżeli bez niej nie może zostać osiągnięty cel dyrektywy. Teza taka
zachowuje są aktualność zarówno w zakresie sądowego stosowania prawa17, jak
i stosowania prawa w praktyce organów administracji publicznej.
Działania organów władzy publicznej niezgodne z przepisami dyrektyw,
które obejmują nie tylko niezrealizowanie obowiązku implementacji dyrektywy
przez władze ustawodawcze, ale także niezgodną z przepisami unijnych dyrektyw
z zakresu przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi praktykę administracyjną,
prowadzić mogą do odpowiedzialności odszkodowawczej państwa. Skuteczne
dochodzenie odpowiedzialności państwa za działania organów władzy publicznej
naruszające przepisy prawa UE przed sądami krajowymi wymaga kumulatywnego
spełnienia trzech przesłanek:
– Celem dyrektywy musi być przyznanie jednostce określonych uprawnień.
– Treść tych uprawnień musi być możliwa do określenia na podstawie
przepisów dyrektywy.
– Musi istnieć związek przyczynowy między naruszeniem zobowiązania
ciążącego na państwie a poniesioną przez poszkodowanych szkodą18.
Spełnienie tych kryteriów przez przepisy unijnych dyrektyw z zakresu
przeciwdziałania handlowi ludźmi i jego zwalczania, w tym omówionej wyżej
dyrektywy 2011/36/UE, rodzić zatem będzie odpowiedzialność odszkodowawczą
Polski wobec jednostki za działania polskich organów władzy publicznej
stanowiące naruszenie zobowiązań tychże, wynikających z przepisów dyrektyw.

Zakończenie
Unia Europejska działa w granicach i na podstawie przyznanych jej przez
państwa członkowskie kompetencji19. Wśród dziedzin objętych unijnym
zakresem władzy znajduje się także przeciwdziałanie i zwalczanie handlu
ludźmi. Skala tego procederu, pomimo podejmowanych przez UE wysiłków
legislacyjnych, jest ogromna.
Przyjmowane przez UE instrumenty prawne w sferze przeciwdziałania
handlowi ludźmi przybierają formę dyrektyw. Zgodnie z art. 288 TFUE dyrektywa
wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest skierowana, w zakresie
rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiając jednocześnie państwom
członkowskim swobodę wyboru form i środków realizacji celu przewidzianego
dyrektywą. Signum specificum omawianego źródła prawa UE jest zatem
pozostawienie państwom członkowskim decyzji co do wyboru takich środków
17

18

19

Zob. A. Wróbel, Sądowa wykładnia prawa państwa członkowskiego UE zgodnie z dyrektywami
WE/UE, <http://www2.wpia.uw.edu.pl/files//podyplomowe/gospodarka_rynkowa/wrobel_andrzej.pdf>
[dostęp: 18.02.2015].
Takie kryteria odpowiedzialności pozaumownej państwa członkowskiego w związku z dyrektywą
sformułować TSUE w wyroku w sprawach połączonych C‑6/90 i C‑9/90 Andrea Francovich i Danila
Bonifaci i inni przeciwko Republice Włoskiej, ECLI:EU:C:1991:428, pkt 38-41
Wynika to z zasady kompetencji powierzonych, wyrażonej w art. 5 ust. 1 TUE.
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implementacji dyrektywy, które odpowiadają tradycji prawnej tego państwa,
konkretnym instytucjom prawa w nim obowiązującym czy sposobowi organizacji
aparatu administracji, o ile tylko realizują one cel dyrektywą przewidziany.
Obowiązek zapewnienia skuteczności dyrektyw z zakresu przeciwdziałania
handlowi ludźmi i jego zwalczania ciąży na wszystkich organach władzy
publicznej, tj. organach ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych państw
członkowskich. Znaczenie organów władzy wykonawczej – administracji
publicznej państw członkowskich – jest w omawianym zakresie tym większe,
że wobec skromnego aparatu administracyjnego ulokowanego na poziomie UE,
to one działają jako element unijnej administracji. Jako takie mają obowiązek
zapewnienia skuteczności unijnym dyrektywom z zakresu przeciwdziałania
handlowi ludźmi i jego zwalczania. Odpowiednie wykonanie tego obowiązku
staje się szczególne ważne w przypadku braku implementacji ustawodawczej lub
jej wadliwości, a wymaga uwzględnienia takich zasad prawa UE jak zasada jego
pierwszeństwa, bezpośredniej wertykalnej skuteczności jego przepisów czy też
prounijnej wykładni prawa krajowego.
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Prevention and elimination of human trafficking
as an obligation the Member States of the European Union
Abstract
One of the aims of the European Union is to create a common space of freedom,
security and justice for its citizens and for legally residing citizens of third countries.
The means are regulations to guarantee an appropriate level of security after the lifting
of border controls on EU internal borders, including regulations to prevent human
trafficking. Legislation by EU authorities in this field is binding not only for UE
institutions, services and agencies, but also for the member states. All the national
authorities – in the legislative, judicial and executive branches – are bound by EU
legislation and hence they become elements of a supranational system of power.
The article analyzes the nature and extent of obligations the member states have
in the light of EU laws on the prevention and elimination of human trafficking.
Keywords: space of freedom, security and justice, prevention of human trafficking,
elimination of human trafficking, EU law, obligations of EU member states

133

Anna Chabasińska, Artur Weremko
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Religijne motywacje przemocy
we współczesnym świecie
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie powiązań między religią
a współczesnymi ruchami fundamentalistycznymi stosującymi przemoc w swoich
działaniach. Zwraca się uwagę na fakt, iż wielowymiarowa obecność religii dostarcza
wierzącym modelowego obrazu świata. Oprócz jej pozytywnej, ekumenicznej roli
dostrzega się, iż religia może stać się podłożem społeczno-kulturowego sporu. Powstaje
on na skutek zderzenia różnorodności i lęku kolektywnych społeczności przed utratą
własnej tożsamości. Autorzy starają się udowodnić, iż siła przemocy, jaka wiąże się
z tym zjawiskiem, jest pochodną kulturowego statusu religii, który dzięki globalizacji
nabiera znacznie szerszego kontekstu.
Słowa kluczowe: religia, fundamentalizm, terroryzm, globalizacja

Wstęp
Religia należy do najstarszych źródeł zbiorowej tożsamości. W historii ludzkości
to jej przypisuje się decydujący wpływ na rozwój cywilizacji. Jest spoiwem
pokoleniowej ciągłości1. Według Paula Valadiera „religia jest często ukrytym,
ale bardzo aktywnym źródłem jedności kulturowej […] jest wsparciem dla życia
wspólnego i nadaje sens przeznaczeniu grupy, a ogólniej, całej ludzkości,
jak i […] proponuje indywidualną i kolektywną przyszłość”2. Stanowiąc sens
życia ludzi wierzących, kształtuje ich sposób postrzegania świata. Wynika
to z samej istoty koncepcji religijnych, które, jak uważał Emile Durkheim, mają
na celu „wyrażenie i objaśnienie nie tego, co w rzeczach jest wyjątkowe
i niezwykłe, lecz przeciwnie – tego, co w nich stałe i normalne”3. Religia
wpływa na to, jak wierzący wychowują dzieci, które święta obchodzą, do jakich
1

2
3

Roger Scruton zwraca uwagę, iż religie „są określane przez wspólnoty ich wyznawców, a ich funkcją
jest zapewnienie tym wspólnotom spoistości, zabezpieczenia ich przed zewnętrznymi wstrząsami
i zagwarantowanie ciągłości pokoleniowej”. R. Scruton, Zachód i cała reszta, Poznań 2003, s. 11.
P. Valadier, Nędza polityki i moc religii, Warszawa 2010, s. 31.
E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, Warszawa 2010,
s. 23.
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wartości przywiązują wagę, jaki jest ich stosunek do państwa i prawa, w jakich
okolicznościach akceptują użycie przemocy. W tym kontekście religia dostarcza
nie tylko pewnego modelowego obrazu świata, ale także definiuje sposób
poruszania się w jego granicach.
Dostrzegając pozytywną rolę religii we współczesnych stosunkach
międzynarodowych4 nie można nie zauważyć, iż we wszystkich religiach monoteistycznych, obok tradycji pokojowych, istnieją również te oparte na przemocy.
Można wręcz uznać, iż perspektywy religijne sprzyjają sytuacjom konfliktowym,
przeobrażającym się w krwawe konfrontacje5. Walka w imię wiary bywa
swoistym parawanem dla nienawiści, zdobycia władzy, uzyskania hegemonii,
czy też ekspansji, a występujące partykularyzmy światopoglądowe przyczyniają
się do ugruntowania postaw nietolerancji i uprzedzeń wobec innych. Celem
niniejszego artykułu jest nie tylko zwrócenie uwagi na potencjał, jaki niesie
ze sobą religia w kształtowaniu indywidualnego stanowiska wobec życia i świata,
ale przede wszystkim na jej rolę jako motywatora aktów przemocy.

1. Religia w czasach globalizacji
Jednym z podstawowych doświadczeń doby globalizmu jest utrata wiary
w możliwość zrozumienia świata z jednej, centralnej perspektywy6. Z tych też
powodów tracą także na wartości dotychczasowe argumenty odrzucające
transcendencję, a sytuacja wielkich religii nabiera nowych odniesień. W opinii
Franza Xavera Kaufmanna konfrontacja z globalną kulturą uświadamia wyznawcom danej religii fakt jej partykularnego charakteru, umocowania w określonej
kulturze. Z drugiej strony, dynamizujące ruchy migracyjne prowadzą do nasilenia
kontaktów międzywyznaniowych. Ta wielowymiarowa wszechobecność religii
powoduje, iż jej liderzy muszą określić miejsce i sposób funkcjonowania
wyznawców w globalnym społeczeństwie7.
Współcześnie religia jest jedną z głównych zmiennych warunkujących
globalne idee, zjawiska i procesy polityczne8. Można zatem uznać, iż wspomniana przez Samuela Huntingtona idea narodu, łącząca społeczeństwa, została
zdeklasowana przez środowisko religijne, które stało się „dostarczycielem sensu”.
Wynika to ze szczególnego statusu kulturowego religii, która dzięki globalizacji
nabiera znacznie szerszego wymiaru. Globalizacja bowiem nie zakłada jedynie
ogólnoświatowej ekspansji telekomunikacji, handlu, czy przepływu ludzi, ale
4

5
6

7

8

Szerzej zob. J. Kulska, Faith-baseddiplomacy. Religia jako czynnik funkcjonalny w stosunkach
międzynarodowych, [w:] Religia w stosunkach międzynarodowych, red. A. M. Solarz, H. Schreiber,
Warszawa 2012, s. 137-154.
M. B. McGuire, Religia w kontekście społecznym, Kraków 2011, s. 259.
A. Zduniak, Globalizacja a religia w ujęciu Franza-Xavera Kaufmanna, [w:] Religia i religijność
w warunkach globalizacji, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, Kraków 2007, s. 41.
F. X. Kaufmann, Globalisierung und Christentum, [w:] Das II. Vatikanum. Christlicher Glaube
im Horizont globaler Modernisierung, red. P. Hunermann, Paderborn1998, s 26; za A. Zduniak,
op. cit., s. 36.
M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010, s. 183-193.
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także przekazywanie myśli, poglądów. Rozwijająca się sieć połączeń telekomunikacyjnych obejmuje cały świat i stale się zagęszcza. Dochodzi do niemal
stałego i nieuniknionego kontaktu między ludźmi, kulturami, cywilizacjami, które
dotąd były od siebie mniej lub bardziej odseparowane. Zdaniem Petera Beyera
przynosi to podwójny efekt. Z jednej strony powstaje wspólny kontekst, który
niweluje różnice między odrębnymi stylami życia, spłycając tożsamości i kultury,
z drugiej zaś zderzenie odmienności może być przyczyną poważnego konfliktu,
zasadzającego się na relatywizowaniu religii i grupowych tożsamości kulturowych9.
Zwiększona aktywność ruchów religijnych w przestrzeni lokalnej czy
międzynarodowej jest postrzegana jako próba zachowania dotychczasowego
porządku przed napływem zalewających nas alternatyw globalizującego się
świata. Aktualnie, za sprawą skojarzenia islamskiego fundamentalizmu
z wywołującymi powszechne oburzenie atakami terrorystycznymi, religijna
dyferencja przestaje być postrzegana jako płaszczyzna wzajemnego zrozumienia
i poszanowania inności, a bardziej funkcjonuje jako kategoria bezpieczeństwa
międzynarodowego10. Tariq Modood twierdzi wręcz, iż „kwestie dotyczące
integracji, równości, rasizmu i islamu oraz ich związek z terroryzmem,
bezpieczeństwem i polityką zagraniczną znalazły się w samym środku
zainteresowania europejskiej polityki”11.
Z kolei Jennifer Jackson Preece doszukuje się w religii potencjalnego
źródła napięć między wspólnotami, powstającego na skutek zderzenia różnorodności. Dzieje się tak z jednej strony w sytuacji, gdy wymagane przez religię
wierzenia i praktyki sprzeniewierzają się uznanym przez wspólnotę polityczną
wartościom i obowiązującemu prawu12. W ten sposób religia nabiera także
politycznego charakteru, stając się inspiracją do działań wykraczających poza
aktywność konfesyjną, wiążącą się nierzadko z użyciem przemocy. Z drugiej
strony religia może być wykorzystywana przez rządzących do „zrekompensowania” niedociągnięć systemu i zneutralizowania wewnętrznej opozycji.
Balansowanie między protekcją jednych grup konfesyjnych a represjami wobec
innych ma na celu odwrócenie społecznej uwagi od skorumpowanej i nieudolnej
władzy oraz przekonanie zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej opinii
publicznej o zagrażającym niebezpieczeństwie przewrotu i, wobec tego faktu,
konieczności utrzymania i usprawiedliwienia autorytarnej władzy13. W przypadku islamu, który nigdy nie konstytuował się jako osoba prawna ani instytucja
podległa państwu, problem braku zdefiniowania statusu religii przynosi dalekosiężne, polityczne konsekwencje. Wyrażają się one poprzez próbę przejęcia przez
islam kontroli nad instytucjami państwa, co jest następstwem przyjęcia z zasady,
iż islam jest ufundowany na ideale pobożności o globalnym charakterze, gdzie
9
10

11
12
13

P. Beyer, Religia i globalizacja, Kraków 2005, s. 25-28.
Jak uważa Roger Scruton: „kiedy globalizuje się również terroryzm, zagrożenie ulega ustokrotnieniu”;
R. Scruton, op. cit., s.118.
T. Modood, Multikulturalizm, Poznań 2014, s. 189.
J. J. Preece, Prawa mniejszości, Warszawa 2007, s. 36.
G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, s. 155-156.
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jurysdykcja terytorialna i lojalność narodowa stanowią jedynie rozwiązanie
kompromisowe, pozbawione samoistnej prawomocności14.

2. Religijne odrodzenie
Dla współczesnej roli religii jako motywatora działań powiązanych z użyciem
przemocy kolosalne znaczenie miał renesans religijności drugiej połowy lat 70.
XX wieku. Dla wielu obserwatorów światowego życia konfesyjnego okazał się
on dużym zaskoczeniem15. Do tego czasu twierdzono, iż rozszerzanie się pola
świeckości jest zjawiskiem nieodwracalnym, którego skutkiem będzie
zepchnięcie religii na margines życia społecznego, do sfery prywatnej lub
rodzinnej. W pojawiających się interpretacjach z pobłażliwością odnoszono się
do zmian proponowanych zarówno przez Kościół katolicki początku pontyfikatu
Jana Pawła II, jak i wzrastających wpływów ruchów ewangelikalnych w Stanach
Zjednoczonych czy procesów reislamizacyjnych w krajach muzułmańskich,
uważając je za działania nieprzystające do realiów nowoczesnego świata,
zachłyśniętego zdobyczami techniki. Tymczasem doniosłość nowego zjawiska
wynikała z jego uniwersalności – z jednej strony pojawiło się ono w cywilizacjach o odmiennych tradycjach kulturowych, politycznych i gospodarczych,
z drugiej zaś było produktem wspólnej, dziejącej się niejako równolegle
kontestacji współczesnego porządku społecznego, zdystansowanego do wartości
przypisanych religii.

3. Fundamentalizm i spór religijny
Najbardziej spektakularnym przejawem radykalizacji nastrojów religijnych jest
rozkwit ideologii o charakterze fundamentalistycznym16. Termin ten odnosi się
do „ruchów, które odpowiadają na problemy stworzone przez procesy
modernizacji, opowiadając się za ogólnospołecznym posłuszeństwem wobec
jakiegoś autentycznego i nieomylnego tekstu bądź tradycji lub starając się
zdobyć władzę pozwalającą na narzucenie owej tradycji w odnowionej postaci”17.
Ich powstanie wiąże się zwykle z powszechnym kryzysem wartości, upadkiem
moralności, a w konsekwencji potrzebą odrodzenia lokalnych kultur
14
15

16

17

R. Scruton, op. cit., s. 116.
Niektórzy autorzy nie w pełni zgadzają się z koncepcją „powrotu do religii”, dostrzegając raczej jej
instrumentalizację, mającą posłużyć realizacji świeckich celów politycznych, szerzej zob. G. Corm,
Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007.
Sebastian Wojciechowski wskazuje na następujące cechy wspólne fundamentalizmu religijnego,
rozumianego jako ideologia: „zasady religijne głoszone i propagowane przez fundamentalistów
są jedynymi słusznymi; religia traktowana jest jako element bezwzględnie dominujący, któremu
absolutnie powinny być podporządkowane inne kwestie […]; należy odrzucić i przeciwstawić się
wszystkiemu, co nie jest związane z danym (towarzyszącym określonej religii) kręgiem kulturowym;
tylko poprzez odwołanie się do wskazanej religii można rozwiązać wszelkie problemy występujące
zarówno na poziomie państwa, narodu, jednostki”; S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI
wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Poznań 2011, s. 159.
S. Bruce, op. cit., s. 120.
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ugrupowanych w ramach regionalnych cywilizacji. W krajach muzułmańskich
podłożem reislamizacji była społeczna krytyka promowanego przez miejscowe
elity władzy kierunku zmian, jaki miał miejsce po zakończonym procesie
dekolonizacji. Chwilowa atmosfera euforii związana z odzyskaniem niepodległości zamieniła się w falę narastającego sprzeciwu wobec braku
skutecznych reform gospodarczych, nierozwiązanych problemów biedy, korupcji
i eksplozji demograficznej. W Stanach Zjednoczonych ponowny wzrost znaczenia
fundamentalistów wynikał ze społecznych przemian i umacniania w przestrzeni
politycznej stanowiska promującego konieczność rozdziału Kościoła od państwa
(rozczarowanie protestanckimi Kościołami liberalnymi). Niepokój konserwatywnych protestantów zasadzał się na radykalizmie studenckim, protestach przeciwko
wojnie w Wietnamie, wyzwoleniu seksualnym, rosnącym egalitaryzmie
w stosunkach między płciami oraz tolerancji wobec homoseksualizmu18.
W Izraelu teszuwa (powrót do judaizmu) umacniał się na gruncie krytyki
państwa i społeczeństwa, kulturowo zdominowanych przez świecką koncepcję
syjonizmu. Przynosił także redefinicję tożsamości narodu żydowskiego, uznając,
iż niewystarczający jest sam fakt przynależności do wspólnoty i należy powrócić
do przestrzegania świętych tekstów żydowskich.
Ruchy fundamentalistyczne mają zwykle gwałtowny charakter, przez
co wywierają znaczący wpływ na politykę. Cechują się globalnym charakterem,
o czym świadczyć może istnienie fundamentalizmu chrześcijańskiego,
żydowskiego, hinduskiego, konfucjańskiego czy w końcu, roszczącego sobie
uniwersalistyczne prawa, fundamentalizmu muzułmańskiego. Każda z tych ideologii służy jako „środek wyartykułowania kwestii społeczno-politycznych,
ekonomicznych i kulturowych, chociaż pierwsze miejsce zajmuje w niej spór
z kryzysem wartości wyrosłym z modernizmu”. Są one wyrazem sprzeciwu
wobec promowanego modelu nowoczesnego państwa, które pozostaje neutralne
światopoglądowo, wykluczając wszelkie odniesienia do religii. Kwestionowanie
tego rozwiązania wynika z przekonania fundamentalistów o bezpodstawności
więzi społecznych, jakie „jednostki muszą ze sobą zawierać, żeby czuć się
członkami tej samej wspólnoty, kiedy owe więzi nie są już mocno połączone
»sznurem Boga«”19. Ich skutkiem jest fragmentyzacja społeczeństwa oraz brak
spójnego projektu stanowiącego podstawę wspólnej tożsamości.
Światowe religie różnią się między sobą co do zdolności w zakresie
tworzenia ruchów fundamentalistycznych. Uważa się, że największy potencjał
tkwi w nurtach islamskich i ewangelicznej odmianie chrześcijaństwa, a to za
sprawą współwystępowania dwóch warunków niezbędnych do zaistnienia
fundamentalizmu: dogmatycznego monoteizmu oraz możliwości prezentowania
siebie, jako prawdziwych strażników ortodoksji. Jednoczą je również podobne
cele – przywrócenie prymatu religii oraz wzorców zachowań opartych na systemie wierzeń. To, co je od siebie odróżnia, to stanowisko w sprawie gotowości
18
19

S. Bruce, op. cit., s. 89.
E. Pace, P. Stefani, Współczesny fundamentalizm religijny, Kraków 2002, s. 24.
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użycia przemocy. Fundamentaliści islamscy uznają, iż wykorzystanie przemocy
jest czymś właściwym, traktując dżihad dosłownie. Wynika to z faktu, iż funkcjonują w krajach, w których istnieją dyktatorskie reżimy. Z kolei protestanci
prowadzą swoją kampanię w granicach prawa, formułując swoje postulaty
w kategoriach dopuszczalnych w ramach stabilnej i cieszącej się legitymizacją
społeczną demokracji. Dlatego też realizacja celów odbywa się w większości
przypadków w granicach pokojowych negocjacji20.
Według Gillesa Kepela ruchy na rzecz reafirmacji tożsamości religijnej
wpisały się w podwójną perspektywę – najpierw przy pomocy wskrzeszonych
i dostosowanych do współczesności pojęć i kategorii myślenia zdefiniowały
światowy zamęt, by następnie opracować plan przekształcenia porządku
społecznego według wartości Biblii, Koranu czy Ewangelii. W tym kontekście
powracający Bóg nie był dotychczas znanym, miłosiernym stwórcą, ale pełnym
gniewu i odhumanizowanej sprawiedliwości Bogiem wojny, rozliczającym z całą
surowością swoich wiernych popełniających grzech nowoczesności.
Istniejąca kulturowa przepaść między społeczeństwami religijnymi
a zsekularyzowanymi stała się jedną z zasadniczych płaszczyzn sporu między
tymi dwoma światami. Zwraca się uwagę, iż prowadzona przez państwa
deklarujące swoją świeckość polityka, oparta na liberalizacji podejścia do problemu emancypacji kobiet czy seksualności, wywołuje często gwałtowne reakcje,
zwłaszcza wśród ludzi ceniących sobie tradycyjne wartości. Jest to problem
szczególnie istotny w kontekście dynamizującego się procesu migracji, którego
efektem są przemiany społeczne europejskiego społeczeństwa, polegające
na wzroście znaczenia religii jako czynnika kształtującego relacje międzygrupowe. Będąca już faktem europejska mieszanka rasowo-religijno-etniczna
przekłada się także na życie gospodarcze, kulturalne i polityczne Starego
Kontynentu. Wymaga wpisania do projektu demokratycznego państwa współobecności społeczności o odmiennej proweniencji, co, ze względu na skalę
problemu, wykracza poza jego dotychczasowe doświadczenia. Nieodwracalnym
zjawiskiem jest procentowy wzrost liczby ludności muzułmańskiej, zwłaszcza
w dużych miastach Europy Północno-Zachodniej, głównie w stolicach, gdzie,
jak się przewiduje, w następnej dekadzie będzie ona stanowić połowę tamtejszej
populacji. Jednocześnie prognozowany jest znaczny spadek liczby Europejczyków
deklarujących swoje przywiązanie do chrześcijańskich tradycji. Tendencja
ta będzie się pogłębiała, ponieważ, jak pokazują dane demograficzne z 2010 roku,
średni wiek muzułmanów zamieszkujących Europę wynosi 32 lata i jest o 10 lat
niższy od średniego wieku chrześcijan21.
Warto w tym miejscu podkreślić rolę i znaczenie niepaństwowych
uczestników o religijnej proweniencji (liderów i instytucji religijnych), którzy
poprzez swój powszechny autorytet wywarli wpływ na rozwiązywanie lub
inspirowanie konfliktów. Charakterystyczne jest również to, że najzagorzalsi
20
21

S. Bruce, op. cit., s. 120-124.
<http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf> [dostęp: 1.05.2016].
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bojownicy omawianych ruchów religijnych, wbrew utartym opiniom, nie
rekrutowali się ze środowisk utożsamianych z biedotą i analfabetyzmem, a byli
głównie wychowankami świeckich systemów edukacyjnych, ukierunkowanych
na dyscypliny techniczne22. Zarówno protestanckich, islamskich czy żydowskich adeptów ruchów fundamentalistycznych można skategoryzować jako
„zepchniętych na margines męskich elit, przeciągających na swoją stronę
kobiety, twierdzeniem, że chronią je jako strażniczki przestrzeni domowej”23.
W przypadku islamskich ekstremistów mowa jest zwykle o ludziach mających
już kontakt z Zachodem i „dostrzegających horyzont możliwości niedostępnych
im wskutek nierówności panujących w systemie światowym”24. Z kolei dla
Andrzeja Chodubskiego ponowoczesność i terroryzm to zjawiska generowane
przez pokolenie ludzi młodych, podatnych na dokonywanie ciągłych eksperymentów, odgrywanie różnych ról, nieprzywiązujących wagi do skutków tej
działalności25. Dzięki temu powrót do religii w ich interpretacji przybierał
całkowicie nowy, ofensywny wymiar, opierający się na swoistym przymierzu
tego, co tradycyjne, z tym, co nowoczesne.
Wyznaczone stosunkiem do religijności społeczne podziały przeobrażają
się w źródła otwartych konfliktów, których intensyfikacja następuje w momencie
pokrywania się podziałów religijnych z podziałami klasowymi, rasowymi czy
etnicznymi. W tym miejscu warto zauważyć, iż wspólną cechą fundamentalizmów
jest odwoływanie się do konkretnych warstw społecznych. Na społeczno-socjalny charakter tego zjawiska zwraca także uwagę Francis Fukuyama, dla
którego powodem obecnej ekspansji radykalnego islamu są w większym stopniu
społeczne warunki panujące we współczesnych bliskowschodnich społeczeństwach, niż wewnętrzny charakter religii26. Także amerykańscy badacze – Pipa
Norris i Ronald Inglehart – udowadniają, iż przyczyną dużego dystansu między
zsekularyzowanym społeczeństwem europejskim a w przeważającej większości
religijnym światem muzułmańskim jest dysproporcja w poziomie życia tych
populacji. W przypadku społeczeństw zagrożonych wojną, ubóstwem i chorobami istnieje większy popyt na religię, która kompensuje codzienne zagrożenia
obietnicą życia wiecznego27. Podobne wnioski wysuwa Meredith McGuire,
twierdząc, że wysoki poziom niepewności oraz brak poczucia bezpieczeństwa
wśród społeczeństw transformujących, a także mieszkańców trzeciego świata,
wpływa na wysokie oczekiwania wobec Kościołów i związków wyznaniowych.
22
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G. Kepel, Zemsta Boga, s. 36. Wymienić tu można: J. Falwella, H. Branovera, R. Szlita.
B. B. Lawrence, Defenders of God: The Fundamentalist Revoltagainst the Modern Age, London 1990,
s. 236, za S. Bruce, Fundamentalizm, Warszawa 2006, s. 23.
S. Bruce, op. cit., s. 24.
A. Chodbuski, Terroryzm jako instytucja rzeczywistości ponowoczesnej, [w:] Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, red. M. J. Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski, Gdańsk 2009, s. 125.
F. Fukuyama, Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globalizacji demokracji,
Poznań 2015, s. 492.
Dla J. Daneckiego ruchy islamistyczne w islamie mają silną podbudowę społeczną jedynie w tych
krajach, gdzie agresja Zachodu była najsilniejsza: Algierii, Palestynie, Libanie, Iranie, Sudanie.
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. II, Warszawa 2002, s. 149.
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Za radykalizacją nastrojów społecznych kryją się także procesy związane z ogromnym wzrostem liczby ludności oraz zapoczątkowaną w latach pięćdziesiątych
migracją ludzi ze wsi do miasta, która niosła za sobą poczucie wykorzenienia
i niepewności. Jednocześnie na drugą połowę XX wieku przypada znaczny wzrost
poziomu wykształcenia w krajach muzułmańskich. Według Paula Scheffera
„ograniczenie możliwości tej młodzieży prowadzi do frustracji, która szuka
ujścia”28.
W warunkach poczucia zagrożenia pragnienie trwania przy religii może
przybrać bardziej radykalne formy obrony. Wynika to z istoty fundamentalizmu,
który jest formą religii, ujawniającą gotowość wiernych do podjęcia walki
uprzedzającej niebezpieczeństwo unicestwienia ich świata wartości.

4. Terroryzm a religia
Istnienie powiązań między religią a terroryzmem ma swoją długą historię. Pierwszych aktów terroru dokonywali fanatycy religijni blisko dwa tysiące lat temu.
W ostatnim stuleciu wyraźne pierwszeństwo miały grupy terrorystyczne motywowane dążeniami etniczno-narodowymi, separatystycznymi i ideologicznymi.
Do najbardziej znanych grup można zaliczyć chociażby antykolonialne, nacjonalistyczne ruchy żydowskich organizacji terrorystycznych działających na terenie
Izraela przed uzyskaniem przez ten kraj niepodległości czy algierski Front
Wyzwolenia Narodowego, którego członkowie w zdecydowanej większości byli
wyznawcami islamu. W późniejszym okresie pojawiło się jeszcze więcej
organizacji terrorystycznych, jak chociażby katolicka Irlandzka Armia
Republikańska czy jej protestanckie odpowiedniki – Bojownicy o Wolność
Ulsteru, Ulsterskie Oddziały Ochotnicze, Komando Czerwonej Ręki, a także
muzułmańska Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Wszystkie te ugrupowania
kierowały się politycznymi, a nie religijnymi racjami, wzmocnionymi pierwiastkami etniczno-nacjonalistycznymi29.
Dopiero w latach 80. XX wieku można było zaobserwować powrót
sakralnych odniesień przy uzasadnianiu ataków terrorystycznych. Zjawisko
to dotyczyło wszystkich wielkich religii, począwszy od świata chrześcijańskiego
(przede wszystkim protestanckich wspólnot ewangelikalnych) po islamski
i żydowski, od hinduizmu po religię sikhów.
Punktem zwrotnym w historii współczesnego terroryzmu religijnego
okazała się rewolucja irańska z 1979 roku, która była zapowiedzią pojawienia się
silnych relacji między islamem a polityką XXI wieku30. Przekształcenie Iranu
w republikę islamską uzmysłowiło bojownikom walczącym pod hasłami obrony
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29
30

P. Scheffer, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wołowiec 2010, s. 449.
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, s. 83.
K. M. Andrusiewicz, Rewolucja islamska w Iranie. Przyczyny – przebieg – konsekwencje, „Konspekty
Społeczne” 2013, t. 1, s. 30.
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Allaha, że znienawidzony Zachód można pokonać religijną determinacją, a efekty
rewolucji dadzą asumpt do działań w całym świecie arabskim31.
Na początku lat 80. XX wieku jedynie dwie z aktywnych organizacji
stosujących przemoc kwalifikowały się jako zdecydowanie religijne: szyicka
organizacja al-Dawa, która była wspierana przez Iran oraz Komitet Obrony
Rewolucji Islamskiej. Choć pojawienie się terroryzmu religijnego pierwotnie
wiązało się ze wspomnianymi wydarzeniami w Iranie, tym niemniej po upływie
dziesięciu lat żadna z największych, globalnych religii nie mogła uważać się
za niewrażliwą na „wpływ związanej z tą rewolucją specyficznej mieszanki
wiary, fanatyzmu i przemocy”32.
Z kolei od początku lat 90. XX wieku obserwujemy ewolucję motywacji
działań organizacji opierających się na wykorzystaniu przemocy do zastraszania
swoich przeciwników. Już w 1992 roku ilość grup terrorystycznych o charakterze
religijnym zdecydowanie wzrosła (z dwóch organizacji do jedenastu). Dodatkowo grupy te obejmowały najważniejsze, światowe religie, głównie islam, ale
także rozmaite zakazane sekty czy kulty. Stale rosnąca liczba religijnych
organizacji terrorystycznych widocznie zmniejszała ilość grup o charakterze
etniczno-nacjonalistycznym czy separatystycznym33. Już w 1994 roku jedną
trzecią (szesnaście) wszystkich zidentyfikowanych działających organizacji
terrorystycznych można było zakwalifikować jako ugrupowania z motywacjami
czy o charakterze religijnym. W 1995 roku było ich już dwadzieścia sześć
z pięćdziesięciu sześciu wszystkich znanych grup terrorystycznych34.
Zdaniem Marka Madeja „o wzroście znaczenia motywacji religijnej
decyduje przede wszystkim wpływ, jaki ma przyjęcie tego rodzaju uzasadnienia
na postrzeganie przez samych terrorystów funkcji i charakteru własnych działań,
a w konsekwencji także na determinację w ich prowadzeniu, wybór metod
i środków ataków oraz częstotliwość, zakres i swego rodzaju spektakularność
dokonywanych akcji”35. Takie formalne wytłumaczenie może generować
odmianę kamuflażu, którego zadaniem jest ukrycie rzeczywistych powodów
posługiwania się przez daną grupę przemocą, a czasami nawet nadanie działaniom o specyfice pozapolitycznej bardziej „szlachetnego” kształtu36. Nie znaczy
to, że wszyscy jej uczestnicy faktycznie podejmują się udziału w organizacji
terrorystycznej właśnie ze względu na wspomniane czynniki. Nie należy
wykluczać możliwości, że ludzie jako jednostki w rozbieżny sposób rejestrują
funkcjonowanie grupy, w której uczestniczą i rzeczywiście wielu z nich
motywuje się innymi argumentami, walorami i celami niż pozostali uczestnicy
zgrupowania37. Tym niemniej, to przynależność religijna jednostki odgrywa
31
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B. Hołyst, op. cit., s. 470.
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B. Hołyst, op. cit., s. 472-473.
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zasadniczą rolę w kształtowaniu jej obrazu świata, formułowania systemu wartości,
określania zagrożeń i sposobu ich pokonywania. Można zatem uznać, iż afirmacja
przemocy, która jest uzasadniona religijną powinnością, ma także swoje indywidualne odbicie, ponieważ to duchowa wrażliwość przyszłego terrorysty, konstruowana konfesyjną proweniencją, może wyznaczyć motywy i granice agresji38.
Ataki realizowane przez terrorystów religijnych w pewnym sensie nabierają
charakteru „aktów sakramentalnych”, które są dowodem spełnienia określonego
zobowiązania. Według Magnusa Ranstorpa „nie ma większego znaczenia, w jakim
stopniu dany akt terrorystyczny jest rzeczywiście zgodny z zasadami i aksjologią
głównego nurtu doktryny religijnej, będącej – według sprawców – źródłem jego
uzasadnienia. Istotna jest jedynie taka jego percepcja wśród samych terrorystów”39. Tego typu sakralizacji aktów terrorystycznych (stanowiących unikalne
rytuały religijne) można doszukiwać się również w samym przebiegu napaści,
kiedy to właśnie ujęcie symboliczne zyskuje ogromną wartość40.
Odniesienie się do religii, przy uzasadnianiu działalności terrorystycznej,
oznacza też zazwyczaj przyjęcie spłyconej, „manichejskiej wizji świata”, która
dzieli ludzi na tych „sprawiedliwych” oraz całą resztę, która błądzi. Podążając
tym tokiem myślenia, nieprzyjacielem może być tak naprawdę każdy człowiek,
którego terroryści nie uważają za „sprawiedliwego – prawdziwego współwyznawcę”. Takie wyznawanie teorii „czarno-białej wizji świata” zasadniczo
usprawnia odtrącanie „ludzkich” zasad i barier, które dotyczą możliwości
prowadzenia rywalizacji politycznej, a także odczłowieczenie, tzw. przeciwników
terrorystów. Efektem tego jest większa podatność terrorystów religijnych
na wykorzystywanie „ślepych” sposobów i środków ataku, jak również
zapatrywanie się na intensyfikację zniszczeń oraz liczby ofiar41.
Według Marka Jurgensmeyer’a „przyjęcie manichejskiej wizji świata
powoduje też, iż swoją działalność terroryści religijni definiują jako element
kosmicznego starcia dobra ze złem, czego rezultatem jest nierzadko mglistość
i utopijność programu politycznego takich grup, ale też przekonanie wśród
samych terrorystów o ich pewnym i nieuniknionym, choć niekoniecznie bliskim
zwycięstwie”42. Wskutek tego terroryści motywowani pobudkami religijnymi
w zasadniczo mniejszym stopniu zwracają uwagę w swych staraniach na racjonalne rozważania polityczne oraz nie są skłonni do osiągania konsensusów
czy też przekształcania obecnego porządku politycznego, zmierzają właściwie
do jego kompletnego odrzucenia i zniszczenia. Równocześnie większa część
terrorystów religijnych jest przekonana o obronnej formie swych działań, która
38
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w ich mniemaniu jest osobliwą reakcją na agresję ze strony „niewiernych” oraz
entuzjastów świeckości na właściwą wiarę, która jest reprezentowana właśnie
przez nich43. Typowa dla terrorystów religijnych jest także bierność wobec
krytycznej oceny ich aktywności przez szeroko pojmowaną opinię publiczną,
szczególnie międzynarodową44. Następstwem lekceważenia reakcji opinii
publicznej jest nieznaczne zwracanie uwagi terrorystów religijnych na relacje
mediów o ataku terrorystycznym. Nie należy tego odbierać tak, że nie ma dla
nich znaczenia, czy ich atak został dostrzeżony przez media i opinię publiczną.
Zdecydowanie mniejszą uwagę przywiązuje się do tego, jaka grupa terrorystyczna
zostanie obarczona odpowiedzialnością za dany atak45.
W momencie, gdy działalność terrorystyczna ma być realizacją obowiązku
religijnego, ogromnej wartości nabiera dopuszczanie takich posunięć przez osobę
duchowną, która legitymizuje owe działania. Z tego też powodu w sporej liczbie
terrorystycznych organizacji religijnych rolę liderów obejmują duchowni,
a realizowane przedsięwzięcia są najczęściej opatrywane pewną formą aprobaty
z ich strony. Brak takiego przyzwolenia może być skutkiem rezygnacji
z zaplanowanych działań46.

Zakończenie
Muzułmańskich, żydowskich oraz protestanckich ekstremistów łączy, niezależnie
od różnic między poszczególnymi ugrupowaniami, niechęć do świeckiego
społeczeństwa oraz rozczarowanie niespełnionymi obietnicami modernizacji.
Zachodnie demokracje, odznaczające się liberalnymi prawami, są w ich oczach
wrogami religii.
Przeświadczenie o marginalizowaniu religii jako instytucji oraz dominującego źródła wartości wyrosło pod wpływem obserwacji współczesnych zeświecczonych społeczeństw, popierających zamknięcie religii w sferze prywatnej.
Właśnie w takim kontekście należy rozpatrywać ruchy reislamizacji, rejudaizacji
i rechrystianizacji, występujące przeciwko nowoczesności, postrzeganej na równi
z sekularyzacją.
Gdy tłem powstawania fundamentalizmu są niekorzystne warunki materialne w krajach peryferyjnych, naznaczonych wojną, kryzysami ekonomicznymi
i społecznymi, to ich skutkiem jest zwykle radykalizacja podejmowanych działań.
W pewien sposób okoliczności wyjaśniają trudne do zaakceptowania przez
społeczność międzynarodową stosowane formy przemocy, do jakich uciekają się
niektóre grupy, reagujące w spektakularny sposób na dyktatorskie zapędy władzy
czy surowe reguły gry ekonomicznej.
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Religious motivations of contemporary terrorism
Abstract
The article presents the links between religion and contemporary violent
fundamentalist movements. Attention is given to the fact that the multidimensional
presence of religion gives the believers a model view of the world. Besides this positive
and ecumenical role, religion may also become the foundation of social and cultural
dispute resulting from clashes of differences and from fears felt by communities
of losing their identity. A proof is provided that the violence related to this phenomenon
originates from the cultural status of religion in the expanding context of globalization.
Keywords: religion, fundamentalism, terrorism, globalization
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Wpływ wojny informacyjnej
na bezpieczeństwo europejskie – wybrane problemy
Streszczenie
Zagadnienie wojny informacyjnej jest fundamentalnym pojęciem w badaniach
nad współczesnymi konfliktami. Dynamicznie zmieniające się warunki technologiczno-komunikacyjne sprawiają, że znacznie zwiększa ona swoje możliwości działania,
korzystając z nowoczesnych narzędzi i wykorzystując powszechny dostęp do Internetu.
Obecnie to cyberprzestrzeń jest jedną z najważniejszych płaszczyzn, na której
prowadzone są działania z zakresu wojen informacyjnych. Stąd też istotne jest
wskazanie ważnych problemów i aspektów tego zjawiska, z punktu widzeniu wpływu,
jaki wywierają na bezpieczeństwo w ujęciu europejskim.
Słowa kluczowe: informacja, wojna informacyjna, cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo
europejskie

Wstęp
Jak można zaobserwować, termin „wojna informacyjna” nie pojawia się często
w przekazach medialnych i debacie publicznej. Kwestia ta jest poruszana
w większości przypadków jako część odpowiedzi na konkretne działanie,
rozpatrywane jako wrogie dla danej jednostki czy państwa. Można odnieść
wrażenie, że zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się informacje
o zagrożeniach, które mogą dotknąć użytkowników bezpośrednio, tak jak np.
włamania na konta bankowe czy kradzież danych. Kwestia ta wciąż nie została
poddana badaniu, jednak analiza innych doświadczeń przybliża do potwierdzenia
tej tezy. Wyniki badań dwóch firm (G Data i Kaspersky Lab) w ciekawy sposób
obrazują to zagadnienie. Zgodnie z raportem G Data, wśród Polaków największe
obawy wzbudzają wirusy atakujące konta bankowe. Respondenci nie boją się
oszustw o charakterze socjotechnicznym, ani tych wykorzystujących urządzenia
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mobilne1. Z kolei Kaspersky Lab, badając ogólne obawy internautów i ich
świadomość zagrożeń raportuje o keyloggerach, hakowaniu konta i zagrożeniach
finansowych jako tych, które budzą największe obawy wśród użytkowników 2.
Najmniej znane i budzące najmniejsze obawy zagrożenia to globalne
szpiegostwo i ataki typu DDoS. Oczywiście przywołanie tych badań nie stanowi
wykładni, jednak kształtuje pewien obraz świadomości użytkowników.
Interesujący wynik przynosi również raport Cyber Security sygnowany przez
Eurobarometr3, zgodnie z którym w przeciągu ostatnich 12 miesięcy (badanie
obejmowało 2014 r.) tylko 62% respondentów słyszało coś o cyberprzestępstwach. I choć jest to większy odsetek niż we Włoszech czy Portugalii,
to wciąż dużo niższy niż unijna średnia (73%). Trudno o niepodważalne wyniki
badań, które jasno stwierdzałyby jak kształtuje się świadomość użytkowników
dotycząca wojny informacyjnej i zagrożeń w cyberprzestrzeni, jednak z całą
pewnością liczba incydentów i pojawiających się zagrożeń skłania do pogłębionej
refleksji na ten temat. Postęp naukowo-techniczny, rozwój narzędzi spowodowały
nasilenie się tych zjawisk, stąd też istotna wydaje się konieczność zwrócenia
uwagi na to zagadnienie już na etapie przygotowawczym, a nie dopiero jako
na reakcję na zachowania uderzające w bezpieczeństwo danego podmiotu.
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa, chociażby na linii Rosja –
Unia Europejska, na nowo przywołała wzmożoną dyskusję o toczącej się wojnie
informacyjnej.
Warto jednak zauważyć, że często błędnie rozpatruje się ją w kategorii
czegoś nowego, elementu nowych wojen hybrydowych. Zmieniają się narzędzia
w nich stosowane i wciąż pojawiają się trudności z ich zdefiniowaniem, jednak
są to zjawiska, z którymi ludzkość miała styczność wielokrotnie, nie są odkryciem
naszych czasów. Istotne jest jednak wskazanie zmian zachodzących w tym
zjawisku. Wojna informacyjna przebiega na wielu płaszczyznach: prywatnej,
jednostkowej, biznesowej, państwowej. Jako jednostki i społeczeństwa jesteśmy
jej uczestnikami często bezwiednie. W wymiarze globalnym nie pozostaje bez
echa także na kontynencie europejskim. Europa, a w szczególności Unia Europejska, jest przedmiotem intensywnych działań z nią związanych, a pojedyncze
państwa i użytkownicy stają się jej uczestnikami. Zasadne jest zatem określenie
wpływu, jaki wywiera wojna informacyjna na bezpieczeństwo w wymiarze
europejskim, poprzez analizę wybranych problemów.

1. Wojna informacyjna – wojna naszych czasów?
XXI wiek jest określany wiekiem informacji. To właśnie ona ma decydować
o sukcesach i porażkach w polityce, finansach, nauce, a także, jak się okazuje,
w bezpieczeństwie jednostek i grup społecznych. Stąd też rosnące zainteresowanie
1
2

3

<https://www.gdata.pl/nowosci,g-data-badanie> [dostęp: 12.04.2016].
<https://press.kaspersky.com/files2015/07/Kaspersky Lab Consumer Security Risk Survey 2015 ENG.pdf>
[dostęp: 12.04.2016].
<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_390_en.pdf> [dostęp: 12.04.2016].
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pozyskiwaniem informacji i ich ochroną, jako formami utrzymywania przewagi
nad przeciwnikiem na wielu różnych polach. Czy zatem można stwierdzić,
że wojna informacyjna to wojna naszych czasów?
W swojej koncepcji fal, Alvin Toffler wyróżnił trzy rodzaje fal technologicznych, które miały wpływ na losy świata i formę toczących się wojen 4. Jako
pierwszą wskazał falę agrarną, która była związana z wprowadzeniem
wynalazków istotnych dla rolnictwa i upowszechnieniem osiadłego trybu życia.
Te zmiany spowodowały formowanie się nowych grup i zjawisk społecznych,
państw, a także nowych form walki, z użyciem prostych narzędzi. Wojna fali
agrarnej była zatem wojną lokalną, prostą, w porównaniu z późniejszymi. Wraz
z rozwojem technologicznym i rewolucją przemysłową rozwinęły się także
narzędzia używane w walce. W koncepcji fal zostało to określone jako druga
fala technologiczna. Rozwój fabryk, upowszechnienie stosowania maszyn,
wytwarzanie stali, wszystko to spowodowało znaczne zmiany w sposobie
myślenia o wojnach i ich prowadzeniu. Wprowadzono broń i narzędzia, które
zwiększyły siłę rażenia, konflikty nabierały masowego charakteru. Wraz
z dalszym rozwojem technologicznym udoskonalono je, aż do osiągnięcia
jednego z najbardziej istotnych punktów w historii ludzkości – wyprodukowania
broni jądrowej. Zwiększyła się skala konfliktów, wzrastała liczba ofiar. Istotną
cechą tej fali jest także to, że nie tylko rozwój technologiczny wpływał na sposób
prowadzenia wojen. Efektem mechanizacji była wojna mobilna5. Relacja między
tymi dwoma zjawiskami zachodziła także w drugą stronę. Wojny generowały
konieczność produkcji uzbrojenia, udoskonalania go, tym samym wpływały
na rozwój technologii, procesy wytwórcze, funkcjonowanie fabryk6. Kiedy poza
masową produkcją zaczęła rozwijać się w znacznym stopniu technologia
informacyjna, wg klasyfikacji Tofflera, pojawiła się trzecia fala technologiczna.
Kluczową rolę zaczęła odgrywać informacja jako zasób. Wyeksploatowanie
konwencjonalnych metod walki spowodowało konieczność opracowania innych,
z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, metod niekonwencjonalnych
i nowych koncepcji strategicznych.
Na pierwszy plan wysunęły się działania niemilitarne i różne konfiguracje
ich zastosowań wraz ze stosowanymi wcześniej metodami. Pojawiły się hybrydy
elementów wojen „starych” i „nowych”7. Tym samym trzecia fala związana jest
z powstaniem wojen hybrydowych. Rozwój technologiczny i przeniesienie wielu
aspektów funkcjonowania społeczeństwa do cyberprzestrzeni spowodowały,
4
5

6

7

A. Toffler, H. Toffler, Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku?, Poznań 2006, s. 41-44.
R. Baiłoskórski, Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku. Zarys problematyki,
Warszawa 2011, s. 9.
K. Kucharski, Narzędzia anonimizujące działania w Internecie jako instrumentarium do prowadzenia
operacji informacyjnych w ramach wojny hybrydowej, „Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego wydanie specjalne”, <http://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-4/1213,PrzegladBezpieczenstwa-Wewnetrznego-WYDANIE-SPECJALNE.html> [dostęp: 12.03.2016], s. 87.
A. Gruszczak, Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna, [w:] Asymetria i hybrydowość –
stare armie wobec nowych konfliktów, red. M. Ajnenkiel, J. Kwaśniewska-Wróbel, B. Perkowska,
Warszawa 2011, s. 10.
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że to właśnie tam powstała strefa walki. Internet jest „miejscem”, gdzie znajduje
się wiele doskonałych celów i narzędzi ataków. Słabo zabezpieczone wrażliwe
informacje, łatwo dostępne dane osobowe, nieograniczone zasoby wiedzy,
możliwość wymiany doświadczeń i szybkiego kontaktu, słabe środki zapobiegawcze i mnóstwo luk prawnych. Ścisłe i liczne związki pomiędzy technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi a różnymi dziedzinami życia doprowadziły
do uzależnienia prawidłowego funkcjonowania społeczeństw od dostępności
do sieci. Straty, jakie mogą powstać w wyniku jego braku, stały się kuszącym
trofeum, o jakie chcą ubiegać się przeciwnicy. Uczestnicy konfliktów wkroczyli
zatem do przestrzeni teleinformatycznej i sprawnie ją wykorzystują, jednak
walka o informację trwa nie tylko w sieci. Media „tradycyjne”, czyli prasa, radio
i telewizja, również są przestrzenią, na której nie tylko pozyskuje się informację,
by przekazać ją dalej, ale też by ją wykorzystać w celu otrzymania określonej
reakcji społecznej. Nie jest to również novum, od lat stosowane są metody
propagandowe, jednak ich nasilenie, zwiększenie przestrzeni i możliwości
działania sprawiają, że odgrywają one większą rolę. I choć główny trzon
prowadzenia tego typu działań jest skoncentrowany na sieci, to dostęp
do mediów tradycyjnych zwiększa ich zasięg8.
Z całą pewnością wojna informacyjna nie jest współczesnym „wynalazkiem”, ale zdecydowanie, pod wpływem rozwoju technologicznego i globalizacji,
nabrała innego charakteru, a jej rola znacznie wzrosła. Wydaje się zatem,
że to właśnie ona stanowi jeden z najważniejszych elementów współczesnych
konfliktów, jednak nie musi, choć może być częścią konfliktu zbrojnego. Jedną
z jej najnowocześniejszych form jest wojna cybernetyczna, która koncentruje się
na sieciach teleinformatycznych wroga9, co również wskazuje na to, że wojna
informacyjna jest wojną naszych czasów, bo właśnie współczesne społeczeństwa
generują niespotykany dotąd ruch sieciowy. W wielu definicjach wojny
informacyjnej wskazywana jest też inna grupa działań, poza cyberatakami,
określana jako „netwar”. Według Johna Arquilla i Davida Ronfeldta netwar
od cyberwar, odróżnia to, że jest prowadzona na poziomie społecznym.
Z wykorzystaniem sieci wpływa się na sposób postrzegania zjawiska i zachowania
społeczeństwa10. Wojna informacyjna jest ściśle związana z technologicznymi
zmianami, jakie przyniosło ostatnie kilkanaście lat. Gdyby nie Facebook, Twitter,
Instagram i tysiące internetowych serwisów informacyjnych, współczesna wojna
informacyjna wyglądałaby zdecydowanie inaczej. To internauci, poprzez to,
co najczęściej robią w sieci, wpływają na kształt obecnych walk o informację
i stosowane narzędzia. I choć najściślej rozwój technologiczny jest związany
z cyberwar i netwar, to pozostałe elementy wojny informacyjnej również się
rozwinęły i znacznie zmieniły.
8
9

10

Dotyczy to np. osób starszych, które nie korzystają z Internetu tak intensywnie jak młodsi.
B. Bartoszek, Cyberwojna – wojna XXI wieku, <http://www.eioba.pl/a/1svu/cyberwojna-wojna-xxiwieku> [dostęp: 12.03.2016].
J. Aquilla, D. Ronfeldt, Cyberwar is coming, <https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_
reports/MR880/MR880.ch2.pdf>, [dostęp: 12.03.2016].
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Wojna informacyjna wg Dorothy E. Denning może mieć charakter
ofensywny i defensywny11. Choć w przypadku państw najczęściej oficjalnie
mówi się o defensywie, to można wskazać wiele przykładów, w których
faktycznie prowadzono działania ofensywne12. Obserwując dynamikę zmian
zachodzących na tym obszarze, takie zaniedbanie może przynieść skutki
w postaci bezpośrednich zagrożeń. Przeciwnik, zdobywając kluczową informację
o słabości jakiegoś elementu, najpewniej ją wykorzysta, nie zważając na to, czy
działania te odbędą się w cyberprzestrzeni, czy poza nią. Może to mieć kluczowe
znaczenie chociażby w przypadku ochrony infrastruktury krytycznej. Współczesne walki o informację, jej źródła, czas i zasięg to część zjawiska, które ciągle
się zmienia i wykorzystuje to, co tworzą ludzie i budują społeczeństwa.

2. Ofensywna i defensywna wojna informacyjna – wybrane obszary
i formy działań
Działania skierowane przeciw zasobom informacyjnym mogą mieć charakter
ofensywny i defensywny, w obu przypadkach mają one charakter „sukces –
porażka”13, jednak nie zawsze muszą być grą o sumie zerowej. W przypadku
działań o charakterze ofensywnym kluczowe jest zdobycie lub przejęcie kontroli
nad jakimś zasobem informacyjnym i jego wykorzystanie, jednak wygrana
strony ofensywnej nie musi oznaczać wymiernej straty strony defensywnej.
Zyski i straty mogą mieć inną wartość mierzalną, np. finansową, ale też
symboliczną i wizerunkową. Przykładem takich działań były ataki na gruzińską
cyberprzestrzeń latem 2008 r., tuż przed i w trakcie starć na linii Gruzja-Rosja.
Poza zakłóceniem funkcjonowania systemów bankowych, przeprowadzono także
ataki na gruzińskie strony rządowe. Na niektórych z nich pojawiły się grafiki
ośmieszające prezydenta Saakaszwilego14. Analogicznie, wojna informacyjna
o charakterze defensywnym ma na celu obronę przed atakiem na jej zasoby
informacyjne.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa w wymiarze
europejskim jako najistotniejsze dziedziny ofensywnej wojny informacyjnej
można wskazać działania o charakterze terrorystycznym, szpiegowskim oraz
oddziałującym na społeczeństwo (sterowanie, manipulowanie, manewrowanie).
Każde z nich wykorzystuje zasoby informacyjne i określone reakcje społeczeństwa. Ich cele są różne, ale na wielu płaszczyznach nakładają się. Wszystkie
mogą w istotny sposób doprowadzić do przerwania ciągłości działania państw
i systemów, wygenerować zagrożenia w skali lokalnej, państwowej i wspólnotowej.

11
12
13
14

D. E. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa 2002, s. 21.
Doskonale obrazują to działania rosyjskie, które oficjalnie określane są jako czysto obronne.
D. E. Denning, op. cit., s. 23.
<http://www.pcworld.pl/news/348698/Rosyjska.mafia.a.cyber.ataki.na.Gruzje.html> [dostęp: 12.04.2016].
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2.1. Działania o charakterze terrorystycznym, incydenty w cyberprzestrzeni
Cyberprzestrzeń daje ogromne możliwości działaniom o charakterze terrorystycznym, ale także wielu incydentom, które są groźne, lecz nie mają znamion
działalności terrorystycznej.
Kwiecień br. był pod tym względem wyjątkowo trudny dla litewskich
władz. Według ujawnionych informacji, strony internetowe rządu zostały trzykrotnie zaatakowane. Witryny parlamentu Litwy, ministerstwa obrony narodowej,
finansów, rolnictwa i innych instytucji stały się celem ataków typu DoS 15, a ich
działanie było zakłócone na czas od 30 minut do 4 godzin. Ten na pozór krótki
czas to nie tylko poważny cios wizerunkowy dla państwa i jego systemów
bezpieczeństwa, to także sygnał, że zagrożenie większym atakiem, którego celem
będą np. witryny banków i transakcje finansowe jest większe niż wcześniej.
Wszczęte w tej sprawie śledztwo nie przyniosło odpowiedzi na pytanie, kto stoi
za atakami wymierzonymi w Litwę. Kontekst polityczny wydarzeń z 11 kwietnia, kiedy odbył się najpoważniejszy z ataków, prowadzi trop w stronę
przeciwników Tatarów krymskich, którzy w tym czasie mieli na Litwie swój
światowy kongres, jednak z braku dowodów można to uznać za pogłoskę16.
Dużo poważniejsze konsekwencje ataków na swoją cyberprzestrzeń
poniosła Estonia w 2007 r. Zastosowana metoda ataku typu DDoS17 unieruchomiła
nie tylko witryny rządowe, ale także strony estońskich banków i serwisów
informacyjnych. Skutki tych działań w znacznym stopniu dotknęły wielu
obywateli. Niedziałające karty płatnicze i telefony komórkowe wzbudziły
ogromne emocje. Nie znaleziono odpowiedzialnych za ataki, ale także w tym
przypadku wskazuje się na poważny polityczny trop, związany z przeniesieniem
radzieckiego pomnika18.
Są to już dwa przypadki poważnych ataków o charakterze cybernetycznym
na państwa nadbałtyckie, członków Unii Europejskiej. Incydenty o mniejszej
skali pojawiają się praktycznie codziennie, także w Polsce19. W przypadku Litwy
i Estonii, nikt nie został ukarany za ich przeprowadzenie. Obnażenie słabości
państw w tym zakresie pociągnęło za sobą konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian i pracy nad lukami w systemach, jednak wciąż wiele kwestii
pozostaje nierozwiązanych. Powołując się na przykład litewski i estoński warto
zaznaczyć, że w obu przypadkach nie doszło do wystąpienia zagrożenia dla
15

16

17

18
19

Ang. Denial of Service – ataki tego typu ograniczają lub uniemożliwiają normalne funkcjonowanie
stron internetowych, najczęściej przeciążając serwery.
<http://www.cyberdefence24.pl/355500,trzeci-atak-na-litewskie-strony-rzadowe-od-poczatku-kwietnia>
[dostęp: 26.04.2016].
Ang. Distributed Denial of Service – od ataku typu DoS różni się liczbą atakujących komputerów –
jednocześnie jest ich wiele. Są zainfekowane złośliwym oprogramowaniem i w tym samym czasie
biorą na cel określone serwery. Zachowują się tak, jakby chciały z nich skorzystać, w efekcie blokują
ich normalne funkcjonowanie. Serwery nie radzą sobie z tak dużą liczbą żądań, zawieszają się
a w konsekwencji funkcjonowanie całego systemu zostaje wstrzymane.
<http://www.nato.int/docu/review/2013/cyber/timeline/EN/index.htm> [dostęp: 29.04.2016].
Por. Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP, <http://www.cert.gov.pl/cer/publikacje/
raporty-o-stanie-bezpi/738,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa-cyberprzestrzeni-RP-w-2014-roku.html>
[dostęp: 30.04.2016].
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infrastruktury krytycznej, która może okazać się elementem krytycznym
w budowaniu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
Według medialnych doniesień, autorzy zamachów w Brukseli i Paryżu
mieli w planach także atak na francuską elektrownię atomową20. Ujawnione dane
potwierdzają zbieranie przez nich informacji i zdobywanie przepustek do chronionych stref i choć potencjalne ataki udaremniono, to jest to wyraźny sygnał
dla władz i społeczeństwa, że tego typu obiekty leżą w granicach zainteresowania
terrorystów. Nie jest to zagadnienie nowe, ale z uwagi na coraz bardziej
powszechne stosowanie systemów informatycznych w infrastrukturze krytycznej,
jego wystąpienie może przynieść katastrofalne skutki. W 2010 r. odkryto,
że w systemie operacyjnym Windows są luki wykorzystywane przez robaka
o nazwie Stuxnet. Został on wykorzystany do szpiegowania i ataków na systemy
firmy Siemens, które były wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach, ale też
w elektrowniach atomowych. W Iranie zainfekowano w ten sposób aż 16 tysięcy
komputerów. Ogromna skala tego incydentu i świadomość, że wraz z upływem
czasu stosowane narzędzia i techniki mogą być już na znacznie wyższym
poziomie, w połączeniu z informacją o odkrytych planach terrorystów jest
wysoce niepokojąca21. Elektrownie każdego typu, sieci wodociągowe, fabryki,
transport towarów niebezpiecznych i wiele innych mogą stać się celem ataku
z sieci. Istotna w tym zagadnieniu jest także kwestia zależności podmiotów
państwowych i prywatnych w zarządzaniu infrastrukturą krytyczną. Niektóre
ważne jej elementy są prywatnymi przedsiębiorstwami lub są zarządzane
z różnych poziomów administracyjnych (rządowych, samorządowych), co może
rodzić trudności. Jak wskazuje przykład Stuxneta, problematyczne są też same
stosowane systemy, w których pojawiają się luki. Poza tym występują jeszcze
kradzieże danych, szpiegostwo przemysłowe, które są tylko przykładami
rozbudowanej działalności prowadzonej w cyberprzestrzeni, która nawet
mając z pozoru niewielki wymiar, może być częścią działań o charakterze
terrorystycznym.
Unia Europejska stoi przed dużym wyzwaniem związanym z zabezpieczeniem swojej infrastruktury krytycznej przed tego typu incydentami.
Dodatkowym utrudnieniem dla UE i poszczególnych państw mogą być także
niespójności prawne i definicyjne, które pojawiają się w wielu dokumentach.
Przykładem jest podstawowa definicja „cyberprzestrzeni”, która w niektórych
dokumentach definiowana jest z uwzględnieniem czynnika ludzkiego, w innych
zaś nie22. Rodzi to wiele trudności już na najniższych poziomach zarządzania.

20

21
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Por. <http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Bracia-Bakraoui-planowali-atak-na-elektrownie-atomowa,wid,
18234235,wiadomosc.html?ticaid=116ed6> [dostęp: 30.04.2016].
<http://di.com.pl/stuxnet-iran-nie-byl-jedynym-celem-52298> [dostęp: 26.04.2016].
Wg Doktryny cyberbezpieczeństwa RP: cyberprzestrzeń to nowy obszar aktywności państwa, podmiotów prywatnych i obywateli. Jest to przestrzeń wymiany i przetwarzania informacji, którą tworzą
systemy teleinformatyczne, powiązania między nimi i relacje z użytkownikami. <https://www.bbn.gov.pl/
ftp/dok/01/DCB.pdf> [dostęp: 14.04.2016].
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Powyższe przykłady obrazują dwa kierunki wojny informacyjnej. Jeden,
domniemany, określany jako „wschodni”, do tej pory najboleśniej dotknął
państwa nadbałtyckie i Ukrainę, która od momentu zajęcia Krymu zdecydowanie
przegrywa na polu wojny informacyjnej. Drugi, to front wojny z tzw. Państwem
Islamskim. Oba w istotny sposób wpływają na kształtowanie bezpieczeństwa
europejskiego.
2.2. Działania wywiadowcze i szpiegowskie
Zbieranie informacji o sojusznikach i przeciwnikach ma długą tradycję, jednak
rozwój technologiczno-komunikacyjny znacznie zmienił techniki i zwiększył
możliwości oddziaływania. Przykłady takich działań można mnożyć, jednak
jeden zasługuje na szczególną uwagę.
Kiedy w listopadzie 2010 r. opublikowano setki dokumentów przesyłanych pomiędzy Departamentem Stanu USA a ambasadami, skala tego
wydarzenia była porażająca. Depesze, często z klauzulą tajności, ujrzały światło
dzienne, pokazując wiele tajemnic amerykańskiej dyplomacji. Tuż przed planowaną publikacją, WikiLeaks23 stała się celem ataku typu DDoS, ale nie
przeszkodziło jej to w kontynuowaniu kontrowersyjnej działalności. Ideą
WikiLeaks jest publikowanie bez cenzury dokumentów świadczących o niezgodnych z prawem działaniach rządów i korporacji, jednak w wielu
przypadkach doszło też do ujawnienia dokumentów, które mogą zagrozić
bezpieczeństwu państw. Nazwiska informatorów, listy tajnych instalacji
to informacje, których ujawnienie ma zdecydowanie więcej konsekwencji niż
ujawnienie działań ponad prawem. WikiLeaks wzbudza ogromne kontrowersje,
ale obnaża też inny problem.
Skoro udało się zdobyć tak dużą liczbę tajnych dokumentów, to kto
i kiedy zdobędzie inne ważne informacje? Co jeszcze jest przesyłane drogą
mailową bez odpowiednich zabezpieczeń? Czy dzięki postępowi technologicznemu szpiegostwo jest coraz łatwiejsze? Czy dyplomaci, politycy i najważniejsi
ludzie w państwach są przygotowani na to, by być celem różnorakich technik
wojny informacyjnej?
2.3.

Sterowanie, manipulowanie, manewrowanie społeczne

Sterowanie społeczne zostało zdefiniowane w ramach prac cybernetyków społecznych, a szczególnie Józefa Kosseckiego, który zagadnienie to charakteryzował
jako: „wywieranie wpływu na społeczeństwo zmierzające do osiągnięcia
określonych celów”24. Specyficznym rodzajem sterowania jest manipulacja,
ze względu na ukrywane w niej prawdziwe cele. Manewrowanie jest natomiast
intencjonalnym sterowaniem, mającym na celu przejęcie kontroli nad
określonymi grupami. Kiedy celem jest zniszczenie przeciwnika, mówi się
23

24

Mkj <http://web.archive.org/web/20080216000537/http://www.wikileaks.org/wiki/Wikileaks:About#
Wikileaks_has_1.2_million_documents.3F> [dostęp: 30.04.2016].
J. Kossecki, Totalna wojna informacyjna XX wieku a II RP, Kielce 1997, s. 1.
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o walce informacyjnej. Kossecki wyróżnia kilka metod walki informacyjnej,
które są stosowane przeciwko zorganizowanym strukturom i państwom. Są to:
 wzmocnienie centralizacji decyzyjności z jednoczesnym osłabianiem
powiązań w strukturze przeciwnika;
 inspirowanie niewłaściwej polityki kadrowej;
 rozbudowa wpływów na ośrodek decyzyjny i jego dokładne zbadanie;
 inspirowanie błędnych decyzji na najwyższych szczeblach oraz wspieranie pomysłu o wydawaniu dużej liczby decyzji;
 demontowanie mechanizmów samosterujących u przeciwnika;
 blokowanie przepływu informacji, dezorganizacja pracy;
 nadsyłanie łatwej do wykrycia agentury, w celu odwrócenia uwagi;
 ośmieszanie inicjatyw przeciwnika poprzez ich wypaczanie.
Stosując powyższe metody używa się różnego rodzaju technik wykorzystania
informacji do realizacji celu. Mogą to być między innymi: mistyfikacje, teorie
spiskowe, dezinformacja czy działania propagandowe. Rozwój Internetu i przeniesienie części działalności społeczeństwa do sieci spowodowały, że obok
mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja), polityków, naukowców, to użytkownicy, np. portali społecznościowych, stali się głównymi podmiotami, wobec
których stosowane są narzędzia wojny informacyjnej. Niepotrzebne jest już
dotarcie do kręgu opiniotwórczego, w sieci każdy może stworzyć treść, która
skierowana do odpowiedniej grupy osób może stać się silnym komunikatem
oddziałującym na społeczność i wywołującym pożądaną reakcję. Z dowolnego
miejsca na świecie, każdy może stworzyć określoną treść i błyskawicznie
rozpowszechnić ją w sieci. To potężna broń, z którą można toczyć jedynie
nierówną walkę. Oddziaływanie na społeczeństwo z jej pomocą jest zdecydowanie prostsze i coraz popularniejsze, a reakcje społeczne są coraz silniejsze.
Wojna informacyjna dynamicznie rozwija się w „erze informacji”.
Rozwój technologiczny na wielu płaszczyznach umożliwił korzystanie z wielu
narzędzi i metod, znacznie poszerzył skalę działań, przy mniejszym
zaangażowaniu finansowym. Można stwierdzić, że nastąpiło odwrócenie
proporcji kanałów, za pomocą których informacje docierają do społeczeństwa.
Media tradycyjne odgrywają bardziej uzupełniającą rolę, natomiast trzon działań
prowadzony jest w sieci. To tu można prowadzić praktycznie niczym nieograniczoną propagandę, zdobywać informacje, przejmować kontrolę nad
systemami. Pojawia się zatem pytanie, czy przed takimi działaniami można się
w jakikolwiek sposób bronić?
Na poziomie technicznym i organizacyjnym jest to jak najbardziej realne.
Rozwijają się zarówno techniki ataku, jak i obrony. Na każdym etapie pracy
z informacją należy podejmować działania, które pomogą uchronić ją przed
niepożądanym wykorzystaniem. Kluczowe są tutaj trzy elementy: typy
zabezpieczeń, procedury i przygotowanie użytkowników. Nawet najmniejszy
błąd popełniony przy szyfrowaniu, przesyłaniu czy odczycie informacji może
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doprowadzić do katastrofy. Wśród możliwych działań prowadzonych w ramach
defensywnej wojny informacyjnej wymieniane są:







szkolenia osób mających dostęp do istotnych informacji;
tworzenie kopii zapasowych;
tworzenie i udoskonalanie procedur;
znajdowanie luk w systemie, monitorowanie;
stosowanie filtrów i zapór, wieloetapowej weryfikacji;
wdrożenie i przestrzeganie procedur polityki bezpieczeństwa, zmiany
haseł25.

Można także stwierdzić, że jedną z ważniejszych ról w działaniach defensywnych odgrywa świadomość społeczna. Użytkownicy powinni obawiać się
znacznie szerszego spectrum działań, niż tylko kradzieży ich pieniędzy z konta
bankowego. Wymienione wyżej formy działań dotyczą przede wszystkim firm
i instytucji państwowych, jednak każdy użytkownik sieci i jego zasoby
informacyjne mogą być celem ataków. Podstawową kwestią jest świadomość,
jaką rolę odegrać może „nasza” informacja, do kogo może dotrzeć i jak zostać
wykorzystana. Kluczowe jest po prostu myślenie użytkownika 26. Odpowiednio
przygotowane kampanie społeczne w sieci mogą poszerzyć wiedzę na ten temat,
tym samym zwiększając szanse na odpowiedzialne zachowania użytkowników.
Ma to ogromne znaczenie w wymiarze zarówno jednostkowym, jak i państwowym.

3. Społeczny wymiar wojny informacyjnej
Społeczeństwo występuje w kontekście wojny informacyjnej w dwóch istotnych
rolach. Po pierwsze, jest celem, do którego kierowanych jest wiele działań
wymierzonych w państwa i organizacje, również przez państwa i organizacje.
Pozyskiwanie informacji, kształtowanie nastrojów społecznych, wywieranie
wpływu, to wszystko dzieje się w sieci na co dzień. Dezinformacja, spam,
działalność „fabryk trolli” to tylko niektóre przykłady. Po drugie, funkcjonuje
w ramach społeczeństwa informacyjnego. Rozwój technologiczny w zakresie
komunikacyjno-informacyjnym wywiera rewolucyjny wpływ na funkcjonowanie
w zbiorowości określanej właśnie tym mianem lub jako społeczeństwa sieci 27.
W literaturze pojawia się wiele definicji społeczeństwa informacyjnego i można
ująć to zagadnienie na wiele sposobów, jednak kluczowe wydaje się być
znalezienie odpowiedniej metody do poszukiwania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy pojęciami „społeczeństwo” a „informacja”, które są jego
głównymi atrybutami. Z punktu widzenia kształtowania bezpieczeństwa,
najważniejszym aspektem badań społeczeństwa informacyjnego jest określenie
relacji, jakie zachodzą pomiędzy rozwojem technologii informacyjnych
25
26

27

D. E. Denning, op. cit.
Ł. Kołodziejczyk, Prywatność w Internecie: postawy i zachowania dotyczące ujawniania danych
prywatnych w mediach społecznościowych, Warszawa 2014, s. 66.
R. Białoskórski, op. cit., s. 21.
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a przemianami gospodarczymi, politycznymi na szczeblu narodowym i międzynarodowym28. Społeczeństwo informacyjne się rozwija; na przykładzie Polski
można wskazać, że 67% populacji naszego kraju korzysta z Internetu, a aż 34%
korzysta z mediów społecznościowych. Oba wskaźniki są wzrostowe w porównaniu
z ubiegłymi latami29. Szczególny nacisk na kształtowanie społeczeństwa
obywatelskiego kładzie Unia Europejska. W wieloletnich planach dokonywane
są próby wdrażania zmian ekonomicznych i technologicznych, które wspierałyby
jego rozwój w krajach członkowskich30. Działania w ramach programów
koncentrują się głównie na poprawie jakości dostępu do Internetu i rozwijaniu
umiejętności wykorzystania go. W dalszych procesach pojawiają się badania
naukowe, wykorzystywanie sieci w administracji publicznej oraz w aktywizacji
społeczeństwa. Potrafimy wykorzystywać Internet coraz lepiej i coraz więcej
na tym korzystać, poszerzając wiedzę i oszczędzając czas. Z całą pewnością
można poddać to krytycznej ocenie, zastanawiając się nad negatywnymi
skutkami, jednak warto zwrócić uwagę na moment, w którym te dwie opisane
role społeczeństwa się stykają bądź się na siebie nakładają. Społeczeństwo jest
celem w wojnie informacyjnej, ale dzięki rozwojowi świadomości i umiejętności
może wystąpić w pozycji defensywnej i ofensywnej. Trudniej manipulować
świadomymi obywatelami, trudniej też zdobyć cenne informacje, kiedy
powszechnie znane jest ryzyko i sposoby reagowania.
Na portalach społecznościowych można zaobserwować praktycznie każdego dnia przykłady tego, jak niewiedza i nieświadomość są wykorzystywane
do kształtowania negatywnych reakcji. Nieprawdziwe informacje rozpowszechniane
w postaci memów z obrazkiem i krótkim opisem bardzo szybko docierają
do tysięcy osób, które przekazują je dalej. Treść zaczyna się „viralować”, niewielu
użytkowników zadaje sobie trud zweryfikowania podawanych w niej informacji.
Jeśli trafia do właściwej grupy odbiorców (np. o konkretnych poglądach
politycznych), szanse na jej rozpowszechnienie są praktycznie stuprocentowe.
Setki fałszywych kont funkcjonują, wykorzystując ten mechanizm – tworząc
odpowiednie treści i udostępniając je w sieci. Szczególne nasilenie takich
zachowań występowało np. podczas dynamicznie zmieniającej się sytuacji
na Ukrainie w 2014 roku czy w związku z nasileniem ruchów migracyjnych
do Europy latem 2015 roku. Krążących po sieci nieprawdziwych informacji
praktycznie nie da się zdementować. Jeśli zostanie wskazana manipulacja czy
błąd w jednym miejscu, to nic nie znaczy. W tym czasie informacja dotarła już
do wielu osób, które najprawdopodobniej nigdy już do niej nie wrócą,
pozostawiając u nich jednak emocjonalny ślad – niechęć, czy chęć zmiany
28

29
30

K. Doktorowicz, Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej, [w:] Polskie
doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe,
red. L. Haber, Kraków 2002, s. 100.
<http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-2015> [dostęp: 13.03.2016].
Komisja Europejska, Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-2020,
Bruksela 2016, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0179>
[dostęp: 19.11.2016].
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zaistniałej rzekomo sytuacji. Działalność trolli internetowych przybiera coraz
większe rozmiary i przynosi coraz gorsze skutki, stąd też pomysły, by zagadnieniem tym zajmować się także na szczeblu międzypaństwowym31. To problem,
który bardzo łatwo przeoczyć, wystarczy jedynie przyjąć założenie, że to,
co dzieje się w sieci, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Jeśli
jednak przyjrzeć się mu bliżej, można przekonać się, jak łatwo jest kształtować
w ten sposób nastroje społeczne, pozyskać cenne informacje, czy nawet wpłynąć
na funkcjonowanie państwa.

4. Rosyjska wojna informacyjna wyzwaniem dla Unii Europejskiej
Przykładem znaczenia wojny informacyjnej dla bezpieczeństwa europejskiego
są działania prowadzone w ramach rosyjskiej wojny informacyjnej i jej
konsekwencje. Konieczność jej prowadzenia Federacja Rosyjska uzasadnia
działaniem defensywnym. Rosyjska wojna informacyjna to „wojna z wojną
informacyjną przeciwko Rosji”32, a nie działania ofensywne. Dezinformację
na temat państwa rosyjskiego w oficjalnych dokumentach strategicznych traktuje
się jako zagrożenia, nie zaś jako cele wzmacniające tożsamość, dbałość
o umocnienie rosyjskiej przestrzeni informacyjnej i tworzenie pozytywnego
wizerunku państwa33. Jednak tak zaakcentowana strategia to również nie nowość,
ani odpowiedź na działalność państw zachodnich, ale wypracowywana latami
koncepcja, ściśle związana z eurazjatyckimi koncepcjami porządku świata
i walki dwóch cywilizacji: atlantyckiej, pod przywództwem USA, i eurazjatyckiej,
pod przywództwem Rosji. Skala prowadzonych przez Moskwę działań jest
ogromna i dotyka wielu sfer życia społecznego, im bliżej wschodniej granicy
UE, tym jest ona bardziej wyczuwalna. Państwa byłego bloku wschodniego,
a szczególnie te, w których mieszka wysoki odsetek Rosjan, stają przed poważnym
wyzwaniem – walki z rosyjską machiną wojny informacyjnej, która tym samym
dotyka też całej Unii Europejskiej.
Rosja, podobnie jak inne państwa, szybko uczy się wykorzystania nowych
narzędzi w prowadzeniu działań na tym polu, jednak już od końca lat 90. XX w.
na nowo rozpoczęto prace nad tym i pozostałymi, tradycyjnymi jej kanałami.
Wojna informacyjna jako środek do osiągania celów w polityce na poziomie
regionalnym i globalnym na stałe wszedł do rosyjskiej strategii. Doskonale
wpisali to w swoje teorie wpływowi geopolitycy: Aleksander Dugin i Igor
Panari, tworząc teoretyczne podstawy stosowanych narzędzi, jak podkreślają –
obronnych przeciwko działaniom państw zachodnich.
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<http://www.cyberdefence24.pl/307329,hybrydowe-trolle-i-cyberwojna-przeciwko-lotwie> [dostęp:
14.03.2016].
J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku,
Warszawa 2014, s. 7.
J. Darczewska, Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle nowej doktryny wojennej
Rosji, Warszawa 2015, s. 7.
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Poza rozwojem w sieci, Moskwa poprawia również swoje możliwości
działania w ramach wojny informacyjnej z wykorzystaniem telewizji, radia,
prasy, ośrodków naukowo-badawczych i kulturalnych. To wojna na wielu
frontach, szczególnie, jeśli celem jest dotarcie do jak największej liczby
odbiorców z różnych grup wiekowych34. Przykłady zaczerpnięte z konfliktu
rosyjsko-gruzińskiego, rosyjsko-ukraińskiego, czy ataku cybernetycznego
w Estonii, doskonale obrazują problemy, z jakimi muszą zmierzyć się państwa
Unii Europejskiej, dbając o swoje bezpieczeństwo.
Kiedy zwaśnieni Gruzini i Osetyjczycy latem 2008 roku byli na skraju
regularnej wojny, ta trwała już w najlepsze w sieci. Ataki cybernetyczne
na gruzińskie media i instytucje miały rozpocząć się tydzień czy nawet dwa
tygodnie35 przed wybuchem konfliktu. Atak DDoS nie ominął samego
prezydenta Saakasziwlego. Dopiero po 24 godzinach udało się odzyskać kontrolę
nad jego przeciążoną oficjalną stroną36, a przekazana przez atakujących fraza
„win+love+in+Russia” jeszcze długo po tym pojawiała się w sieci. Jak podawały
media, strona gruzińskiego parlamentu pokazywała zdjęcia porównujące
prezydenta do Adolfa Hitlera37. Ucierpiały także południowoosetyjskie serwisy
OSInform i OSRadio oraz serwery azerskiej agencji informacyjnej Today.Az.
Azerbejdżan oficjalnie nie poparł Saakaszwilego, ale udzielał wsparcia Tibilisi,
także po zakończeniu konfliktu. Według gruzińskiej wersji wydarzeń, za atakami
stała grupa hakerów, ale działania koordynowano z jednego miejsca. Moskwa
zaprzeczyła, jakoby była inicjatorem tych działań. Gadia Evron, izraelski
specjalista do spraw bezpieczeństwa, udzielił jej poparcia, mówiąc, że gdyby
akcję zaplanowała Rosja, miałaby ona zdecydowanie większy zasięg. Podejrzenia kierował na samodzielnych hackerów. Przeciwne poglądy są zaprezentowane
w raporcie Green Goose 238. Zgodnie z informacjami w nim zawartymi, z analizy
połączeń między serwerami w Rosji i Gruzji wynika, że dostawca Internetu
związany ze stroną koordynująca cyberataki miał swoją siedzibę tuż obok
instytutu badawczego należącego do rosyjskiego MON. Główna siedziba
Głównego Zarządu Wywiadowczego GRU mieści się kilka pięter niżej.
Społeczność międzynarodowa ma w tej sprawie wiele wątpliwości, jednak
Gruzja nie ma złudzeń. W 2009 r. oskarżyła Moskwę o atak cybernetyczny.
34
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Por. przykład Polski: wg Komunikatu z badań CBOS Internauci 2015 z czerwca 2015 r., w Polsce
z Internetu korzysta 97% osób w wieku od 18 do24 lat, zaś w przedziale od 55 do 64 lat zaledwie
39%. Członkowie tej grupy wiekowej częściej zdobywają informacje z telewizji, radia i prasy. Można
zatem stwierdzić, że ta spotykana w wielu społeczeństwach zależność generuje konieczność
dywersyfikacji kanałów informacyjnych, stosowanych jako narzędzia wojen informacyjnych. Warto
zauważyć, że nie tylko wiek jest takim czynnikiem. Wykształcenie użytkowników, przynależność
do grupy zawodowej, czy sytuacja materialna również mają wpływ na korzystanie z Internetu,
<http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF> [dostęp: 18.03.2016].
<http://www.nytimes.com/2008/08/13/technology/13cyber.html?_r=0> [dostęp: 18.03.2016].
<http://www.zdnet.com/article/georgia-presidents-web-site-under-ddos-attack-from-russian-hackers/>
[dostęp: 16.03.2016].
<http://europe.newsweek.com/how-russia-may-have-attacked-georgias-internet-88111?rm=eu>
[dostęp: 16.03.2016].
Raport prezentuje przykłady incydentów ceyberterrorystycznych na świecie; <http://fserror.com/
pdf/GreyGoose2.pdf> [dostęp: 18.03.2016].
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Warto zauważyć, że narzędzia wojny informacyjnej odbywającej się w tym
czasie, zauważono nie tylko w sieci. Z ujawnionych przez WikiLeaks depesz
amerykańskich dyplomatów wynika, że prowadzono dużą akcję dezinformacyjną,
której ilustracją było spreparowane „Studium psychologiczne” prezydenta Gruzji.
Jako autora tej publikacji podawano wspierane finansowo przez USA Gruzińskie
Stowarzyszenie Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, które z dokumentem nie miało nic wspólnego. Saakaszwili miał zostać zdyskredytowany jako
głowa państwa. W rozpowszechnianych informacjach był przedstawiony jako
osoba dysfunkcyjna, histeryczna i paranoiczna39. Ci, do których nie dotarły
komunikaty w sieci, zostali poddani wpływowi narzędzi wojny informacyjnej
za pomocą dokumentu.
W czasie trwania konfliktu na Ukrainie zarówno Polska, jak i pozostałe
państwa Unii Europejskiej mogły zobaczyć, jak duże możliwości ma Rosja
w prowadzeniu wojny informacyjnej. Wojna ta trwa jednak znacznie dłużej.
Wcześniej dobrze widoczna była podczas „pomarańczowej rewolucji”40, trwała
jednak nieustannie. Na przestrzeni lat wzbogaciła się o nowe możliwości
technologiczne, ale wciąż korzysta z wieloletniego dorobku. Ze wszystkich
możliwych kanałów do obywateli nie tylko Ukrainy, ale i pozostałych państw
docierały informacje przedstawiające sytuację na Krymie. Informacje z telewizji,
radia, prasy, Internetu, wypowiedzi polityków, ekspertów, dziennikarzy –
oddziaływanie psychologiczne i argumenty ideologiczne – wszystko to płynęło
z Rosji przede wszystkim na Zachód, ale i na cały świat. Powstawały organizacje
i ośrodki sponsorowane przez Moskwę, media rozszerzały swoją działalność.
Na obszarze poradzieckim działania można ocenić jako prostsze. Rosyjskojęzyczni
i bliżsi kulturowo mieszkańcy byłego ZSRR mogą być bardziej podatni na hasła
mówiące o ochronie mniejszości rosyjskiej czy inspirowanych przez Zachód,
wrogich wszystkim, destabilizujących ruchach na Ukrainie. Niezależnie od treści
przekazu i jego rzetelności, można zaobserwować jak inaczej przedstawiany jest
on dla państw Zachodnich. Rosyjskie media kierujące przekaz poza kraj
to zupełnie inne media, odwołujące się do innych emocji, bardziej subtelnymi
sposobami. Moskwa, realizując swoje interesy obnaża wszystkie słabości
państwa ukraińskiego, zaś Kijów, próbując iść tą drogą, jest daleko w tyle.
Nie pomaga wydalenie dziennikarzy i cofnięcie akredytacji rosyjskim mediom.
Wobec skutecznie realizowanych rosyjskich celów geopolitycznych i tak
prowadzonych działań na polu przekazywania informacji, trudno mierzyć się
z takim przeciwnikiem. Obserwując oddźwięk rosyjskich działań w światowych
mediach można było zauważyć ich niebywałą skuteczność. Serwisy
informacyjne gubiły się w swoich doniesieniach, często ulegając dezinformacji.
Kiedy na terytorium Ukrainy spadł malezyjski samolot, Internet zalała fala
39
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A. Curanović, Sz. Kardaś, Rosja w WikiLeaks, , Warszawa 2011, s. 97, za Depesza nr 07TBLISI1732
z 20 lipca 2008 r., Russian active measures in Georgia, Ambasada w Tibilisi.
J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku,
op. cit., s. 20.

162

Bogusław Jagusiak, Sylwia Olczak, Wpływ wojny informacyjnej…

sprzecznych doniesień i materiałów. Nagrania z miejsca zdarzenia, wypowiedzi
świadków, wszystko to docierało do szerokiego kręgu odbiorców i działało
na emocje, nie pozwalając w żaden sposób na weryfikację. Cel osiągnięto. Coraz
łatwiej przychodziło internautom i mediom dzielić strony, oceniać i wyrokować,
coraz trudniej było natomiast o weryfikację przedstawianych tez.
Czy przed rosyjską ofensywą informacyjną można się skutecznie bronić?
Sytuacja w Gruzji i na Ukrainie była bardziej złożona, oparta nie tylko
na działaniach na tym polu, więc można to uznać jedynie za wnioski, które
należy odnieść do innych realiów. Ani Gruzja, ani Ukraina nie potrafią podjąć
takich działań, które można by uznać za skuteczną obronę. Skromne działania
odwetowe nie przynoszą efektów. Istotne wydaje się zatem prezentowanie racji
Gruzji i Ukrainy za pośrednictwem państw zachodnich, które mają możliwość
dać silniejszy opór skutecznej rosyjskiej machinie wojny informacyjnej.
Rozwój technologiczny może przyczynić się do tego, że ludzie poddani
dezinformacyjnym wpływom uwolnią się od nich, i będą sami poszukiwać
informacji. To jednak rodzi kolejne pułapki. Unia Europejska wobec zagrożeń
rosyjskiej wojny informacyjnej pozostaje w dużej mierze bezradna. Państwa
Zachodnie mogą być mniej lub bardziej odporne na działania dezinformacyjne.
Jeśli wzrośnie poziom wyczulenia na weryfikację informacji, trudniej będzie
stronom konfliktów manipulować Niemcami, Francuzami czy Brytyjczykami.
Warto jednak zauważyć, że nie znajdziemy tu wspólnej unijnej polityki
ani poglądu na to zagadnienie. Problemy Estonii, Litwy czy Polski z rosyjską
wojną informacyjną to część wspólnej przeszłości, jaka łączy państwa byłego
bloku wschodniego. To, jak unijne instytucje poradzą sobie z tym problemem,
może mieć duży wpływ na przebieg relacji i działania rosyjskie w państwach
nadbałtyckich i Europy Środkowowschodniej.

Podsumowanie
Rozwój technologiczny generuje konieczność nieustannego balansowania
pomiędzy szansami a zagrożeniami dla bezpieczeństwa państw, instytucji
i obywateli. Jako społeczeństwo, więcej rozumiemy, potrafimy weryfikować
informacje, ale wciąż łatwo poddajemy się emocjonalnym ocenom. Jesteśmy
podatni na manipulacje i tym samym stajemy się narzędziem w walce
o realizację celów politycznych. Każda kolejna głośna medialnie sprawa,
dotykająca nas pośrednio lub bezpośrednio, powinna być cenną lekcją, której
zmarnowanie może być w przyszłości bardzo kosztowne. Wojna informacyjna
wpływa na bezpieczeństwo europejskie w znacznym stopniu, choć nie zawsze
działa wprost i w oczywisty sposób. Jej konsekwencje mogą być odczuwalne
błyskawicznie, ale też znacznie później, a utrwalone w świadomości społecznej
zmanipulowane informacje mogą utrzymywać się latami. Nawet wtedy, kiedy
UE nie jest stroną konfliktu, jest ważnym podmiotem na arenie międzynarodowej. Uzyskanie jej przychylnej opinii to krok do sukcesu w danym
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konflikcie. Społeczeństwo europejskie jest narażone na wiele wrogich działań,
które mogą z pozoru wyglądać niegroźnie i pozostać niezauważone, a szczególnie
dotyczy to użytkowników Internetu. Budowanie świadomości społecznej,
podkreślanie roli dobrych praktyk w sieci, może znacznie wspomóc państwa
w tej nierównej potyczce. Szerokie spectrum działań prowadzonych w ramach
wojny informacyjnej powoduje, że istotne są także kompleksowe działania
w ramach organizacji międzynarodowych i wspólnot, pozwalające na wypracowywanie jednolitych definicji i procedur. Wspólne działania mogą okazać się
kluczowe w wojnie z licznymi rozproszonymi zagrożeniami.
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The impact of information warfare on European security: selected issues
Abstract
Information warfare is a fundamental concept in the research on contemporary
conflicts. Because of the dynamic changes in technology and communications,
the universal access to the Internet, and the availability of modern instruments,
information warfare expands its capabilities. Presently the cyberspace is among the most
important environments in which information warfare activities are conducted.
Therefore, it is essential to identify major issues and aspects of this phenomenon,
examining especially its impact on European security.
Keywords: information, information warfare, cyberwar, cyberspace, Internet, European
security

165

Ewa Tamara Szuber-Bednarz
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Status prawny bezpaństwowców i cudzoziemców
w aspekcie zmian terytorialnych
Streszczenie
Zmiany w wykonywaniu zwierzchnictwa terytorialnego wymuszają na zamieszkałej na danym terytorium ludności podjęcie decyzji co do dalszego utrzymywania
obywatelstwa dotychczasowego suwerena lub zmiany na obywatelstwo suwerena
rozciągającego swe zwierzchnictwo na tym terytorium.
Status prawny cudzoziemca i apatrydy uwidoczniony zostaje w oparciu o status
obywatela oraz kwestie z nim związane, m.in. ustalenie istnienia bezpaństwowości.
Słowa kluczowe: terytorium, bezpaństwowiec, cudzoziemiec, państwo, obywatelstwo

Wstęp
„Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa. Nie wolno nikogo
pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu odmawiać prawa do zmiany
obywatelstwa”1. W ten sposób ukonstytuowano prawo każdego człowieka
do legalnego związku z państwem. Obywatelstwo nie tylko daje człowiekowi
poczucie tożsamości, ale także uprawnia go do opieki ze strony państwa oraz
nadaje mu szereg uprawnień zarówno obywatelskich, jak i politycznych.
Niejednokrotnie obywatelstwo określa się jako „prawo do posiadania praw”.
Przynależność do państwa jest dla członków społeczności międzynarodowej jedną z kluczowych wartości. Najwcześniejsze przesłanki do identyfikowania praw człowieka znaleźć można w Kodeksie Hammurabiego, który
stanowił, że „władza (król) jest po to, aby strzec sprawiedliwości, aby chronić
słabych przed złymi uczynkami silnych”. Grecy w wypowiedziach sofistów, jak
i stoików wskazywali na naturalną wolność i równość ludzi oraz wyższość praw
naturalnych nad stanowionymi. Wyboru takiego dokonuje osoba przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej zmianie swego obywatelstwa w aspekcie zmian
terytorialnych. Tę antyczną koncepcję praw człowieka kontynuowano w średniowieczu, m.in. św. Tomasz z Akwinu głosił, że: „praw nie nadaje władza, są one
nieodłączne od samej natury człowieka, tej, którą został obdarzony przez
1

Art. 15 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
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Stwórcę”, zatem przy zmianie zwierzchnictwa terytorialnego osoba swobodnie
podejmuje decyzję o swej przynależności formalnej. Teorię prawa natury, wraz
z koncepcją umowy społecznej przejęło również oświecenie. Monteskiusz jako
pierwszy (choć nie był przedstawicielem szkoły prawa natury) głosił współzależność między wolnością a praworządnością. To z kolei stało się podstawą
wielkich przeobrażeń i powoływania fundamentalnych w swym znaczeniu
dokumentów konstytuujących prawa człowieka, takich jak The Bill of Rights,
The Habeas Corpus Act etc. Tak uformowana liberalna koncepcja praw człowieka
oparta została o założenie, iż każda jednostka jest podmiotem określonego
katalogu praw: wolności, równości, własności. Wolność wyrażana jest swobodnie podejmowaną decyzją co do posiadanego obywatelstwa w przypadku
dokonanych zmian terytorialnych.
Z istoty zwierzchnictwa terytorialnego wynika, że określenie statusu
prawnego osoby należy do kompetencji wewnętrznej państwa, które w swym
porządku prawnym ustala zakres praw i obowiązków obywateli oraz cudzoziemców, a także apatrydów. Pomimo tego, że kwestia obywatelstwa jest
regulowana przez prawo wewnętrzne, to jednak nie wyklucza to możliwości
zawierania umów międzynarodowych o współpracy międzynarodowej w sprawach
dotyczących zarówno obywateli, jak i cudzoziemców. Zawierane umowy
międzynarodowe dotyczące unikania i eliminowania podwójnego i wielorakiego
obywatelstwa statuują dostęp i położenie prawne cudzoziemców, w tym również
osób posiadających podwójne i wielorakie obywatelstwo, a także apatrydów.
Biorąc pod uwagę sytuację na arenie międzynarodowej, wpływ zmian
terytorialnych na status prawny cudzoziemców i apatrydów ma doniosłe
znaczenie. Szczególnej wagi nabiera zagadnienie w obliczu intensywnej fali
migracji ludności w związku z sytuacją wewnętrzną panującą w państwie ich
dotychczasowego obywatelstwa. Celem niniejszej publikacji będzie wykazanie,
że zmiany terytorialne nie powodują zmian w zakresie przestrzegania fundamentalnych praw człowieka, gdyż respektowane są postanowienia międzynarodowych
umów w tym zakresie.

1. Istota obywatelstwa w aspekcie zmian terytorialnych
Osoby, które są obywatelami danego kraju, przyjmują jako oczywistość fakt,
iż posiadają obywatelstwo, a prawa i obowiązki z nim związane stają się
naturalną częścią ich życia. Badania prowadzone przez The UN Refugee Agency
UNHCR wskazują, że żaden region świata nie jest wolny od problemów
prowadzących do utraty obywatelstwa. Jednak dokładna liczba osób nieposiadających obywatelstwa nie jest znana. Wynika to z braku jednoznacznego
obowiązku rejestrowania przez państwa liczby osób, które się jego zrzekają bądź
tracą je z innych przyczyn.
Podkreśla się, że obywatelstwo ma istotny wpływ na status prawny osoby
zarówno z punktu widzenia prawa międzynarodowego, jak i prawa wewnętrznego.
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Co do zasady wyróżnia się w nauce prawa międzynarodowego trzy kategorie
statusu osoby fizycznej:
– obywatele;
– cudzoziemcy, tj. osoby posiadające obywatelstwo innego państwa niż
państwo pobytu;
– apatrydzi, tj. osoby nieposiadające obywatelstwa żadnego państwa.
Konieczna jest analiza statusu prawnego bezpaństwowców i cudzoziemców w aspekcie zmian terytorialnych wobec migracji ludności, jednak,
aby była ona w pełnym zakresie dokonana, wymaga się odniesienia ich statusu
do statusu obywatela.
Obywatelstwo to trwały węzeł prawny łączący osobę fizyczną z jakimś
państwem. Stanowi ono podstawę, na jakiej oparta została koncepcja praw
jednostki i na jakiej przypisano jej ogół praw i obowiązków wobec państwa.
Państwo, z którym jednostka pozostaje w trwałym związku, sprawuje nad nią
opiekę dyplomatyczną i konsularną, a w określonych przypadkach ponosi także
odpowiedzialność za działanie jednostki, szczególnie w sytuacji podejmowania
działań zapobiegających naruszaniu przez nią obowiązujących przepisów2.
Obywatelstwo daje państwu prawo do wykonywania nad jego obywatelami swej
jurysdykcji, także poza granicami państwa (chyba, że co innego wynika
z podjętych zobowiązań międzynarodowych), w tym również na terytorium
nieobjętym niczyją suwerennością. Ustalenie obywatelstwa istotne jest również
ze względu na status cudzoziemca, który w zależności od podjętych zobowiązań
bilateralnych uprawniony będzie do korzystania z określonego pakietu praw.
Zgodnie z prawem międzynarodowym, sprawy obywatelstwa należą do wyłącznej kompetencji państwa, które w wewnętrznym porządku prawnym decyduje,
czy i w jakim zakresie przyznaje osobie fizycznej pakiet praw i obowiązków.
Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej w opinii doradczej z 1923 r.
w sprawie dekretów o obywatelstwie wydanych w Tunisie i Maroku orzekł, że:
„pytanie czy dana kwestia leży, czy też nie leży wyłącznie w zakresie jurysdykcji
wewnętrznej danego Państwa, jest pytaniem zasadniczo relatywnym; odpowiedź
jest uzależniona od ukształtowania stosunków międzynarodowych”3. W rezultacie
Short Term Scientific Missions STSM orzekł, że jakkolwiek z zasady kwestie
narodowości są przedmiotem jurysdykcji krajowej, to jednak państwa muszą
uwzględniać i respektować swoje zobowiązania wobec innych państw, wynikające
z zasad prawa międzynarodowego. Podejście to zostało utrzymane w sporządzonej
siedem lat później Konwencji Haskiej w sprawie niektórych zagadnień
dotyczących konfliktu ustaw w zakresie obywatelstwa4. Był to pierwszy
2
3

4

R. Bierzane, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005, s. 260.
Opinia doradcza STSM, sporządzona w 1923 r., w sprawie dekretów o obywatelstwie w Tunisie
i Maroku.
Art. 1 Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących konfliktu ustaw w zakresie obywatelstwa
oraz protokołu dotyczącego przypadku bezpaństwowości, sporządzonej w Hadze, dnia 12 kwietnia
1930 r. (Dz.U. z 1937 r., nr 27, poz. 217).
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akt prawa międzynarodowego dążący do zapewnienia wszystkim jednostkom
obywatelstwa. Postanowiono, iż „do każdego Państwa należy określenie na mocy
własnego prawa, kim są jego obywatele. Prawo to winno być szanowane przez
inne Państwa w takim zakresie, w jakim jest ono zgodne z konwencjami
międzynarodowymi, zwyczajem międzynarodowym i ogólnie uznanymi zasadami
prawa w zakresie obywatelstwa”5.
Prawo do posiadania obywatelstwa uzasadnione jest istnieniem rzeczywistego i skutecznego związku pomiędzy jednostką a państwem. W sprawie
rozstrzyganej przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w roku 1955
w sprawie Notterbohma po raz pierwszy uznano za podstawę przyznania
obywatelstwa istnienie tego związku. Trybunał orzekł, że: „Zgodnie z przyjętą̨
praktyką Państw, z orzeczeniami arbitrów i sądów oraz opinią ekspertów,
obywatelstwo to więź prawna, u podstaw której leży społeczny fakt
przywiązania, rzeczywistego związku egzystencjalnego, wspólnoty interesów
i sentymentów, któremu towarzyszy istnienie wzajemnych praw i obowiązków”6.
Obecnie ten rzeczywisty i skuteczny związek przejawia się przez urodzenie,
zamieszkanie lub pochodzenie. W Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie
z 1997 r. postanowiono, iż „obywatelstwo oznacza więź prawną między osobą
a państwem i nie wskazuje pochodzenia etnicznego tej osoby”7. Postanowiono
również, że „każdy ma prawo do obywatelstwa, [oraz że] nikt nie zostanie
pozbawiony obywatelstwa, [a także, że] ani zawarcie, ani rozwiązanie związku
małżeńskiego pomiędzy obywatelem państwa Strony i cudzoziemcem, ani też
zmiana obywatelstwa przez jednego z małżonków w czasie trwania związku
małżeńskiego nie wpływa automatycznie na obywatelstwo współmałżonka”8.
Ten zapis stał się kwintesencją nowoczesnego ujęcia koncepcji obywatelstwa.

2. Cudzoziemcy a zmiany terytorialne
Cudzoziemcy, tak jak i obywatele oraz apatrydzi, przebywając na terytorium
państwa bądź tylko przemieszczając się przez jego terytorium, zobligowani
są do przestrzegania prawa państwa pobytu. Zatem, analizując status prawny
cudzoziemców, należy uwzględniać prawo wewnętrzne państwa pobytu
cudzoziemca oraz normy prawa międzynarodowego, którymi państwo to się
związało. W doktrynie prawa międzynarodowego wykształciły się trzy główne
nurty odnoszące się do ukształtowania statusu prawnego cudzoziemców:
pierwszy to tzw. traktowanie narodowe, polegające na przyznaniu cudzoziemcom takiego samego zakresu praw, jak swym obywatelom9, drugi to tzw.
5
6

7

8
9

Ibidem.
Orzeczenie MTS z dnia 6 kwietnia 1955 r, w sprawie Nottebohma, ICJ, 1/131, Liechtenstein
v. Guatemala - Nottebohm - Judgment of 6 April 1955 - Second Phase - Judgments [1955] ICJ 1;
ICJ Reports 1955, p 4; [1955] ICJ Rep 4 (6 April 1955).
Art. 2 Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie, sporządzonej w Strasburgu, dnia 6 listopada 1997 r.,
„European Series Treaty” nr 166.
Ibidem, art. 4.
W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, op. cit., s. 247.
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traktowanie specjalne, polegające na przyznaniu cudzoziemcom tylko ściśle
określonych uprawnień przewidzianych w prawie wewnętrznym czy w umowach
międzynarodowych. Szczególne uprawnienie może zrównywać status obywatela
ze statusem cudzoziemca. Tendencja taka dostrzegalna jest zwłaszcza na obszarze
państw należących do UE. Państwa stowarzyszone zwracają szczególną uwagę
na likwidowanie barier. Za jedną z nich uznano różnicowanie zakresu praw
i obowiązków przyznawanych w prawie wewnętrznym obywatelowi i cudzoziemcowi. Stąd też swoistą wskazówką w tym zakresie na arenie międzynarodowej było dążenie do podejmowania działań zmierzających do ujednolicania
przyznawanych praw. Jednakże obserwuje się coraz częściej występujące
krytyczne stanowiska wobec powyższego trendu, który podważa zasadność
przyznawania obywatelstwa, skoro zrównuje się prawa obywatela i cudzoziemca;
jednak nie można nałożyć takiej samej liczby obowiązków na cudzoziemca jak
na obywatela. Trzeci natomiast to tzw. traktowanie w sposób najbardziej
uprzywilejowany, polegający na przyznawaniu cudzoziemcom takiego zakresu
praw, jaki posiadają najbardziej uprzywilejowani obywatele państwa trzeciego.
Nurt ten wymaga nieustannego monitorowania tendencji zachodzących
w państwach trzecich, a tym samym nieustannego monitorowania stanu
obowiązujących norm w prawie wewnętrznym10. Status prawny cudzoziemca
kreowany jest głównie na podstawie zawieranych umów międzynarodowych.
Ich postanowienia bardzo często wymagają zastosowania w treści tzw. zasady
wzajemności. Polega ona na stosowaniu analogicznych rozwiązań prawnych
i faktycznych, jak strona umawiająca. Niezastosowanie zasady wzajemności
uznane byłoby w prawie międzynarodowym za działanie niestosowne i niepożądane. Jedną ze szczególnych regulacji dotyczących cudzoziemców jest
ustawa o zasadach pobytu i przemieszczania się wojsk obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej11. Wyjątkowość tej regulacji odnosi się do umyślnej
zbieżności z postanowieniami umowy NATO – SOFA (Status Of Force Agreement)
oraz do usytuowania personelu cywilnego jako podmiotu nierozerwalnie
związanego z organami państwa znajdującego się na obcym terytorium.
Podkreślić również należy, że państwo może nie wyrazić zgody
indywidualnie oznaczonemu cudzoziemcowi na korzystanie z pewnych ogólnych
praw przyznanych innym obywatelom jego państwa. Sytuacja taka może
wynikać ze szczególnych zachowań tegoż cudzoziemca. Przykład może stanowić
sprawa Cox przeciwko Turcji. W wyroku Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka z dnia 20 maja 2010 r., dotyczącym zakazu ponownego wjazdu
do Turcji naukowca amerykańskiego z powodu kontrowersyjnych wypowiedzi
w kwestiach kurdyjskiej i ormiańskiej. W skardze podniesiono, że:
1. Chociaż prawo cudzoziemca do wjazdu i pozostania w danym kraju
nie jest jako takie zagwarantowane w konwencji o ochronie praw
10
11

Ibidem.
Art. 1 Ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, (Dz.U. z 1999 r., nr 93, poz. 1063).
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człowieka, kontrola imigracyjna musi być dokonywana w sposób
zgodny z wynikającymi z niej obowiązkami.
2. Prawa zawarte w jej postanowieniach są zagwarantowane
„niezależnie od granic”. Nie można różnicować ochrony wolności
wypowiedzi obywateli i cudzoziemców.
3. Opinie wyrażane przez jedną stronę mogą czasami obrażać drugą,
ale w obliczu kontrowersyjnych wypowiedzi społeczeństwo demokratyczne wymaga tolerancji i otwartości myślenia12.

Sprawa ta zainicjowana została podczas naukowego pobytu Amerykanki
Normy Cox, która pracowała w latach 80. XX wieku jako wykładowca na dwóch
uczelniach tureckich. Została wydalona i zakazano jej wjazdu do Turcji
na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1986 r. Główną
przyczyną decyzji o wydaleniu było niepożądane zachowanie N. Cox polegające
m.in. na formułowaniu wypowiedzi kierowanych do studentów i kolegów
pracujących w Uczelni na temat problemów kurdyjskiej i ormiańskiej
społeczności. Pomimo wydalenia, po niespełna trzech latach ponownie
przyjechała na terytorium Turcji. Tym razem została aresztowana podczas
rozpowszechniania ulotek z protestem przeciwko filmowi Ostatnie kuszenie
Chrystusa i w rezultacie ponownie ją wydalono. Przy opuszczaniu Turcji
wpisano do jej paszportu zakaz ponownego wjazdu. Od tego czasu nie mogła już
tam przyjechać13.
Takie działanie władz tureckich spowodowało jedynie większą
determinację N. Cox. W październiku 1996 r. odwołała się od tej
decyzji do sądu administracyjnego, domagając się uchylenia zakazu
i twierdząc, że został on wydany z powodu jej wyznania. Zdaniem
Ministerstwa powodem była działalność separatystyczna sprzeczna
z wymogami bezpieczeństwa narodowego, a konkretnie wypowiedzi
na temat Turków asymilujących Kurdów i Ormian oraz Turków
zmuszających Ormian do opuszczenia Turcji, a także zarzut dokonania na nich ludobójstwa. Pani Cox twierdziła, że zarzuty wobec niej
nie zostały udowodnione i nie była nigdy ścigana za wyrażanie takich
opinii. W październiku 1997 r. sąd administracyjny oddalił jej skargę,
uznając, że decyzja ministerstwa była zgodna z obowiązującym
prawem. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił odwołanie14.

W skardze do Trybunału pani Cox zarzuciła, że została niesprawiedliwie
potraktowana z powodu swojej religii i poglądów na temat kwestii kurdyjskiej
i ormiańskiej wyrażanych na uniwersytecie, gdzie wolność wypowiedzi powinna
być nieograniczona. Powołała się na wolność sumienia i wyznania. Jednak
12

13
14

Wyrok ETPC z dnia 20 maja 2010, sprawa Cox v. Turcja, skarga nr 2933/03, http://
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Cox%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRA
NDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-98752%22]}, [dostęp: 1.08.2013].
Ibidem.
Ibidem.
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zdaniem Trybunału zarzuty p. Cox były bezpodstawne. Wniosek taki
wywiedziono po analizie całokształtu informacji, w szczególności kontrowersyjnego zachowania się w/w. Trybunał potwierdził ponad wszelką
wątpliwość, że prawo cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium innego
państwa, nie obejmuje „wrogich działań”, tj. takich, które mogą stać się
podstawą niepokojów społecznych15.

3. Bezpaństwowiec a zmiany terytorialne
Bezpaństwowość na gruncie prawa międzynarodowego jest zjawiskiem niepożądanym, przede wszystkim ze względu na status prawny apatrydy, który
z powodu braku ochrony określonego państwa jest znacznie słabszy niż status
każdego innego człowieka posiadającego obywatelstwo. Bezpaństwowiec podlega
prawu państwa pobytu, lecz nie korzysta z opieki dyplomatycznej tego państwa.
Z tego względu na arenie międzynarodowej szczególną uwagę przykłada się
do tego, aby eliminować, zarówno w prawie międzynarodowym, jak i prawie
wewnętrznym, stany bezpaństwowości. Z uwagi na to, że bezpaństwowcy
nie korzystają z opieki dyplomatycznej państwa pobytu, mogą zostać z niego
wydaleni, właściwie bez podania przyczyn wydalenia. Ponadto bezpaństwowcy
nie korzystają z przyznawanych obywatelom praw związanych z funkcjonowaniem w społeczności państwowej, np. nie korzystają z praw politycznych
(biernego i czynnego prawa wyborczego). Skoro bezpaństwowość jest na płaszczyźnie międzynarodowej stanem niepożądanym, należy zastanowić się, co stanowi
przyczynę powstawania bezpaństwowości, celem wyeliminowania tego stanu.
Państwa podjęły zobowiązanie, że z przyczyn religijnych, etnicznych
lub politycznych nie będą pozbawiać obywatelstwa osób, a w szczególności
w sytuacjach, gdyby ich pozbawienie miało doprowadzić osobę do bezpaństwowości. Jednakże utrata czy pozbawienie jednostki obywatelstwa
dopuszczalna jest wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów oraz
po uprzednim zapewnieniu jednostce gwarancji proceduralnych. Ponadto,
w przypadku przyłączenia terytorium, nie można w umowie stanowiącej
o zdarzeniu pozbawić obywatelstwa mieszkańców terytorium przyłączanego16.
Jedną z przesłanek powstawania bezpaństwowości jest świadome i skuteczne, tj. zgodne z obowiązującą procedurą, zrzeczenie się obywatelstwa przez osobę.
Inną przesłanką przyczyniającą się do powstania stanu bezpaństwowości
jest sytuacja niezgodności ustawodawstw; jak podkreśla W. Góralczyk: „jeśli
ustawodawstwo państwa ojczystego kobiety, która wychodzi za mąż za cudzoziemca przyjmuje zasadę, że żona idzie za mężem i pozbawia ją swego
obywatelstwa, a nie nabywa ona równocześnie obywatelstwa państwa ojczystego
męża – wówczas kobieta staje się apatrydą”17.
15
16
17

M. A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2010, LEX 2011, s. 254.
Konwencja o ograniczaniu bezpaństwowości, uchwalona dnia 30 sierpnia 1961 r.
W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, op. cit., s. 246.
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Kolejną przesłanką skutkującą powstaniem bezpaństwowości jest urodzenie się dziecka z rodziców apatrydów na terytorium państwa, w którym
nie obowiązuje zasada ius soli, a jedyną obowiązującą jest zasada ius sanguinis.
Dlatego państwa – strony Konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości
zobowiązały się do nadania obywatelstwa osobie, która na skutek urodzenia
nie nabyłaby obywatelstwa żadnego państwa, w związku z czym nabędzie ona
obywatelstwo państwa urodzenia. Postanowienia te zmierzają ku dążeniu
do wyeliminowania bezpaństwowości. Z analogiczną sytuacją „wymuszania”
określonych sytuacji mieli do czynienia obywatele niemieccy, którzy na mocy
postanowień Umowy Poczdamskiej zostali przesiedleni z terytorium polskiego
do Niemiec i automatycznie tracili obywatelstwo polskie na rzecz nabywanego
obywatelstwa niemieckiego. Postanowienia te również miały na celu wyeliminowanie zagrożenia powstania bezpaństwowości.
Zatem, skoro za bezpaństwowca uznaje się osobę nieuważaną za obywatela
przez żadne Państwo zgodnie z jego prawem to dana osoba musi dowieść́ ,
że nie łączą jej powiązania prawne z żadnym krajem.
Ustalając, czy dana osoba jest bezpaństwowcem, państwa powinny
przeanalizować́ odpowiednie dokumenty, potwierdzające, czy poprzez urodzenie,
zwyczajowe zamieszkiwanie, obywatelstwo małżonka lub dzieci, obywatelstwo
rodziców lub dziadków nie nabyła ich obywatelstwa. Zazwyczaj konieczna jest
konsultacja z tymi państwami oraz, niejednokrotnie, wniosek do nich o przekazanie dowodów. Państwa powinny wymagać́ od jednostki pełnej współpracy
przy dostarczaniu istotnych faktów i informacji. Dokumenty dostarczone przez
władze odpowiedniego państwa, stwierdzające, że dana jednostka nie jest
obywatelem tego państwa, stanowią na ogół wystarczający dowód jej bezpaństwowości. Jednak zdarza się, że odpowiednie władze kraju pochodzenia lub
uprzedniego zwyczajowego zamieszkania mogą odmówić́ wydania dokumentów
wskazujących, że jednostka nie jest obywatelem, lub po prostu nie odpowiedzieć́
na zadane pytanie. Wynika to z tego, że władze niektórych państw wychodzą
z założenia, że nie ponoszą odpowiedzialności za wskazywanie osób, których nie
łączy z nimi więź́ prawna. Dlatego można założyć́ , że jeśli dane państwo
odmawia potwierdzenia, że jednostka jest jego obywatelem, odmowa ta sama
w sobie stanowi dowód, ponieważ zwykle państwa udzielają swoim obywatelom
ochrony dyplomatycznej.

4. Zmiany terytorialne a status ludności zamieszkującej dane
terytorium
W prawie międzynarodowym zmiana właściciela terytorium pociąga za sobą
zmianę suwerenności oraz legalnych władz sprawujących władzę na danym
obszarze. Oznacza to, że zmienia się także obywatelstwo mieszkańców i system
prawny w którym żyją, pracują, kształtują swoje stosunki prawne. Zmiana
władzy stwarza istotne problemy na arenie międzynarodowej, np. w zakresie
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związania umowami międzynarodowymi czy właśnie zmiany obywatelstwa
mieszkańców danego terytorium. Zastąpienie jednego państwa przez inne
państwo w zakresie odpowiedzialności za międzynarodowe stosunki terytorium
określane jest mianem sukcesji. Z konwencji wiedeńskiej o sukcesji państw
w odniesieniu do traktatów wynika, że zobowiązania lub prawa państwa
poprzednika wynikające z obowiązujących traktatów w odniesieniu do terytorium w momencie sukcesji państw nie stają się zobowiązaniami lub prawami
państwa sukcesora18w stosunkach z innymi państwami – stronami tych traktatów
z samego faktu, że państwo-poprzednik i państwo-sukcesor zawarły porozumienie
przewidujące, że takie zobowiązania lub prawa przenoszą się na państwo
sukcesora19.
Przeniesienie suwerenności rozumiane jest w prawie międzynarodowym
jako zmiana właściciela terytorium, tj. zmiana struktury wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego. Rozumie się tu nabytki terytorialne, utratę lub zmianę
terytorium, które stanowią o stabilnym istnieniu państwa.

5. Wnioski
Prawo międzynarodowe nie reguluje jednoznacznie kwestii nabycia lub utraty
terytorium obywatelstwa w wyniku zmian terytorialnych. Zwykle kwestie
te rozstrzygane są w umowach międzynarodowych pomiędzy państwami
dokonującymi tych zmian. W takiej sytuacji członkowie tej społeczności
korzystają z prawa wyboru opcji między uzyskaniem obywatelstwa nowego
suwerena a pozostaniem przy dotychczasowym. Wybór dotychczasowego
niejednokrotnie związany jest z repatriacją. Jeśli jednak w umowie bilateralnej
nie odniesiono się do zagadnienia obywatelstwa, to wówczas uznaje się,
że mieszkańcy obszaru podlegającego zmianom zwierzchnictwa terytorialnego
nabywają ex lege obywatelstwo państwa rozciągającego swe zwierzchnictwo
terytorialne. Jednak istotne jest to, że zmiany terytorialne nie powodują zmiany
obywatelstwa u cudzoziemców i apatrydów.
Zmiany w zakresie podmiotu uprawnionego do wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego nad danym terytorium nie powodują zmiany statusu
prawnego cudzoziemców i apatrydów.
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Legal status of foreigners and stateless persons in terms of changes territorial
Abstract
People should decide if they want to have continue citizenship of former
soverein or new one, when there are changes in the excersite of territorial sovereignty
in the territory. The legal status of the foreigner and ststeless is visualized on the basis
of citizenship status and related matters, including determining the existence
of statelessness.
Keywords: territory, stateless, foreigner, citizenship, state
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W dniach 21-22 kwietnia 2016 roku odbyła się I Międzynarodowa
Konferencja Naukowa pt. „Instytucjonalizacja zasad integracji europejskiej:
społeczeństwo, ekonomia, administracja”. Konferencja została zorganizowana
przez Narodowy Uniwersytet Wody i Inżynierii Środowiska w Równem
na Ukrainie (NUWMNRU) przy współorganizacji Wydziału Administracji
i Bezpieczeństwa Narodowego (WAiBN) Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim. Patronat nad konferencją objęli m.in.: Ministerstwo
Edukacji i Nauki Ukrainy, Równeński Wojewódzki Urząd Administracji
Państwowej, Rada Miasta Równe, Ukraiński Zespół Lekarzy Administracji
Publicznej, Regionalny Instytut Administracji Publicznej przy Prezydencie
Ukrainy (NAPA), Regionalny Główny Urząd Statystyczny w Równem,
Państwowa Agencja Zasobów Wodnych Ukrainy, Państwowa Akademia
Kształcenia Podyplomowego Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych
Ukrainy, Stowarzyszenie Ukraińskich Ekonomistów, Stowarzyszenie Spraw
Międzynarodowych z Czech, Fundacja – Europejski Instytut Innowacji z Polski,
Międzynarodowa Organizacja Antyterrorystyczna i Międzynarodowy Komitet
Zwalczania Przestępczości ze Słowacji.
W konferencji i dyskusji czynny udział wzięli reprezentanci ośrodków
naukowych m.in. z:
–
–
–
–

Bułgarii: Politechnika Warna;
Kazachstanu: Narodowy Uniwersytet Euroazja im. L. M. Humilova;
Łotwy: Instytut Systemów Informacyjnych i Zarządzania;
Niemiec: Politechnika Monachium;
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– Polski: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Lubelska,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
– Ukrainy: Państwowy Uniwersytet w Sumach, Akademia Nauk
Ekonomicznych Ukrainy, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy,
Narodowy Uniwersytet »Politechnika Lwowska«.
Celem konferencji naukowej było zainicjowanie dyskusji w problematyce:
aspektów ekonomicznych w procesie integracji europejskiej, w tym księgowości,
analiz biznesowych i statystycznych, potencjału pracy i zasobów ludzkich,
planowania biznesowego; administracji publicznej i wsparcia prawnego
europejskich procesów integracyjnych; europejskiego wdrażania dyrektyw UE;
zrównoważonego użytkowania zasobów przyrody w Europie; innowacyjnego
potencjału intelektualnego europejskiej integracji gospodarczej; integracji
europejskiej w ramach procesów globalizacji w aspekcie filozoficznym, kulturowym, prawnym, ekonomicznym, politologicznym i pedagogicznym.
Konferencja stała się doskonałą okazją do wymiany opinii między
teoretykami i praktykami, dotyczących najnowszych doświadczeń i badań nad
instytucjonalizacją integracji europejskiej.

Program konferencji i przebieg obrad
Pierwszą oficjalną sesję konferencji ‒ „sesję plenarną” – rozpoczął Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania dr Andriy Valyukh z NUWMNRU.
Dyrektor przedstawił Przewodniczącego Komitetu Naukowego, Rektora, prof.
Victora Moshynskiy, który przywitał przybyłych gości i uczestników konferencji. Następnie głos zabrali przedstawiciele administracji publicznej
Ukrainy z: Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, Rówieńskiego Wojewódzkiego
Urzędu Administracji Państwowej, Rady Miasta Równe, Regionalnego Instytutu
Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy NAPA, Regionalnego
Głównego Urzędu Statystycznego w Równem. Następnie Dyrektor Instytutu
Ekonomii i Zarządzania dr Andriy Valyukh poprosił o zabranie głosu wiceprzewodniczącego Komitetu Naukowego dr Sylwię Gwoździewicz z WAiBN
Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie wykłady
wygłosili:
– Igor Tymoszenko, Dyrektor Rozwoju Gospodarczego i Handlu (Obwodowa Administracja Państwowa Miasta Równe) ‒ Umowa o wolnym
handlu z UE: pierwsze wyniki;
– dr Jacek Jaśkiewicz, Dziekan WAiBN Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim ‒ Interpretacja prawa UE przez władze
państw członkowskich. Doktryna i praktyka;
– dr Leonid Fiodorowicz Kozhushko, Kierownik Zakładu Zarządzania
Uniwersytetu w Równem ‒ Modernizacja Ukrainy: recepta na sukces?;
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– dr Agnieszka Kister, adiunkt Zakładu Rachunkowości Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ‒ Kształtowanie strategii
kosztowej w polskich szpitalach w kontekście instytucjonalizacji;
– dr inż. Hristo Kraczunov, Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska
Politechniki w Warnie w Bułgarii ‒ Interpretacja gospodarcza
i społeczna problemów środowiskowych;
– dr Larisa Cherczik, Narodowy Uniwersytet Ukraiński w Łucku ‒
Zarządzanie jakością środowiska: Europejskie wyzwania integracyjne”;
– Joseph Żytko, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Zwalczania
Przestępczości Międzynarodowej i Walki z Terroryzmem na Słowacji ‒
Dalszy rozwój współpracy międzynarodowej Ukraina-Słowacja;
– dr Olga Nakonieczna, kierownik Zakładu Filozofii NUWMNRU ‒
Tolerancja w dialogu międzykulturowym w kontekście procesów
integracji europejskiej;
Po „sesji plenarnej” rozpoczynającej konferencję, dalsze obrady odbyły
się przy „okrągłym stole”, w sesji pt. Problemy i perspektywy rozwoju lokalnych
przedsiębiorstw w kontekście integracji europejskiej oraz w pięciu sekcjach:
1.
2.
3.
4.
5.

Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej;
Administracja publiczna i wsparcie prawne procesów integracyjnych;
Biogospodarka a wdrożenie dyrektyw europejskich;
Innowacje i europejski potencjał intelektualny;
5.Integracja europejska w warunkach globalizacji w aspekcie
filozoficznym, kulturowym, prawnym, ekonomicznym, politologicznym
i pedagogicznym.

Obrady „okrągłego stołu” odbyły się w budynku głównym Uniwersytetu,
natomiast obrady w sekcjach 1-5 w budynku Instytutu Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu w Równem. W omawianej sesji udział wzięli europejscy
specjaliści tej problematyki oraz Rektor Uniwersytetu w Równem. Moderatorem
był prof. Leonid Kozhushko, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Europejskich
Projektów Integracyjnych w Równem, który wygłosił referat Zarządzanie
biznesem: wyzwanie przyszłości.
W sesji wystąpili również:
– prorektor, prof. Oleg Lagodyniuk ‒ Rozwój twórczego myślenia:
Kreatywna Przestrzeń;
– dr Sylwia Gwoździewicz ‒ Prawna ochrona informacji i danych
osobowych w dobie globalizacji;
– Siergiej Vasylczuk, zastępca burmistrza miasta Równe ‒ Przedsiębiorczość w dobie globalizacji;
– dr Hristo Kraczunov ‒ Obszary zrównoważonego rozwoju (bułgarski).
Biznes i doświadczenia.
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Inne wystąpienia – przedstawicieli prywatnych ukraińskich przedsiębiorstw, przedstawicieli stowarzyszeń biznesowych i ukraińskich organizacji
pozarządowych – dotyczyły tematów: Rozwój infrastruktury wsparcia biznesu;
Promocja władzy w rozwoju biznesu; Rola organizacji pozarządowych w rozwoju
biznesu na Ukrainie; Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości społecznej
w kontekście pokonywania społecznej izolacji nowych zagrożeń na Ukrainie;
Wdrożenie i stosowanie standardów UE, poprzez programy ZCT i SES; Rozwój
wiedzy w działalności firmy; Doświadczenia współpracy w projektach UE –
współpraca gmin i przedsiębiorczości; Trendy infrastruktury innowacji na Ukrainie: wyzwania i szanse w kontekście integracji europejskiej; Wdrożenia
międzynarodowych standardów wyceny jako warunek integracji europejskiej
lokalnych firm.
Po wystąpieniach odbyła się dyskusja i sformułowano tezy do zaleceń
dla władz lokalnych na rzecz rozwoju infrastruktury gospodarczej miasta Równe.
Sekcja pierwsza skupiła 68 przedstawicieli rożnych europejskich ośrodków naukowych, a dyskusja toczyła się wokół Ekonomicznych aspektów integracji
europejskiej, dotyczących: Uwarunkowania informatyzacji rachunkowości
w Polsce; Ubóstwa na Słowacji w porównaniu do innych wybranych krajów UE;
Funkcjonowania controllingu w jednostkach budżetowych; Ekonomicznych
aspektów integracji europejskiej Ukrainy; Niektórych aspektów procesu
instytucjonalizacji audytu; Prognozowania trendów strategii regionalnej integracji Ukrainy w przestrzeni globalnej; Modelowania opłacalności produkcji
ziarna na Ukrainie; Bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego Ukrainy w aspekcie
administracyjnego bezpieczeństwa; Strategii rozwoju przedsiębiorstw handlowych Ukrainy; Modelowania wpływu uczelni na rozwój gospodarczy regionu;
Potencjału finansowego państwa, problemów jak i perspektyw na Ukrainie;
Jakość opieki zdrowotnej w Polsce i na Ukrainie – stanu obecnego i perspektyw;
Powstawania potencjału intelektualnego jednostki i społeczeństwa jako podstawy
rozwoju gospodarczego Ukrainy; Rozwoju technologii informatycznych i zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu opartych na wiedzy jako klucza
do konkurencyjności gospodarczej Ukrainy; Pojęciowych podstaw rachunkowości
zarządczej; Racjonalizacji działalności finansowo-gospodarczej Ukrainy;
Reformy rachunkowości w sektorze publicznym w ramach reformy finansów
publicznych Ukrainy; Obecnego stanu bezpieczeństwa informacji Ukrainy w zakresie integracji europejskiej; Systemu transportu Ukrainy; Europejskich aspektów
integracji; Działalności inwestycyjnej spółek i aspektów metodologicznej oceny
ich skuteczności; Metod oceny poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw kolejowych Ukrainy; Rekultywacji przedsiębiorstw jako formy
zarządzania kryzysowego na Ukrainie; Realności tworzenia parków przemysłowych na Ukrainie – perspektywa regionalna; Pojęciowych podstaw
analitycznego zarządzania oprogramowaniem; Wartości szacunkowych przychodów w warunkach transformacji społeczno-gospodarczej; Sposobów
na poprawę konkurencyjności produkcji rolnej na Ukrainie w ramach integracji
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międzynarodowej; Partnerstwa społecznego jako narzędzia wdrażania społecznej
odpowiedzialności biznesu; Teoretycznych aspektów efektywności inwestycji
w rozwój pracowników; Metodycznych i organizacyjnych metod audytu
wewnętrznego i kontroli wewnętrznej zrównoważonej działalności gospodarczej;
Rozporządzenia klasyfikowania wydatków podstawowego obszaru działalności
firm budowlanych; Mechanizmu regulacji regionalnych rynków gruntów;
Rozwoju państwowej kontroli finansowej na Ukrainie; Roli organizacji
pozarządowych w promowaniu wzrostu gospodarczego; Tendencji w zakresie
powstawania kosztów pracy w warunkach integracji europejskiej; Rozwoju
przedsiębiorstw logistyki transportu opartych na wykorzystaniu technologii
informatycznej; Finansowania logistyki energii na Ukrainie jako jednego
z etapów integracji europejskiej.
Sekcja druga, pt. Administracja publiczna i wsparcie prawne procesów
integracyjnych, skupiła 26 badaczy tej tematyki, m.in. dr. Jacka Jaśkiewicza,
dr Sylwię Gwoździewicz, dr Aleksandrę Szczerbę-Zawadę i mgr Joannę Lubimow
z WAiBN Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim –
współorganizatora konferencji. Podczas sesji przeanalizowano problemy
w następujących referatach: Interpretacja prawa UE przez władze państw
członkowskich. Doktryna i praktyka; Partnerstwo Wschodnie w poszukiwaniu
promowania wartości UE?; Analizy dostępności i wykorzystania sprzętu
medycznego w krajach europejskich; Migracja jako wyzwanie dla bezpieczeństwa UE; Współczesne trendy w realizacji polityki państwa dotyczącej
zatrudnienia w powiecie Dubno, region Równe; Wsparcie legislacyjne procesu
integracji europejskiej na Ukrainie; Wzmocnienie mechanizmu organizacyjnego
i prawnego dla realizacji polityki antykorupcyjnej w administracji publicznej
na Ukrainie; Ukraińskie ośrodki analityczne – ich miejsce w światowych
rankingach i analiza istniejących problemów; Zadłużenie zagraniczne na Ukrainie jako czynnik wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne; Biała księga
w sprawie ładu jako metody otwartości prawnej i demokratycznej administracji
publicznej w Unii Europejskiej; Poprawa regulacji państwa w sferze kultury
fizycznej i sportu na Ukrainie; Zwiększenie innowacyjności w przedsiębiorstwach
w zakresie zrównoważonego rozwoju; Regulacja prawna agencji, które świadczą
usługi społeczne; Transformacja szkoleń krajowych i przekwalifikowania pracowników administracyjnych w sektorze administracji publicznej; Europejskie
metody legislacyjne w celu rozwiązania problemów związanych z użyciem wody;
Społeczna odpowiedzialność w certyfikacji środowiskowej; Rozwój dostępu
do wymiaru sprawiedliwości jako instytucji społeczeństwa obywatelskiego;
Optymalizacja gospodarki w czasie kryzysu finansowego; Analiza budżetu
finansowego wsparcia dla Ukrainy.
Dyskusja naukowa w sekcji trzeciej pt. Biogospodarka a wdrożenie
dyrektyw europejskich skupiła przedstawicieli takich ośrodków naukowych jak:
Narodowy Ekonomiczny Uniwersytet w Odessie, Politechnika w Warnie
w Bułgarii, Politechnika Monachium w Niemczech, Narodowy Uniwersytet –
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Akademia Kijowska, Narodowy Uniwersytet Leśnictwa Ukrainy we Lwowie,
Instytut Rolnictwa Zachodniego Polesia, Narodowy Uniwersytet Rolniczy
Ukrainy w Kijowie, Wschodni Uniwersytet Narodowy Ukrainy w Łucku,
Politechnika Rzeszowska. Dyskusja dotyczyła następujących tematów :
Ekologiczne i ekonomiczne zasady zrównoważonej gospodarki leśnej; Poprawa
prawnego wspierania zrównoważonego zarządzania środowiskiem; Modele oceny
zrównoważenia ekonomicznego i środowiskowego rolniczego użytkowania
gruntów odwodnionych; Interpretacja gospodarcza i społeczna konfliktów środowiskowych; Przedsiębiorstwa przemysłowe na Ukrainie a ochrona środowiska;
Efektywność ekonomiczna uprawy roślin energetycznych na paliwo stałe; Ryzyko
dalszego wykorzystania kaskady roślin wodnych Dniepru; Ekologiczny i ekonomiczny paradygmat dotyczący gruntów rolnych; Perspektywy wykorzystania
zdegradowanych i bezproduktywnych gruntów rolnych na Ukrainie; Społeczna
gospodarka zrównoważonego rozwoju w warunkach globalizacji; Analiza kosztów
i korzyści jako narzędzie analityczne funduszy strukturalnych UE – studium
przypadku dwóch rodzajów ogrzewania; Racjonalne wykorzystanie zasobów
wodnych w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
Problemy i perspektywy wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego
w przedsiębiorstwach sektora leśnego; Współczesne problemy zarządzania
zdegradowanymi krajobrazami rolniczymi w regionie Równe; Aspekty ekonomiczne i ekologiczne elektrowni jądrowej na Ukrainie w zakresie integracji
europejskiej; Charakterystyka kosztów budowy i finansowania działań
środowiskowych na Ukrainie.
Dyskusja naukowa sekcji czwartej, pt. Innowacje i europejski potencjał
intelektualny, dotyczyła takich tematów jak: Innowacyjne podejście do budowania
produktów ubezpieczeniowych; Charakterystyka międzynarodowych firm
marketingowych w sektorze transportu w zakresie europejskich procesów
integracyjnych; Bodźce ekonomiczne dla wdrażania innowacji ekologicznych
na Ukrainie; Badania rynku szkoleń w zakresie marketingu na Ukrainie; Transfery międzyrządowe w ramach decentralizacji władzy na Ukrainie; Ranking
regionów według stanu społeczno-gospodarczego i środowiskowego; Wskaźniki
oceniające ekoinnowacyjny rozwój przedsiębiorstw przemysłowych; Refleksyjne
podejście do zarządzania; Ocena płynności i wypłacalności spółki; Regulacja
stanu współpracy przemysłowej na Ukrainie; Ujednolicenie wymagań przepisów
technicznych w przemyśle perfumeryjnym i kosmetycznym rynku Ukrainy z normami UE; Problemy i perspektywy rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw
produkujących materiały budowlane; Informacje o systemie środowiskowych
działań marketingowych w kontekście integracji europejskiej; Zarządzanie
energią w firmie.
Sekcja piąta, pt. Integracja europejska w warunkach globalizacji
w aspekcie filozoficznym, kulturowym, prawnym, ekonomicznym, politologicznym
i pedagogicznym, skupiła 50 przedstawicieli różnych ośrodków naukowych.
Ich dyskusja dotyczyła następujących tematów: Integracja społeczno-kulturowa
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Ukrainy i Unii Europejskiej; Procesy globalizacji i koncepcje odbioru anglojęzycznego świata w języku ukraińskim; Charakterystyka nauczania i uczenia się
języka angielskiego w dobie globalizacji; Ukraińskie badania w zakresie
szkolnictwa wyższego w aspekcie integracji europejskiej; Problem tożsamości
europejskiej w kontekście globalizacji; Aksjologiczne aspekty psychiczno-kulturowe w sferze globalizacji; Ontologia mitu we współczesnym społeczeństwie; Integracja kontra suwerenność: dylemat współczesnej Ukrainy w poszukiwaniu tożsamości; Czynniki rozprzestrzeniania języka angielskiego w Europie;
Tolerancja w dialogu międzykulturowym w kontekście procesów integracji europejskiej; Tolerancja jako podstawa obywatelstwa młodych ludzi w przestrzeni
międzykulturowej; Szkoła Studiów Europejskich na Ukrainie; Język łaciński jako
czynnik kształtowania kompetencji zawodowych ekologów; Kompetencje kadry
do szkolenia specjalistów globalizacji i integracji europejskiej; Europejska
przyszłość Ukrainy – marzenia i przeszkody na drodze do osiągnięcia celów;
Nowoczesne podejście do nauczania w krajach europejskich (Polskie doświadczenia); Modernizacja treści dla wczesnego kształcenia języków obcych w krajach
Grupy Wyszehradzkiej; Kultura polityczna w zakresie integracji europejskiej;
Charakterystyka zdolności twórczych przyszłych studentów uczelni technicznych.

Podsumowanie
Konferencja stała się okazją do spotkania przedstawicieli świata nauki, biznesu
i administracji państwowej Ukrainy z przedstawicielami sektora nauki innych
państw ‒ Polski, Mołdawii, Słowacji, Czech, Niemiec, Kazachstanu, Bułgarii,
Łotwy. Podczas konferencji omówiono podstawowe kwestie i problemy w obrębie
adaptacji Ukrainy do Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Przedstawiono
problematykę różnych aspektów gospodarki i administracji publicznej oraz przekazano perspektywiczny plan działań na rzecz dalszej integracji Ukrainy z Unią
Europejską. Konferencja zainicjowała cykl corocznych międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych współczesnym wyzwaniom integracji europejskiej.
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Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Studenckiej
Konferencji
MŁODZI DLA BEZPIECZEŃSTWA,
Gorzów Wielkopolski, 9 marca 2016 r.
The report of the second National Student Conference
YOUTH FOR SAFETY
Gorzów Wielkopolski, April 9, 2016

W dniu 9 marca 2015 r. odbyła się II Ogólnopolska Studencka
Konferencja MŁODZI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Przedsięwzięcie zostało
zorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim i Wojskową Akademia Techniczną im. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie. Konferencję objęła patronatem honorowym rektor
Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.
W konferencji i dyskusji czynny udział wzięli przedstawiciele takich
ośrodków naukowych jak: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wojskowa Akademia Techniczna im.
Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku oraz
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim.
Celem konferencji była analiza szeroko pojętego bezpieczeństwa w kontekście współczesnych wyzwań w obszarze wewnętrznym i międzynarodowym
oraz stworzenie płaszczyzny integracji młodych ludzi zainteresowanych rozwijaniem swoich zainteresowań badawczych. Założono, iż należy stworzyć studentom
przestrzeń, w której będą dzielili się wiedzą i doświadczeniem, inspirowali się
do dalszych poszukiwań badawczych i edukacji w obszarze bezpieczeństwa.

Program konferencji i przebieg obrad
Konferencję otworzyli prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Przemysław Słowiński oraz
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prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża dr Anna Chabasińska.
Uczestników spotkania przywitał również st. kpt. Patryk Maruszak, naczelnik
Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wielkopolskim.
Następnie wykłady inauguracyjne wygłosili: dr Katarzyna Samulska
(PWSZ): Zmiany w postępowaniu sądowo-administracyjnym w aspekcie skargi
na bezczynność i przewlekłość postępowania administracyjnego, dr Aleksandra
Szczerba-Zawada (PWSZ): Nowe uprawnienia Policji w zakresie utrzymania
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz, gościnnie, pracownicy naukowi
Uniwersytetu Szczecińskiego – dr Fuad Jomma i mgr Anna Linka: Integracja
diaspory muzułmańskiej a problem bezpieczeństwa w wybranych krajach Unii
Europejskiej.
Program konferencji podzielony został na cztery panele tematyczne:
społeczne i administracyjne uwarunkowania bezpieczeństwa, bezpieczeństwo
wewnętrzne, bezpieczeństwo międzynarodowe, edukacja na rzecz bezpieczeństwa.
W ramach pierwszego panelu głos zabrali:
– mgr inż. Piotr Kolmann (WAT) ‒ Rola i znaczenie ryzyka w życiu
człowieka;
– lic. Ewelina Wróbel (UZ) ‒ Zagadnienie bezpieczeństwa w kontekście
wybranych myśli filozoficznych;
– Agata Błoch (PWSZ we Włocławku) ‒ Bezpieczeństwo społeczne –
odpowiedzialność organów państwa;
– Paweł Gancarz (PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) ‒ Zadania Powiatu Sulęcińskiego w zakresie bezpieczeństwa
społecznego;
– lic. Robert Kwaśniewski (UMK w Toruniu) ‒ Decyzje interpretacyjne
ZUS bezpieczeństwem dla przedsiębiorcy;
– mgr Nina Dąbrowska (UMK w Toruniu) ‒ „Mały ZUS” jako element
bezpieczeństwa społecznego dla „nowych” przedsiębiorców;
– Paweł Konrad Domagała (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) ‒ Typologia bezpieczeństwa energetycznego;
– Marcin Wychowałek (PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim) ‒ Bezpieczeństwo energetyczne Polski a odnawialne
źródła energii.
W ramach drugiego panelu referaty wygłosili:
– Paweł Kaszaraba (PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim) ‒ Koncepcja multikulturowości jako determinant
bezpieczeństwa publicznego;
– Łukasz Kominek (WAT) ‒ Transnarodowa przestępczość zorganizowana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa;
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– Celina Ratajczak, Arkadiusz Wajdziak, Sławomir Zalewski (PWSZ
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) ‒ Haker a cyberprzestępstwa w Polsce i na świecie;
– Angelika Bartczak, Katarzyna Zygmunt (PWSZ we Włocławku) ‒
Ochrona danych osobowych w sieci;
– Anna Rogalska, Anna Porowska, Jarosław Kołodyński, Maciej Szkudlarek (PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) ‒
Techniki szpiegowskie do pozyskania danych;
– Aleksandra Chećko (ZSTiO) ‒ Ochrona imprez masowych.
W ramach trzeciego panelu referaty przedstawili:
– lic. Katarzyna Woińska, lic. Adrian Bujak (US) ‒ Arabska Wiosna
Ludów na przykładzie wybranych państw świata: Tunezja, Egipt, Libia,
Syria;
– Aleksandra Olender (WAT) ‒ Wpływ konfliktu kurdyjsko-tureckiego
w latach 1999-2015 na sytuację na Bliskim Wschodzie;
– lic. Agnieszka Siuda (US) ‒ Polska wobec problemu uchodźstwa ‒
wyzwania i zagrożenia;
– Dawid Śladek (PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) ‒ Propaganda rosyjska na przykładzie polskojęzycznej wersji
portalu Sputnik.
W ramach czwartego panelu referaty zaprezentowali:
– mgr inż. Piotr Kolmann (WAT) ‒ Rola, znaczenie i potrzeba
wychowania patriotycznego;
– Krzysztof Gapski (PWSZ we Włocławku) ‒ Rola organizacji pozarządowych w edukacji dla bezpieczeństwa narodowego (Strzelec, ZHP,
ON, Stowarzyszenia Paramilitarne);
– Łukasz Gabryszewski, Marcin Kapuściński, Konrad Kwiatkowski
(PWSZ we Włocławku) ‒ Dziecko (nie)bezpieczne w Internecie
w opinii rodziców i nauczycieli. Raport z badań.
W wystąpieniach prelegenci podjęli problematykę bezpieczeństwa w ujęciu
interdyscyplinarnym. Uwypuklono rolę państwa w tworzeniu warunków bezpieczeństwa społecznego, wskazując na niekorzystne zjawiska oddziałujące
na bezpieczeństwo, rozwiązania normatywne będące narzędziem kreowania
bezpiecznego państwa. Referaty poruszały aktualną obecnie problematykę
bezpieczeństwa energetycznego, cyberbezpieczeństwa, przestępczości transgranicznej oraz bardzo ważnego aspektu – edukacji w bezpieczeństwie.
Interdyscyplinarny charakter konferencji stworzył studentom przestrzeń
pozwalającą przekazać wiedzę, poglądy i doświadczenia.
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Podsumowanie
Konferencja była okazją do spotkania się młodych pracowników naukowych,
studentów i uczniów oraz stworzenia przestrzeni do prezentacji ich zainteresowań badawczych. Podczas konferencji omówiono kwestie związane z szeroko
rozumianym bezpieczeństwem. II Ogólnopolska Studencka Konferencja MŁODZI
DLA BEZPIECZEŃSTWA była kolejnym spotkaniem z planowanego cyklu
corocznych konferencji naukowych poświęconych tej problematyce.
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Prokop Tomek, Československá redakce
Radio Free Europe:
historie a vliv na československé dějiny,
Academia, Praha 2015, ss. 422
Recenzowana publikacja obejmuje ramy czasowe przestrzeni ponad
półwiecza – 1950-1994. Podstawą do jej wydania była praca doktorska
Autora, zredagowana w Instytucie Dziejów Czeskich Wydziału Filozoficznego
Uniwersytetu Karola w Pradze, a obroniona w listopadzie 2012 r. (s. 11).
Jej tematem jest rozwój historyczny czechosłowackiej redakcji Radia
Wolna Europa (dalej RWE) jako instytucji, a także jej wpływ na bieg wydarzeń
we wspólnym państwie Czechów i Słowaków. Jak podkreśla Autor, opisywana
redakcja funkcjonowała samodzielnie, jakkolwiek w ramach ogólnych priorytetów
organizacyjnych Radia Wolna Europa (obejmującego również redakcje: polską,
węgierską, rumuńską oraz bułgarską), stworzonego i finansowanego przez
instytucje Stanów Zjednoczonych, od 1976 r. w łączności z Radiem Liberty,
kierującym swe audycje do narodów ówczesnego Związku Radzieckiego (s. 12).
Rzecz jasna, stwierdzenie to nie stanowi żadnej nowości w świetle znanych także
w polskiej literaturze przedmiotu ustaleń badawczych, np. George’a Urbana
czy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, odnoszących się odpowiednio do redakcji
węgierskiej i polskiej1. Jednak ważne jest to z punktu widzenia autonomii
programowych poszczególnych sekcji tegoż Radia, w ramach i zgodnie z celami
działania rozgłośni.
Książka składa się z dwóch rozbudowanych treściowo rozdziałów,
poprzedzonych wprowadzeniem, opisem wykorzystanej literatury oraz bazy
źródłowej, a zwieńczonych uwagami dotyczącymi międzynarodowego znaczenia
Radia Wolna Europa w ogólności w dobie zimnej wojny i wagi jego działalności
dla Czechosłowacji, wykazem alfabetycznym czeskich i słowackich współpracowników tej redakcji (s. 368-390) z krótką charakterystyką pól ich aktywności, wykazem źródeł archiwalnych (zarówno na terenie Republiki Czeskiej,
1

Zob. J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze. Wspomnienia, t. I: 1948-1956, Kraków 1991. Z propagandowych ujęć okresu minionego zob. m.in. J. Kolczyński, Wolna Europa, Warszawa 1970;
B. Lewandowski, Propaganda radiowa USA, Warszawa 1981.
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jak i poza nią), zestawieniem literatury, a także: indeksem rzeczowym, osobowym,
wykazem skrótów oraz streszczeniami w językach czeskim i angielskim.
Monografia zawiera 32 strony zdjęć związanych z opisywanym zagadnieniem.
Dodatkową zaletą są zamieszczone w niej tabele (s. 257, 259, 260, 261, 271, 272),
zawierające informacje liczbowe i procentowe, np. o odbiorze audycji RWE, ale
też innych rozgłośni radiowych, takich jak Głos Ameryki, BBC, Deutschlandfunk
czy Radia Watykan na terenie Czechosłowacji i innych państw „demokracji
ludowej”. Orientację ułatwiają czytelnikom przypisy zamieszczone na dole stron.
Książka została wydana w serii „Historia” przez Wydawnictwo „Academia”,
związane z Akademią Nauk Republiki Czeskiej.
Po ustanowieniu rządów komunistycznych w Czechosłowacji w lutym
1948 r. doszło tu – tak jak w innych państwach bloku – do wprowadzenia
m.in. cenzury i monopolu informacyjnego motywowanego ideologicznie. Powstała
w 1950 r. sekcja czechosłowacka RWE – podobnie jak w przypadku pozostałych
sekcji narodowych – była centrum wolnego czeskiego i słowackiego słowa,
wymiany myśli i poglądów, a także niecenzurowanej ideologicznie aktywności
kulturalnej i naukowej (np. w ramach audycji uniwersytetu radiowego).
Radio Wolna Europa było tworem tworzywem medialnym epoki
„przedinternetowej”, powołano je – jak zaznacza Prokop Tomek – w celu
informowania, dostarczania wolnych od cenzury, ale potwierdzonych u źródeł
informacji. Niedawno obchodziliśmy 40. rocznicę wydarzenia, które w szczytowym okresie détente dodatkowo legitymizowało działalność RWE, ale też
BBC, Głosu Ameryki czy innych rozgłośni – podpisania Aktu końcowego
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), z jego słynnym
„trzecim koszykiem” zagadnień, odnoszącym się do praw człowieka, w tym
wolności słowa oraz swobodnego przepływu informacji między państwami
o różnych ustrojach politycznych. W tym duchu RWE także było forum wolnej
cyrkulacji opinii.
W rozdziale pierwszym Autor przedstawia rozwój czechosłowackiej
redakcji RWE nie tylko od strony instytucjonalnej, ale też personalnej, ukazując
wpływ poszczególnych osobistości na jej profil, poczynając od pierwszego
dyrektora sekcji Ferdinanda Peroutki do ostatniego jej szefa – Pavla Pechačka,
poprzez takie postaci jak Pavel Tigrid, twórca emigracyjnego czasopisma
„Svědectví”, przyjaciel Václava Havla, a w Republice Czeskiej jeden z jej
ministrów kultury2. W tym też rozdziale P. Tomek – w nawiązaniu do podtytułu
swojej książki – opisuje działania wskazujące na fakt posiadania przez tę redakcję
największego wpływu na bieg wydarzeń w Czechosłowacji w dniach aksamitnej
rewolucji w listopadzie 1989 r. Wówczas była ona środkiem przekazu rodzącej
się wolności nad Wełtawą do szerokich kręgów opinii wolnego świata. Obecne
dotąd w eterze ideały humanizmu i demokratycznego, wspólnego państwa czesko-słowackiego, respektującego prawa i wolność jednostki w duchu konstytucji
z 1920 r. zaczęły się urzeczywistniać (zob. s. 193).
2

M. Surosz, Świadectwo dawane z emigracji, „Gazeta Wyborcza”, 31.08.2006, s. 16-17.
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W rozdziale drugim Autor opisuje reakcje na działalność tytułowej
redakcji w Czechosłowacji. Wskazuje mechanizmy oficjalnej propagandy
skierowanej przeciwko RWE, ale też jej infiltracji przez czechosłowackiego
odpowiednika kapitana Andrzeja Czechowicza – Pavla Minařika. Przedstawia
również metody prześladowania przez tamtejszą służbę bezpieczeństwa (StB)
słuchaczy tej rozgłośni czy osób kontaktujących się z jej biurem listownie bądź
telefonicznie. Uruchamiano wobec nich częstokroć oskarżenia o szpiegostwo
np. na rzecz zachodnioniemieckiej Bundesnachrichtendienst (BND).
Interesujące są też informacje o skali aktywności w ówczesnej czechosłowackiej przestrzeni medialnej lat 1948-1989 także innych rozgłośni radiowych,
poza RWE, takich jak: BBC, Głos Ameryki, Deutsche Welle, Radio Vaticana,
Radiodiffusion Nationale (Francja), Radio Italiana, Radio Wiedeń, Radio
Innsbruck, Radio Madryt, Radio Barcelona, kanadyjskie radio Canadian
Broadcasting Corporation, ale też Radio Moskwa, Radio Belgrad, Radio Tirana,
Radio Pekin i innych – oczywiście w odniesieniu do audycji w językach czeskim
i słowackim (s. 217-253).
Dowodem uznania trwałości przemian demokratycznych w Czechosłowacji, a od 1 stycznia 1993 r. w Republice Czeskiej, były decyzje
Amerykanów o przeniesieniu RWE z Monachium do Pragi, o czym zdecydował
w lipcu 1994 r. prezydent USA William J. Clinton, a miesiąc później stosowne
ramy prawne po temu stworzył tamtejszy Kongres. O genezie tych rozstrzygnięć,
trudnościach z ulokowaniem archiwaliów Radia i przeprowadzce z Monachium
do gmachu byłego (do 31 grudnia 1992 r.) Zgromadzenia Federalnego w Pradze,
między marcem a czerwcem 1995 r., Autor traktuje na s. 203-214.
W Pradze do dziś ma swoją siedzibę Radio Liberty/Rádio Svoboda
i emituje swoje programy do państw byłego Związku Radzieckiego, dzieląc się
na następujące redakcje: ormiańską, azerską, białoruską, ukraińską, gruzińską,
kazachską, uzbecką, tadżycką, turkmeńską, kirgiską a także – tatarską, krymskotatarską oraz baszkirską. Ponadto emitowane są audycje m.in. po serbsku,
macedońsku, albańsku (do Kosowa), a także po pasztuńsku (do Pakistanu),
poprzez Radio Mashaal (s. 214-216).
Powyższa monografia może być analizowana przez pryzmat najnowszych
dziejów Czech, Słowacji, Europy Środkowej, historii zimnej wojny, historii
dziennikarstwa, ale także jako publikacja medioznawcza. Powinna zainteresować
Czytelników, którym bliskie są powyższe obszary zainteresowań.
W tej niezwykle wartościowej książce zabrakło – moim zdaniem –
szerszych odniesień do relacji i przede wszystkim pól wspólnych działań między
redakcją czechosłowacką a pozostałymi redakcjami emigracyjnymi RWE:
polską, węgierską, rumuńską oraz bułgarską. Jednakże i to spostrzeżenie
niweluje obszerna już literatura przedmiotu, dotycząca tej ważnej dla naszej
części kontynentu rozgłośni. Interesujące byłoby też np. ukazanie współpracy
miedzy emigrantami czeskimi i słowackimi z jednej strony, a z drugiej –
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z reprezentantami emigrantów z trzech państw bałtyckich – Litwy, Łotwy
i Estonii – w ramach Radia Liberty, funkcjonalnie związanego z RWE.
Książka Prokopa Tomka, poprzez solidną kwerendę źródłową, w tym
rozmowy ze świadkami epoki, wielość informacji w niej przedstawionych,
zasługuje na uwagę szerokich kręgów opinii publicznej, nie tylko u naszych
południowych sąsiadów.
prof. ndzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński
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Informacja o zawarciu porozumienia
z Wyższą Szkołą Policyjną w Szczytnie
17 marca 2016 r. JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta
Skorupska-Raczyńska oraz Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
insp. dr hab. Piotr Bogdalski podpisali porozumienie dotyczące współpracy
w zakresie dydaktyki, nauki i kultury.
W ramach porozumienia Uczelnie będą mogły korzystać z umiejętności
pracowników naukowych w celu organizowania specjalistycznych szkoleń,
konferencji, studiów podyplomowych oraz wymiany kadry naukowej. Ponadto
porozumienie zakłada podjęcie wspólnych inicjatyw rozwojowych dotyczących
obu Uczelni, w tym wymiany studentów, prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.
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