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Słowo wstępne 
 
 

Drogi Czytelniku, 
 

z największą przyjemnością przekazujemy w Twoje ręce kolejny numer 
kwartalnika Przeglądu Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla bezpieczeństwa”, 
wydawanego przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu. Zgodnie  
z kilkuletnią już tradycją, poruszane w nim treści związane są z całą gamą 
zagadnień kojarzonych z szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa. Ostatnimi 
czasy szybko zdobywa sobie ona coraz większą popularność w środowisku 
akademickim. Rosnące z każdym rokiem zainteresowanie kierunkami studiów, 
które stawiają sobie za cel kształcenie wyspecjalizowanych w tej dziedzinie kadr, 
potwierdza istniejące zapotrzebowanie społeczne na wiedzę m. in. na temat 
współczesnych zagrożeń i nowoczesnych metodach walki z nimi. Popyt ten 
stanowi nie lada wyzwanie dla świata nauki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
osób poszukujących informacji oraz pragnących podzielić się rezultatami swych 
dociekań naukowych, staraliśmy się zamieścić na łamach niniejszego numeru 
artykuły osób badających kwestie bezpieczeństwa w zgoła różnych sferach życia 
publicznego. 

 

Pierwszy blok tematyczny, poświęcony bezpieczeństwu narodowemu, zawiera 
cztery artykuły. Józef Buczyński uważnie przyjrzał się analizie systemowej teorii 
bezpieczeństwa, z kolei Kazimierz Adamek opisał historyczne aspekty, skupiając 
się tylko na polskiej polityce bezpieczeństwa. Ciekawą rzeczą wydaje się 
obserwacja najważniejszych umowów i porozumień, jakie scalają Libię i Polskę 
Rzeczpospolitą Ludową. Temu zagadnieniu poświęcił się Grzegorz Tokarz, który 
opisał najważniejsze dokumenty, takie jak Umowy regulujące pracę Polaków  
w Libijskiej Republice Arabskiej czy Umowa o pomocy prawnej  
w sprawach cywilnych, handlowych, rodzinnych i karnych oraz wiele innych. Ten 
sam autor dotyka jeszcze jednego zagadnienia a mianowicie sprawy 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich w polityce zagranicznej III Rzeczpospolitej. 

 

Drugim działem naszego kwartalnika jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Tutaj 
uwagę przykuwają dwa rosyjskojęzyczne artykuły. Pierwszy, Beaty Jankowej, 
traktuje o folklorze i kulturze bezpieczeństwa. W drugim zaś tekście, Mariny 
Kucharskiej, przeczytać możemy o zagrożeniach, jakie mogą dotknąć przyszłe 
pokolenia w związku z AIDS. Aleksandra Łopińska przyjrzała się, jak realizowane  
są projekty transferu rosyjskiego gazu do Chin drogą lądową. Z kolei Rafał Kania 
opisał koncepcję bezpieczeństwa publicznego w poglądach jednego z myślicieli  
i nauczycieli prawa, księdza Franciszka Ksawerego Szaniawskiego. 

Stalking, od pewnego czasu, jest bardzo popularnym zjawiskiem, także  
w Polsce, niestety w negatywnym znaczeniu. Poprzez nagabywanie czy 
prześladowanie może zagrozić bezpieczeństwu człowieka. Grzegorz Mania  
i Michalina Szafrańska wyczerpująco przyjrzeli się temu problemowi. Opisali jak  
w prawie polskim wygląda ochrona przed stalkingiem. 
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W tym numerze "Edukacji dla bezpieczeństwa" mamy tylko jeden artykuł  
z tematyki obejmującej swoim zakresem zarządzanie. Jego autorka, Sabina 
Sanetra-Półgrabi, przedstawiła znaczenie instrumentów wspierania rozwoju 
regionalnego. 

 

Artykuł Łukasza Brzezińskiego zamyka dwunasty numer naszego kwartalnika. 
We wspomnianym tekście znajdziemy informacje, jak coaching rodzicielski może 
wpłynąć na bezpieczne dzieciństwo najmłodszego pokolenia. 

 
 

Życzymy interesującej lektury, 
 
 

Przewodniczący Rady Programowej Wydawnictwa WSB 
Piotr KWIATKIEWICZ 

 

i 
 

Specjalista ds. korekty i edycji tekstu 
Marta WALACHOWSKA 
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Kazimierz ADAMEK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

HISTORYCZNE ASPEKTY POLSKIEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 
 
 

Historyczne doświadczenia wywierają wpływ na kształtowanie się polityki 
bezpieczeństwa państwa. Jest ono często utożsamiane z bezpieczeństwem 
narodowym i rozwijane w obszarze wewnętrznym (zapewnianie stabilności 
wewnętrznej) i zewnętrznym (obrona integralności terytorialnej i niezależności 
politycznej). Gwarantem bezpieczeństwa zewnętrznego państwa były w głównej 
mierze jego siły zbrojne i oddziaływania polityczno – dyplomatyczne. W artykule 
przedstawię zwięzły zarys problematyki związanej z bezpieczeństwem 
zewnętrznym od zarania naszej państwowości aż po przełom 1989 roku. 

Pierwsze polskie państwa ponadplemienne Wiślan i Polan ukształtowały się  
w IX-X w. Przyjęcie chrztu przez księcia Polan, Mieszka I w 966 roku, wzmocniło 
pozycję państwa Piastów i stwarzało możliwość nawiązania współpracy  
z ówczesnymi potęgami europejskimi: cesarstwem i papiestwem. Chrześcijaństwo 
przyniosło wzory ustroju państwowego, doświadczenia organizacyjne i umożliwiło 
zajęcie równorzędnego stanowiska wśród bardziej rozwiniętych państw. W 1000 
roku, w Gnieźnie, powstała metropolia kościelna zależna jedynie od Rzymu, 
świadcząca o odrębności i samodzielności Polski. Utworzone diecezje pokrywały 
się z terytoriami plemiennymi: ziemią poznańsko – gnieźnieńską (późniejszą 
Wielkopolską), ziemią krakowską (późniejszą Małopolską) oraz Śląskiem  
i Pomorzem. Nadanie społeczności, nad którą panował Bolesław Chrobry, imienia 
Polska, pojawiającego się w dokumentach od czasu zjazdu gnieźnieńskiego, 
przyczyniło się do rozwoju więzi narodowej. 

Państwo polskie formowało się w znacznym stopniu pod naciskiem 
zagrożenia zewnętrznego, głównie z kierunku północno – zachodniego.  
W późniejszym okresie rozbicia dzielnicowego (1138-1320) ziemie polskie 
niszczyły najazdy Mongołów, Litwinów i Prusów, a następnie Zakonu 
Krzyżackiego. Władysław Łokietek doprowadził do zjednoczenia państwa, a jego 
następca Kazimierz Wielki wzmocnił jego pozycję międzynarodową, rozwinął 
gospodarczo, zunifikował prawo i uporządkował sprawy wojskowe. Według 
ustanowionych przez niego praw, wszyscy właściciele dóbr ziemskich obowiązani 
byli stawić się na wojnę z pocztem zbrojnym, którego wielkość zależała od ilości 
posiadanej ziemi. Tworzyli oni w łonie pospolitego ruszenia szlacheckiego 
chorągwie rodowe złożone z członków tego samego rodu i ziemskie złożone  
z pomniejszego rycerstwa oraz wojów i sołtysów. Mieszczanie zobowiązani zostali 
do obrony miast, z których 27 zostało ufortyfikowanych. Miasta te wraz  
z wybudowanymi ponad 50-cioma zamkami tworzyły łańcuch obronny chroniący 
najbardziej zagrożone granice państwa. 

Za Jagiellonów Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się jednym  
z najsilniejszych państw Europy i powstrzymała potęgę krzyżacką w bitwie pod 
Grunwaldem w 1410 roku. Po wygaśnięciu dynastii w 1572 roku i wprowadzeniu 
wolnej elekcji, znacznie wzrósł wpływ obcych państw na obsadzanie polskiego 
tronu. Wolne elekcje i długotrwałe wojny z sąsiadami prowadzone w XVII wieku 
osłabiły Rzeczpospolitą i nawet świetne zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod 
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Wiedniem w 1683 roku nie zdołało już powstrzymać pogarszającej się sytuacji 
międzynarodowej państwa polsko – litewskiego. 

Polityka zagraniczna i wojskowa Polski szlacheckiej pozostawała w ręku króla 
i często była zdominowana przez interesy dynastyczne. Król dowodził armią, a pod 
jego nieobecność funkcję tę sprawował hetman. Siły zbrojne składały się z wojsk 
zaciężnych i pospolitego ruszenia szlachty. Liczebność wojsk zaciężnych rzadko 
przekraczała 10 tys. ze względu na ograniczone możliwości skarbu królewskiego  
i postawę szlachty broniącej się przed podatkami. W XVII i XVIII w. hetmanami byli 
z reguły przedstawiciele największych rodów magnackich, pojawiły się prywatne 
magnackie oddziały wojskowe. Wzrost znaczenia oligarchii magnackich 
spowodował, że część z nich zaczęła prowadzić własne działania dyplomatyczne  
i militarne, osłabiając znaczenie centralnej władzy królewskiej. 

Tymczasem w Europie dominowały monarchie absolutne, wzrastała potęga 
Rosji i Prus. W drugiej połowie XVIII w. Rosja dysponowała 300-tysięczną armią  
z poboru i wywierała coraz większy wpływ na Rzeczpospolitą. 

Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, nieliczna początkowo 
grupa osób skupiona wokół rodziny Czartoryskich, dostrzegała trudne położenie 
państwa i domagała się reform gospodarczych, zniesienia wolnej elekcji i liberum 
veto, centralizacji władzy państwowej oraz wzmocnienia sił zbrojnych. Spotkali się 
oni z oporem zwolenników starych porządków oraz sprzeciwem Rosji i Prus 
niechętnych wzmocnieniu państwa polskiego. Katarzyna II w tajnej instrukcji  
do posłów rosyjskich w Polsce z 6 XI 1763 roku zaznaczała, że nie wolno dopuścić 
do zastąpienia wolnej elekcji dziedzicznością tronu, że całą uwagę należy zwrócić 
na to …by obecna forma rządu polskiego pozostała nienaruszona, by nic nie 
odmieniono o prawie jednomyślności na sejmach i aby siła zbrojna nie była nigdy 
powiększona. Ambasador rosyjski przekupywał polskich posłów, uczciwym groził, 
część z nich aresztował i wywiózł w głąb Imperium. Rosja zorganizowała też tajną 
policję, która inwigilowała zwolenników reform i polskie środowiska powstańcze. 

Walka o reformy polityczne i społeczne doprowadziła do uchwalenia w czasie 
obrad Sejmu Czteroletniego Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Konstytucja wzmacniała 
władzę państwową przez zniesienie wolnej elekcji i liberum veto, wprowadzenie 
dziedziczności tronu, usprawnienie administracji i ograniczenie wpływu magnaterii 
na rządy krajem. Zawarta w tekście konstytucji idea „siły zbrojnej narodowej”, 
zawierała bardzo doniosłą i nowatorską, jak na owe czasy myśl, iż ponieważ 
Rzeczpospolita jest najwyższym dobrem wszystkich, wszyscy obywatele powinni 
przyczyniać się do jej obrony. 

Zdanie mówiące, że …wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągniętą siłą 
obronną i porządną z ogólnej siły narodu, do dziś określa podstawową zasadę 
pojmowania obronności państwa i wzajemnej relacji między wojskiem,  
a wyłaniającym je dla swojej obrony ogółem społeczeństwa. Podobnie nadal 
aktualne pozostaje stwierdzenie o zobowiązaniu wojska przysięgą do wierności 
narodu i do obrony konstytucyjnego porządku oraz obowiązującego prawa. 
Mocarstwa sąsiednie nie chcąc dopuścić do wzmocnienia państwa polskiego 
obaliły Konstytucję, a po upadku powstania kościuszkowskiego dokonały trzeciego 
rozbioru. 
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W okresie porozbiorowym podjęto w kraju i na emigracji dyplomatyczną  
i wojskową walkę o niepodległość. Emigracja polityczna we Francji, licząc  
na pomoc Napoleona Bonapartego, utworzyła w 1797 roku Legiony Polskie pod 
wodzą J. H. Dąbrowskiego. Na mocy pokoju w Tylży 1807 roku powstało Księstwo 
Warszawskie, z silną armią dowodzoną przez księcia J. Poniatowskiego. Klęska 
Napoleona w kampanii z 1812 roku spowodowała upadek Księstwa i nowy podział 
ziem polskich. Na kongresie wiedeńskim w 1815 roku utworzono Królestwo Polskie 
złączone unią z Rosją. Nieprzestrzeganie konstytucji w Królestwie Polskim i ucisk 
policyjny doprowadziły do wybuchu powstania listopadowego (1830-1831).  
Po dziesięciomiesięcznych zmaganiach powstanie dobiegło końca, a regularne 
formacje Wojska Polskiego zostały rozwiązane. 

Z braku regularnych sił zbrojnych w walce o niepodległość pozostawała wojna 
partyzancka. Politycy i wojskowi na emigracji i w kraju zdawali sobie sprawę,  
że warunki tworzenia oddziałów zbrojnych będą wyjątkowo niekorzystne. Uważali, 
ze przyszłe powstanie powinno być masowe w skali trójzaborowej. Działania 
partyzanckie traktowali jako wstępną fazę operacji wojennych umożliwiających 
utworzenie regularnych sił zbrojnych. Ostatecznym środkiem do wyzwolenia kraju 
miała być wojna regularna albo ludowa z szerokim udziałem chłopów, których 
zamierzano pozyskać do powstania znosząc pańszczyznę. 

Realizacja koncepcji wojny partyzanckiej w okresie Wiosny Ludów i powstania 
styczniowego zakończyła się niepowodzeniem. W tej sytuacji coraz 
powszechniejsze stawały się hasła pracy organicznej przeciwstawiające 
konspiracji niepodległościowej legalną obronę polskiego bytu narodowego  
i wzmacniania polskości poprzez rozwój gospodarczy i kulturalny. Powstania 
narodowe i praca organiczna wywarły znaczący wpływ na ukształtowanie się 
nowoczesnego narodu polskiego złożonego z różnych grup społecznych, 
spajanego więzami tradycji, kultury i języka. 

Na początku XX w., wykorzystując sprzyjająca sytuację międzynarodową, 
Polacy podjęli działania militarne i dyplomatyczne zmierzające do odbudowy 
państwa. Rozwinęły się dwa główne ośrodki polityczne wysuwające hasła 
niepodległości Polski skupione wokół J. Piłsudskiego i R. Dmowskiego. Zakładano, 
że Polacy odegrają określoną rolę, o ile zdołają utworzyć samodzielną siłę zbrojną. 
W czasie I wojny światowej powstały między innymi Legiony Polskie, 3 Korpusy 
Polskie w Rosji, armia gen. J. Hallera we Francji, konspiracyjna Polska 
Organizacja Wojskowa na okupowanych ziemiach polskich. Z chwilą powstania 
państwa polskiego formacje polskie z okresu I wojny światowej stanowiły podstawę 
odrodzonego Wojska Polskiego. W walce o granicę wschodnią, formacje Wojska 
Polskiego dowodzone przez J. Piłsudskiego, rozgromiły w sierpniu 1920 roku 
Armię Czerwoną. Decyzje w sprawie zachodniej granicy Polski zapadły  
na konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie stronę polską reprezentowała delegacja 
na czele z I. J. Paderewskim i R. Dmowskim. 

Sytuacja geopolityczna odrodzonego państwa polskiego w okresie 
międzywojennym była bardzo trudna. Polska znalazła się „pomiędzy Niemcami  
a Rosją”, które łączył negatywny stosunek do systemu wersalskiego i Ligi 
Narodów. Niemcy nie wyrzekły się utraconych w latach 1918-1921 ziem polskich, 
Rosja Radziecka prowadziła aktywne działania ideologiczne mające na celu 
osłabienie państwa polskiego. Ponadto występowały problemy z mniejszościami 
narodowymi i nierozwiązane spory terytorialne z Litwą o Wileńszczyznę  
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i z Czechosłowacją o Zaolzie. Władze polityczne i wojskowe Polski, świadome 
zagrożeń bezpieczeństwa państwa, starały się im przeciwstawić utrzymując 
poprawne stosunki z Niemcami i Rosją, uczestnicząc w pracach Ligi Narodów, 
zawierając obronne sojusze z Francją i Rumunią oraz rozwijając własny potencjał 
obronny. 

Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej odgrywało wielką rolę w dziele 
jednoczenia państwa i wychowania obywatelskiego żołnierzy. Coraz większe 
znaczenie zyskiwali oficerowie wywodzący się z Legionów, rozwijał się kult  
J. Piłsudskiego, który po przewrocie majowym 1926 roku sprawował 
nieograniczoną władzę nad wojskiem. Po śmierci J. Piłsudskiego w 1935 roku 
nowe kierownictwo wojskowe na czele z marszałkiem E. Rydzem – Śmigłym 
realistycznie oceniało stosunek sił Polski i jej ewentualnych przeciwników. Uznano, 
że kraj nie jest w stanie samodzielnie przeciwstawić się agresji i dlatego 
powrócono do koncepcji współdziałania koalicyjnego. Przystąpiono też  
do aktualizacji planów wojennych oraz unowocześnienia organizacji i wyposażenia 
wojska. W 1936 roku rozpoczęto realizację 6-letniego planu modernizacji  
i rozbudowy wojska. 

W związku z pogorszeniem się geopolitycznego położenia Polski na przełomie 
1938/1939 roku uszczegółowiono plan wojny z Niemcami i rozwinięto 
bezpośrednie przygotowania obronne. Wobec bezpośredniego zagrożenia agresją 
niemiecką, 25 sierpnia 1939 roku, podpisano polsko – angielski układ o sojuszu  
i ponownie ożywiono układ polsko – francuski z 1921 roku, załączając tajne, 
szczegółowe konwencje wojskowe. Według przyjętych ustaleń armia polska miała 
powstrzymywać agresorów, aby siły zbrojne Francji i Anglii mogły się rozwinąć  
i rozpocząć ofensywę przeciwko Niemcom najpóźniej piętnastego dnia  
od rozpoczęcia wojny. 1 września 1939 roku Wojsko Polskie podjęło bohaterską 
walkę z nieprzyjacielem przeważającym liczebnie i technicznie, jednak nie 
otrzymało uzgodnionej pomocy. 17 września po wkroczeniu Armii Czerwonej 
polskie władze polityczno – wojskowe opuściły kraj z zamiarem kontynuowania 
dalszej walki. 

Przewidywania władz polskich dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa państwa 
były trafne, plany obronne świadczyły o wysokim poziomie przedwojennej myśli 
wojskowej, przygotowania wojenne realizowano na miarę możliwości 
ekonomicznych państwa. Jednak Polska opuszczona przez zachodnich 
sojuszników nie była w stanie sama powstrzymać agresji ze strony dwóch jej 
potężnych sąsiadów. Przegrana Polski była wielką klęską całej europejskiej polityki 
bezpieczeństwa. 

W czasie II wojny światowej (1939-1945) ciągłość polskiej państwowości 
utrzymywał rząd emigracyjny utworzony we Francji z premierem  
gen. W. Sikorskim, który objął stanowisko naczelnego wodza i piastował  
je do chwili swej tragicznej śmierci w 1943 roku. Działalność rządu obejmowała 
obronę polskich interesów państwowych i narodowych na arenie międzynarodowej, 
organizowanie na obczyźnie polskiego wojska, zbudowanie podziemnych organów 
władzy państwowej w okupowanym kraju oraz udzielanie pomocy polskim 
wychodźcom wojennym. Główne kierunki polityki zagranicznej sprowadzały się  
do walki o przywrócenie Polsce niepodległości w określonych granicach  
i zapewnienie jej wpływu na kształtowanie się powojennych losów Europy oraz 
kontynuowanie przy boku sojuszników działań zbrojnych przeciw Trzeciej Rzeszy. 
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Odbudowane we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii, Wojsko Polskie oraz Armia 
Polska w ZSRR były silnymi atutami polskiej polityki zagranicznej. 

Wielką zasługą rządu emigracyjnego było utworzenie na okupowanych 
ziemiach polskich Polskiego Państwa Podziemnego. Powstała Delegatura Rządu 
na Kraj, która dysponowała wojskiem (Armia Krajowa) i policją oraz 
najważniejszymi centralnymi i terenowymi ogniwami administracji państwowej. 
Prowadzono walkę bieżącą oraz przygotowania do planowanego powstania 
zbrojnego, dokumentowano zbrodnie nazistów i informowano o nich aliantów, 
organizowano tajne nauczanie i opiekę nad ludźmi kultury, wydawano książki  
i gazety. Organizowany w wielu formach ruch oporu osłabiał potencjał militarny  
i ekonomiczny Trzeciej Rzeszy. Wzmacniał też morale narodu polskiego i ułatwiał 
mu przetrwanie trudnego okresu okupacji. 

W końcowej fazie wojny (1944-1945) rząd emigracyjny tracił swoje znaczenie 
międzynarodowe i niewiele miał do powiedzenia w sprawie decyzji dotyczących 
Polski podjętych na konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie 1945 roku. Europa 
Środkowa znalazła się wówczas w strefie wpływów ZSRR, który współpracował  
z polską lewicą społeczną i nie uznawał rządu londyńskiego. Dzięki poparciu rządu 
radzieckiego, konferencja w Poczdamie, konkretyzując postanowienia jałtańskie, 
przywróciła państwu polskiemu ziemie polskie na zachodzie i północy oraz zleciła 
przesiedlenie ludności niemieckiej do Niemiec. Jednakże już w 1946 roku USA  
i Wielka Brytania zakwestionowały ostateczny charakter granicy na Odrze i Nysie 
Łużyckiej, nie uznała jej także Republika Federalna Niemiec, która dążyła  
do zjednoczenia ziem niemieckich w granicach w 1937 roku. Tendencje  
do odradzania się rewizjonizmu i militaryzmu zachodnioniemieckiego stanowiły 
główne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego. W tej sytuacji władze 
partyjno – rządowe polski zabiegały o zachowanie dobrych stosunków z ZSRR 
jako głównym gwarantem granicy zachodniej. Z ZSRR oraz państwami 
socjalistycznymi łączyły Polskę dwustronne układy o przyjaźni, współpracy  
i pomocy wzajemnej. 

Kontrolę nad strategicznymi kierunkami polityki bezpieczeństwa zachowywała 
Moskwa. Jednak w ramach tzw. ograniczonej suwerenności, polska dyplomacja 
wykazywała się dużą aktywnością na arenie międzynarodowej. Między innymi  
na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1957 roku  
A. Rapacki wystąpił z inicjatywą utworzenia strefy bezatomowej w Europie 
Środkowej, która objęłaby Polskę i oba państwa niemieckie. Plan nie zyskał 
akceptacji NATO, lecz ostała się jego idea dezatomizacji, tak ważna dla państw 
pozostających na styku dwóch układów wojskowych i w razie konfliktu 
zagrożonych uderzeniami jądrowymi. 

W sferze militarnej bezpieczeństwo Polski ulegało wzmocnieniu po utworzeniu 
w 1955 roku Układu Warszawskiego. Integracja wysiłku obronnego oraz powołanie 
Dowództwa Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego umożliwiało 
wypracowanie jednolitych założeń sztuki wojennej, stworzyło warunki do unifikacji  
i modernizacji struktury organizacyjnej i wyposażenia bojowego poszczególnych 
armii. 



14 

System obronny państwa obejmował organy władzy i administracji 
państwowej, siły zbrojne, podmioty polityczne, społeczne i gospodarcze oraz 
przygotowane do obrony społeczeństwo. Siły zbrojne zostały podzielone na wojska 
operacyjne oraz na wojska obrony terytorium kraju. Wojska operacyjne 
przeznaczone były do działań na zewnętrznym froncie walki w ramach 
Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego. Wojska obrony terytorium 
kraju miały organizować obronę przeciwlotniczą i przeciwdesantową, ochraniać 
transport, łączność i ważne obiekty państwowe oraz utrzymywać porządek 
publiczny. 

Udział Polski w bloku państw socjalistycznych (1945-1989) zapewnił jej 
bezpieczne przetrwanie i możliwość aktywnej działalności na arenie 
międzynarodowej. Uznawanie ZSRR i Układu Warszawskiego za rękojmię 
trwałości powojennego ładu w Europie skutkowało pewnym ograniczeniem 
suwerenności Polski, zmniejszonym nieco po XX Zjeździe Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego (1956 rok), a następnie po objęciu władzy przez  
M. Gorbaczowa (rok 1985). 
 

Streszczenie 
Stan bezpieczeństwa zewnętrznego państwa polskiego podlegał 

dynamicznym zmianom. W XV-XVI w. Polska z pomyślnie rozwijającą się 
gospodarką, sprawnym wojskiem i dyplomacją stała się jednym z podmiotów 
polityki europejskiej. Załamanie się Rzeczpospolitej Obojga Narodów  
w XVII-XVIII w. miało swoje przyczyny w sytuacji wewnętrznej kraju i stosunkach 
międzynarodowych. Państwo polsko – litewskie stało się protektoratem rosyjskim, 
ale zaczęło się gwałtownie reformować i walczyć o swoją suwerenność. 

W wyniku nieustępliwej walki Polaków o niepodległość i sprzyjającej sytuacji 
międzynarodowej w 1918 roku, państwo polskie powstało ponownie. Jednakże 
jego bezpieczeństwo zewnętrzne, podobnie jak wielu innych państw, zależało już 
w głównej mierze od decyzji wielkich mocarstw. W 1939 roku, mimo racjonalnych 
działań wojskowych i dyplomatycznych, Rzeczpospolita oczekiwanej pomocy  
ze strony Zachodu nie otrzymała. Po drugiej wojnie światowej Polska dostała się 
pod dominację radziecką, a po roku 1989 znalazła się w strefie wpływów Stanów 
Zjednoczonych. 

 
Summary 
The aim of the article is to briefly present an outline of Polish national 

security policy with reference to external threats. The state of national security  
in Poland has been dynamically changing across the ages. In the 15th and  
16th centuries Poland enjoyed stable economy, good army and diplomacy, thus 
becoming a major player in the European politics. The collapse of the 
Commonwealth of Poland and Lithuania in the 17th and 18th centuries was 
brought about by both the internal situation of the country and its foreign 
relations. The Polish state was in fact turned into a Russian protectorate, yet the 
country rapidly introduced vital reforms and was desperately fighting for retaining 
independence. 
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As a result of continuous struggle for independence as well as favourable 
international situation in 1918 Poland regained political freedom. However,  
its national security, just like that of many other countries, was mainly dependent 
on the decisions of world powers. In 1939, despite sensible military and political 
undertakings, the Polish Republic was not granted assistance from its Western 
allies. After World War II Poland was under the Soviet dominance, after  
1989 – under US dominance. 
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Józef BUCZYŃSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

TEORIA BEZPIECZEŃSTWA – ANALIZA SYSTEMOWA 
 
 

Zagrożenia jakie niesie ze sobą XXI wiek wskazują, na jakościowo nowe, 
niespotykane dotychczas, wyzwania dla całej międzynarodowej społeczności. 
Ocenia się, że o ile konflikt zbrojny (nuklearny bądź konwencjonalny) jako 
największe zagrożenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa jest obecnie mało 
prawdopodobny, to natomiast dużego znaczenia nabierają zagrożenia 
pozamilitarne, wśród których wymienia się np. zagrożenia ekonomiczne, 
energetyczne społeczne czy ekologiczne. Stały się one problemem globalnym tak 
więc i współczesna postać bezpieczeństwa stała się kategorią globalną, która nie 
ma na mapie świata precyzyjnie wyznaczonych granic. Najczęściej spotykamy się 
z dwiema kategoriami tego pojęcia, czyli z podziałem na bezpieczeństwo 
narodowe, kreowane przez państwa jako podmioty prawa międzynarodowego oraz 
na bezpieczeństwo międzynarodowe. Należy też podkreślić swoistą konwergencję 
tych dwóch pojęć, gdyż w sytuacji stałego pogłębiania się współzależności 
międzynarodowych, bezpieczeństwo narodowe coraz bardziej staje się również 
immanentnym atrybutem bezpieczeństwa międzynarodowego. 

W wymiarze bezpieczeństwa kreowanego przez podmioty prawa 
międzynarodowego, bezpieczeństwo nabrało istotnego znaczenia dopiero  
na początku XX wieku, gdy zaczęły się krystalizować trwałe struktury państw 
europejskich jako pełnoprawnych podmiotów kreowania bezpieczeństwa. Do tego 
czasu możemy wyróżnić różne fazy podmiotowości bezpieczeństwa, jakimi były: 

 Chiny okresu przed cesarskiego. Na arenę historii Chiny wkraczają wraz  
z panowaniem dynastii Shang ( 1766-1123 p.n.e.) w czasie której główną 
kategorią podmiotową bezpieczeństwa były ludy, księstwa, królestwa. 
Wielkie znaczenie w zakresie kształtowania bezpieczeństwa miała też 
rodzina i grupy społeczne. Uwidoczniło się to zwłaszcza podczas okresu 
tzw. Walczących Królestw (480-221 p.n.e.) co stało się swoistą platformą 
do wypracowania filozoficznego podejścia do bezpieczeństwa przez 
Konfucjusza (551-479 p.n.e.), Mencjusza (IV w. p.n.e.) Sun Tzu  
(544-496 p.n.e.), autora min. słynnego działa Sztuka Wojenna i wielu 
innych myślicieli i filozofów tego okresu; 

 Okresu rozkwitu greckich miast – państw VIII-IV p.n.e. – epoka takich 
myślicieli i filozofów jak Sokrates, Arystoteles i Platon, których teorie 
dotyczące zagrożeń i wizji kształtowania bezpieczeństwa po dzień 
dzisiejszy są aktualnie uważane za klasykę przedmiotu; 

 Okres rozkwitu państw – miast włoskich w XIII i XVI wieku, który to okres 
min. Dante (1265-1321 roku) florencki polityk scharakteryzował w dziele 
Monarchia. Wskazał w nim min. na ówczesne zagrożenia pisząc, że 
ekspansja terytorialna i ekonomiczna rodzą nieporozumienia i konflikty 
wewnętrzne. Machiavelli (1469-1527 rok) również florencki polityk  
 

  

 



18 

i dyplomata, w swoim słynnym dziele Książę pisał, min. że każde państwo 
dąży do panowania nad innymi (tak więc jest zagrożeniem dla ich 
bezpieczeństwa) oraz, że pokój powinien być traktowany wyłącznie jako 
moment oddechu; 

 System państwowości europejskiej XVI i XVII wieku, którego 
przedstawicielami są francuski filozof i prawnik Jean Bodin (530-1596 rok), 
który min. pisał, że stabilny rząd i porządek są najbardziej upragnionym 
dobrem społecznym, a także holenderski dyplomata i prawnik Hugo 
Grocjusz (1583-1645 rok) – ojciec prawa międzynarodowego, który po raz 
pierwszy przedstawił świecką wizję funkcjonowania państwa i był  autorem 
takich tez: wojny są nieusuwalnym elementem stosunków 
międzynarodowych oraz pokój nie jest stanem lecz działaniem przez które 
urzeczywistniane jest prawo ludzi do pokoju w ramach społeczności 
międzynarodowej – sprawiedliwa wojna;

1
 

 System porządku europejskiego po kongresie wiedeńskim (1648 rok)  
tj. po powstaniu w Europie systemu suwerennych i świeckich państw (ład 
westfalski). Ówcześni filozofowie i teoretycy bezpieczeństwa min. twierdzili, 
że wojny są nieuchronnym aspektem stosunków międzynarodowych oraz, 
że o ile jednostka w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa bez 
stosowania agresji może dojść do porozumienia (układu) to państwa jako 
byty abstrakcyjne takiej potrzeby nie odczuwają; 

 System narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa XX i XXI wieku, 
tj. od zakończenia I Wojny Światowej po czasy współczesne. 
Charakterystyką tego okresu jest przestrzenny wymiar bezpieczeństwa,  
a kategoriami, które na trwałe wpisały się do literatury przedmiotu, stały się 
geopolityka i globalizacja bezpieczeństwa. Istotnym atrybutem tego okresu 
jest pojawienie się także innych podmiotów bezpieczeństwa, głównie 
organizacji międzynarodowych, najpierw rządowych, a później także  
i pozarządowych, które przejęły na siebie część dotychczasowego 
monopolu państwa jak podmiotu bezpieczeństwa i stały się ważnym 
aktorem kreowania narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa. 

Tak na przestrzeni wieków ewaluowało pojęcie podmiotu bezpieczeństwa 
(uczestnika, aktora, kreatora ) od miast po państwa i organizacje jako podmiotów 
prawa międzynarodowego. Gdy spojrzymy na poszczególne fazy – etapy – tego 
procesu, to możemy wyróżnić szerokie i wąskie podejście do definiowania 
podmiotów bezpieczeństwa: 

 Podejście szerokie definiuje uczestnika jako dowolną całość, która 
odgrywa określoną rolę w kreowaniu bezpieczeństwa w narodowym  
i międzynarodowym wymiarze. Widzimy, że jest to definicja nieostra, 
nieprecyzyjna, która bardzo rozszerza klasę podmiotów bezpieczeństwa  
i tym sam utrudnia prowadzenia procesu badawczego; 

                                                 
1
 H. Grocjusz. Trzy księgi o prawie wojny i pokoju. Warszawa 1957 



19 

 Podejście wąskie przyjmuje, że kreatorem bezpieczeństwa jest nie 
podlegająca żadnemu innemu podmiotowi dowolnie zorganizowana całość, 
która działa samodzielnie, z wyraźnie sprecyzowanym celem (interesem 
narodowym, racją stanu) wpływania na inne podmioty i na zmianę 
przebiegu, bądź na utrwalenie, pewnych procesów w zakresie 
kształtowania narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa. 

Należy też zwrócić uwagę na dwa terminy: bezpieczeństwo narodowe  
i bezpieczeństwo państwa, pomiędzy którymi nie można jednoznacznie postawić 
znaku równości. Dziedziną bezpieczeństwa państwa jest bowiem 
odpowiedzialność min. za takie sfery jak integralność terytorialna, niezależność, 
ład i porządek wewnętrzny, pozycja na arenie międzynarodowej. Bezpieczeństwo 
narodowe jest kategorią dużo szerszą, gdyż niezależnie od wszystkich obszarów 
państwowego bezpieczeństwa obszar jego odpowiedzialności rozszerza się  
na gwarancję tożsamości narodowej i traktowania państwa jako suwerennego 
podmiotu w stosunkach międzynarodowych, przestrzegania praw człowieka  
i swobód obywatelskich, a także braku zagrożeń w szerokim spektrum potrzeb 
żywotnych i egzystencjalnych społeczeństwa. To właśnie interesy narodowe 
poszczególnych państw jako podmiotów prawa międzynarodowego  
są wkomponowane w szeroko rozumiane instytucjonalne struktury ładu  
i bezpieczeństwa międzynarodowego .Wypełniają one także treścią współpracę 
międzynarodową ukierunkowaną na wspólną identyfikację i wzajemną redukcję 
pojawiających się w przestrzeni międzynarodowej zagrożeń. 

Szeroka formuła definiowania podmiotu bezpieczeństwa jako celowo 
działającej zorganizowanej całości skłania właśnie do zastosowania analizy 
systemowej jako metody badawczej w dziedzinie narodowego  
i międzynarodowego bezpieczeństwa. Istotnym atrybutem analizy systemowej, 
którego nie posiadają inne metody badawcze np. analiza jako ogólna metoda 
badawcza, jest bowiem kompleksowość podejścia, które prowadzi  
od wyodrębnienia otaczającej rzeczywistości obiektu badań jako systemu 
celowego działania, identyfikację jego elementów składowych (podsystemów) wraz 
z całym pakietem wzajemnych relacji zachodzących między tymi elementami, 
poprzez analizę funkcjonalną do projekcji przyszłości. 

Procedura analizy systemowej narzuca pewne prawa i reguły postępowania, 
do których zalicza się: 

 Zasadę ścisłości określenia granic i wnętrza systemu; 

 Zasadę niezmienności dokonanego rozróżnienia między systemem, a jego 
otoczeniem w trakcie badań; 

 Zasadę zupełności podziału systemu (na podsystemy); 

 Zasadę rozłączności rozpatrywanych systemów (i ich podsystemów); 

 Zasadę funkcjonalności, czyli podziału systemu na podsystemy ze względu 
na rodzaj spełnianych przez nie funkcji w całości.

2
 

                                                 
2
 P. Sienkiewicz, Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania. Wydawnictwo Bellona. Warszawa 1994 
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Powyższe reguły wynikają z ogólnych zasad metodologicznych badań 
systemowych, które mówią, że: 

 Badaniu podlegają pewne zorganizowane całości, dobrze wyodrębnione  
ze środowiska (otoczenia). Całości te określane są jako systemy; 

 System można podzielić na części i ich relacje na wiele sposobów, nie ma 
podziału uniwersalnego; 

 Każdy podział systemu na części daje pewien jego obraz. Podział zależy 
więc od tego, które cechy systemu lub jego elementy chcemy badać; 

 Własności składników systemu nie mogą być badane niezależnie  
od systemu, w którym występują. Nie ma własności niezależnych  
od środowiska (otoczenia). Nie ma stałego i niezależnego kryterium 
podziału na system i podsystemy.

3
 

Przekładając te założenia metodologiczne na naszą rzeczywistość badawczą 
widać konieczność rozpoczęcia procedury analizy systemowej od precyzyjnego 
określenia bezpieczeństwa jako systemu działania, którego tworzywem 
strukturalnym są podmioty bezpieczeństwa np. państwa, a spoiwem funkcjonalnym 
zagrożenia przekładające się na relacje zachodzące między poszczególnymi 
podmiotami w przestrzeni bezpieczeństwa. 

Mówiąc o podmiotach bezpieczeństwa, dobrą platformą do ich identyfikacji  
i charakterystyki jest właśnie wąskie podejście definicyjne, którego zaletą jest 
precyzyjność ograniczająca ich zbiór prawie wyłącznie do państw, co istotnie 
ułatwia analizę ich roli w zakresie kształtowania narodowego i międzynarodowego 
bezpieczeństwa. Można zastosować także inne podejście do definiowania systemu 
bezpieczeństwa, np. na podejście przedmiotowe, czyli poprzez identyfikację 
zagrożeń, które oddziaływają na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa  
w każdym tj. narodowym i międzynarodowym wymiarze.  

Dostrzegamy tutaj pewien dylemat poznawczy, a mianowicie, czy prezentując 
metodę analizy systemowej powinniśmy się koncentrować na narodowym czy 
międzynarodowym systemie bezpieczeństwa. Istotnym wyróżnikiem tych 
systemów są zwłaszcza podmioty bezpieczeństwa (elementy, podsystemy).  
W systemie narodowym są nimi głównie wszystkie organy władzy publicznej 
(podsystem kierowania) oraz instytucje odpowiedzialne za gwarancję 
bezpieczeństwa państwa w całym spektrum potencjalnych zagrożeń (podsystem 
wykonawczy). Gdy zaś mówimy o systemie międzynarodowym, to jego 
uczestnikami (elementami, podsystemami) są głównie państwa jako podmioty 
prawa międzynarodowego. Bardzo interesująco wygląda natomiast podejście 
przedmiotowe do analizy systemowej bezpieczeństwa, gdyż jego materią  
są zagrożenia, które mogą mieć narodowy, ponadnarodowy, a nawet i globalny 
charakter. Tak więc w zależności od przyjętego celu badań, w jednym przypadku 
badany podmiot bezpieczeństwa (podsystem) np. państwo może być jedynie 
podsystemem systemu globalnego, w drugim natomiast być systemem działania  
w zakresie kreowania przez pryzmat własnej racji stanu swojej wizji 
międzynarodowego bezpieczeństwa. Zatem, gdy spojrzymy na system 
bezpieczeństwa od wewnątrz, to tworzy go zbiór zintegrowanych różnymi 
interakcjami w zakresie kreowania bezpieczeństwa elementów (podsystemów),  
a gdy patrzymy z zewnątrz, to dostrzegamy spójną całość zdolną do utrzymania 

                                                 
3
 Ibidem, s. 36 
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homeostazy – równowagi systemu bezpieczeństwa w przestrzeni 
międzynarodowej. 

System bezpieczeństwa reaguje na wszystkie bodźce zewnętrzne, z których 
najistotniejszymi są zagrożenia bezpośrednio wpływające na aktywne bądź 
pasywne zachowanie (działanie) poszczególnych podmiotów, czyli np. państw jako 
podsystemów międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. Czyli możemy mówić, 
że zagrożenia kształtują system bezpieczeństwa poprzez reakcje poszczególnych 
państw na określone rodzaje zagrożeń. Z drugiej strony państwa jako podsystemy 
systemu międzynarodowego bezpieczeństwa same generują określone 
zagrożenia, które wpływają na postać i strukturę funkcjonalną systemu 
bezpieczeństwa jako całości. Mamy więc tutaj do czynienia ze swoistym 
sprzężeniem zwrotnym pomiędzy zagrożeniami, a bezpieczeństwem, które jest 
immanentnym atrybutem analizy systemowej jako metody badawczej. 

Dla przejrzystości metodologicznej naszych rozważań przyjmijmy zasadę,  
że tłem do omówienia analizy systemowej jako metody badawczej będzie głównie 
system bezpieczeństwa międzynarodowego, a wszystkie wnioski i ujęcia 
badawcze, które zostaną tutaj zaprezentowane, będzie można w odpowiednich 
proporcjach i relacjach transponować na grunt systemu narodowego 
bezpieczeństwa. 

System międzynarodowego bezpieczeństwa możemy podzielić  
na podsystemy według różnych, zależnych od postawionego problemu 
badawczego, kryteriów. Gdy przyjmiemy, że obiektem analizy będzie 
bezpieczeństwo międzynarodowe w układzie podmiotowym to udział państw  
w jego kreowaniu jako podsystemów bezpieczeństwa międzynarodowego realizuje 
się poprzez: 

 Aktywność państwa na arenie międzynarodowej, czyli politykę 
zagraniczną, która jest celowym i świadomym działaniem wynikającym 
bezpośrednio z funkcji racji stanu ukierunkowanej na przeciwdziałanie 
wszelkim próbom szkodliwej aktywności obcych podmiotów bądź 
pojawiających się w przestrzeni międzynarodowej zagrożeń dla 
narodowego bezpieczeństwa; 

 Zdolność do samodzielności działania, czyli czy dany podmiot działa 
samodzielnie, czy dysponuje pełną suwerennością w procesie 
podejmowania decyzji i tym samym nikt nie ma wpływu na formułowanie 
celów aktywności międzynarodowej ukierunkowanej na zapewnienie 
państwu bezpieczeństwa wszelkimi będącymi w jego dyspozycji siłami, 
środkami i metodami; 

 Umiejętność zastosowania siły państwa (potencjału ekonomicznego, 
militarnego i motywacyjnego) jako atrybutu wpływu na kształt i poziom 
międzynarodowego bezpieczeństwa, czyli jak ten potencjał przekłada się 
na możliwość kształtowania systemu międzynarodowego bądź „nacisku” 
na inne podmioty bezpieczeństwa, by działały one zgodnie z interesem 
narodowym danego państwa; 

 Zdolność do koalicyjności, czyli czy dany podmiot działa indywidualnie 
realizując swoją rację stanu, czy w ramach sojuszu bądź innej formuły 
organizacyjnej współpracy międzynarodowej, czy też pozyskał 
zwolenników do wspólnej aktywności w zakresie przeciwdziałania 
określonym zagrożeniom; 
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 Strukturę organów (instytucji) wewnętrznych danego podmiotu 
bezpieczeństwa odpowiedzialnych za reprezentowanie państwa na arenie 
międzynarodowej ich kompetencyjność i autorytet na arenie 
międzynarodowej. Czy posiadają one potencjał i autorytet międzynarodowy 
na aktywne włączanie się w celowe działanie danego podmiotu  
w kreowaniu bezpieczeństwa w przestrzeni międzynarodowej? 

System międzynarodowego bezpieczeństwa, którego głównymi podmiotami 
(podsystemami) są państwa bądź organizacje międzynarodowe jest swoistym 
odzwierciedleniem ładu społecznego w przestrzeni międzynarodowej. Regulatorem 
tego ładu są relacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami bezpieczeństwa, które 
najczęściej określa się terminem polityki zagranicznej. Regulacje te w wymiarze 
wewnętrznym każdego państwa są skodyfikowane i unormowane całym pakietem 
ustaw, rozporządzeń czy nawet instrukcji. Gdy wkraczamy natomiast w przestrzeń 
międzynarodową, sytuacja staje się bardziej skomplikowana, min. z uwagi  
na istotne zróżnicowanie interesów, oczekiwań, stosunku do zagrożeń, a przede 
wszystkim na brak uniwersalnych, obowiązujących wszystkich jednolitych norm 
prawnych, które kształtowałyby wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi 
podmiotami systemu międzynarodowego. Często swoistym kodyfikatorem tych 
relacji są różnego rodzaju traktaty i umowy międzynarodowe, których 
przestrzeganie niejednokrotnie pozostawia wiele do życzenia, co jest przyczyną 
sporów i konfliktów międzynarodowych. 

Przyjmując jako kryterium badawcze funkcjonalność systemu 
międzynarodowego bezpieczeństwa na jego strukturę, należy spojrzeć przez 
pryzmat zagrożeń. Upoważnia to wtedy do wyróżnienia np. systemu bądź 
podsystemu: 

 Bezpieczeństwa energetycznego; 

 Bezpieczeństwa politycznego; 

 Bezpieczeństwa militarnego; 

 Bezpieczeństwa społecznego; 

 Bezpieczeństwa ekonomicznego. 
Można też dokonać podziału systemu międzynarodowego bezpieczeństwa  

na podsystemy, stosując jako kryterium podziału organizacje międzynarodowe, 
które zostały powołane do życia celem aktywnego włączenia się w nurt współpracy 
na rzecz kształtowania międzynarodowego bezpieczeństwa. Jako przykłady takich 
systemów bądź podsystemów możemy wskazać na ONZ wraz ze wszystkimi 
agendami, NATO, UE (np. system europejskiego bezpieczeństwa), OBWE, WTO, 
NAFTA i wiele innych branżowych (dziedzinowych) organizacji. 

Ciekawe jest także spojrzenie na system międzynarodowego bezpieczeństwa 
przez pryzmat siły, potęgi jego uczestników w strukturze międzynarodowej. Siła 
państwa nie jest kategorią uniwersalną, najczęściej jej atrybutami jest ludność 
(populacja), terytorium, potencjał gospodarczy i militarny. Jest ona kategorią 
dynamicznie się zmieniającą i zawsze względną wobec innych państw, czemu dał 
wyraz Paul Kennedy pisząc: Względna siła czołowych państw świata nigdy nie jest 
wartością stałą, głównie z powodu nierówności tempa wzrostu gospodarczego 
poszczególnych społeczeństw i z racji przełomów w technice i rozwiązaniach 
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organizacyjnych – przełomów przynoszących większe korzyści jednym 
społeczeństwom niż innym.

4
 

Należy jednak pamiętać, że posiadanie określonego potencjału przez państwo 
nie gwarantuje jego pozycji w strukturze systemu międzynarodowego 
bezpieczeństwa. Niezbędne są także szczególne umiejętności wykorzystania 
posiadanego potencjału, siły państwa w relacjach zewnętrznych jako środka  
do zapewnienia realizacji, podyktowanego racją stanu, celów i interesów 
narodowych, a dopiero później międzynarodowego bezpieczeństwa. 

Interes narodowy jest szczególną kategorią w zakresie kształtowania relacji 
wśród aktorów na scenie międzynarodowego bezpieczeństwa. To interesy 
narodowe poszczególnych państw przekładają się na ich aktywność w zakresie 
kształtowania międzynarodowego bezpieczeństwa. Wynika to z powszechnie 
obowiązującej zasady, że interes własny jest interesem nadrzędnym. Każde 
państwo dąży w zasadzie, a w każdym razie głównie, do własnego rozwoju. Jeśli 
może to zrobić cudzym kosztem, to najprawdopodobniej do tego będzie dążyć.

5
 

Interes narodowy przekłada się bezpośrednio na percepcję zagrożeń, które 
dynamicznie pojawiają się w przestrzeni międzynarodowego bezpieczeństwa. 
Mogą mieć one postać zagrożeń o charakterze egzystencjonalnym (bez ich 
likwidacji nie może być mowy o przetrwaniu narodu i państwa) lub być wyzwaniami 
jakościowo innej, nie zagrażającej bezpośrednio bezpieczeństwu państwa 
kategorii. Ta ocena zagrożeń prowadzona przez pryzmat interesu narodowego  
i racji stanu przekłada się na aktywności państwa na arenie międzynarodowej  
i jego interakcje (relacje) z innymi podmiotami bezpieczeństwa. 

Stosując kryterium siły, potęgi państwa, możemy wyróżnić systemy 
międzynarodowego bezpieczeństwa jako: 

 jednobiegunowe (unilateralne), gdy jedno supermocarstwo, hegemon, 
uzurpuje sobie prawo do narzucania wszystkim innym podmiotom swojej 
wizji międzynarodowego bezpieczeństwa; 

 dwubiegunowe (bipolarne), gdy dwa państwa lub bloki państw  
– subsystemy – są zdolne do narzucenia, kontrolowania bądź wpływania 
na politykę innych państw w zakresie międzynarodowego bezpieczeństwa; 

 wielobiegunowe (multilateralne), gdy istnieje w przestrzeni 
międzynarodowego bezpieczeństwa kilka partnerskich ośrodków 
kształtowania ładu i porządku międzynarodowego. Szczególną formułą 
systemu wielobiegunowego jest np. NATO czy Unia Europejska, w ramach 
której jest prowadzona Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa 
oraz Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. 

Złożoność i interdyscyplinarność bezpieczeństwa narodowego oraz 
międzynarodowego jako systemów rzeczywistości społecznej w pełni uzasadnia 
wykorzystanie analizy systemowej jako właściwej metody badawczej, która 
prowadzi przez kompleksową, wielowariantową, analizę, syntezę wszystkich 
czynników mających wpływ na kształt i charakter badanego systemu do projekcji 
zjawisk, decyzji i procesów w całej przestrzeni międzynarodowego. 

                                                 
4
 P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Warszawa 1995 rok 

5
 M. Dobroczyński, Międzynarodowe związki gospodarki z polityką, wyd. A Marszałek. Toruń  
1994 rok, s.16 
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Istotą tej metody jest to, że pozwala ona na uwzględnienie takich atrybutów 
środowiska bezpieczeństwa jak złożoność relacji pomiędzy poszczególnymi 
podmiotami bezpieczeństwa, wysoka dynamika zmian (zagrożeń) oraz 
przestrzenność. W pełni dostrzega też problem, iż bezpieczeństwo 
międzynarodowe nie jest prostą sumą bezpieczeństw poszczególnych państw  
i pozwala, w zależności od postawionego problemu badawczego, przy 
wykorzystaniu takich kategorii jak system, podsystem, komponować różne 
strukturalne warianty systemów bezpieczeństwa. 

Dzięki metodzie analizy systemowej możemy przez pryzmat podmiotowy  
(np. państwa – system bezpieczeństwa narodowego, systemy bezpieczeństwa 
regionalnego bądź system globalnego bezpieczeństwa), lub przedmiotowy 
(wyzwania, zagrożenia np. system bezpieczeństwa energetycznego) spojrzeć  
i analizować relacje (prawne, polityczne, gospodarcze, militarne), jakie zachodzą 
pomiędzy poszczególnymi uczestnikami tego systemu. 

To prowadzi do przekonania, że analiza systemowa jako metoda badawcza, 
charakteryzuje się kompleksowym ujmowaniem problemów oraz wykorzystaniem 
interdyscyplinarnych metod analitycznych do rozwiązywania złożonych sytuacji 
decyzyjnych. Wprowadza ona do procesu badawczego bezpieczeństwa 
paradygmat systemowości, co w swoisty sposób pozwala na porządkowanie całej 
przestrzeni badawczej, identyfikację podmiotowych i funkcjonalnych systemów  
i podsystemów, uchwycenie i analizę prawidłowości zachodzących w środowisku 
narodowego oraz międzynarodowego bezpieczeństwa. Tym samym metoda 
analizy systemowej spełnia przesłanki właściwej i rzetelnej metody badawczej 
całego spektrum zagadnień z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

 
Summary 
International security became essential only at the beginning of the  

20
th
 century when the solid structures of European states as subjects with full rights 

to the security became to crystallize. The 21st century has brought new threats and 
challenges to the whole humanity. Non-military threats have acquired a significant 
meaning. They have become a global problem, thus contemporary security has 
become a global category.  

The complexity and an interdisciplinary character of national and international 
security as a system of social reality fully justifies the application of a systemic 
analysis as the right research method which leads through a complex and multi-
variant analysis, synthesis of all factors influencing the shape and character of the 
researched system to the projection of phenomena, decisions and processes  
in the whole space of international security. 

The essential attribute of a systemic analysis, the attribute not possessed  
by other research methods, is its complexity of approach, which leads from 
separating a research subject from the surrounding reality, identification of its 
subsystems along with the whole packet of their interrelations through a functional 
analysis to the projection of future.  

The essence of that method relies on allowing to take into consideration such 
attributes of security environment as the complexity of interrelations between 
particular security subjects, a high dynamics of changes (threats) and spatiality.  
It fully recognizes that international security is not a simple sum of security  
of individual states. 
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A systemic analysis is characterized by the complex formulation of problems 
and the application of interdisciplinary analytical methods to solve complicated 
decision making situations. Therefore the method meets premises of the adequate 
and reliable research method of a whole range of problems of widely understood 
security 
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA I LIBIA – PRZEGLĄD 

NAJWAŻNIEJSZYCH UMÓW I POROZUMIEŃ 
 
 
W okresie trwania Polski Ludowej, państwo libijskie kilkakrotnie zmieniało 

swoją oficjalną nazwę, na początku było to Zjednoczone Królestwo Libii 
(funkcjonowało w latach 1951-1963), następnie Królestwo Libii (obejmujące okres 
od 1963 do 1969 roku), później Libijska Republika Arabska (trwała ona w latach 
1969-1977), ostatecznie i nadal aktualnie państwo to nazywa się Wielka Arabska 
Libijska Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczna. Stosunki dyplomatyczne między 
obydwoma krajami (na szczeblu ambasad) nawiązano w roku 1963. W poprzednim 
roku w Libii zaczęło działać Biuro Delegata Ministra Handlu Zagranicznego PRL.  
W 1975 roku, w stolicy tego państwa (Trypolis) zostaje akredytowany polski 
ambasador. Odpowiednio, w 1976 roku, w Warszawie, zaczyna działać Ambasada 
Libii, która w 1980 roku zmienia nazwę na Biuro Ludowe Wielkiej Arabskiej 
Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej.

1
 

Ważnym dokumentem, regulującym pracę Polaków w Libijskiej Republice 
Arabskiej, była Umowa o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych 
przejściowo na obszar drugiego Państwa (listopad 1975 rok). Wyjaśnia się w niej 
takie pojęcia jak: ubezpieczenie społeczne, właściwa władza, stały pracownik, 
państwo wysyłające, państwo zatrudnienia. Podkreśla się, że osobom pracującym 
w państwie zatrudnienia (Polak w Libii, Libijczyk w PRL) nie przysługują 
świadczenia tego kraju, które można uzyskać w wyniku ewentualnego wypadku 
przy pracy, zapadnięciem na różnego rodzaju choroby zawodowe, czy z powodu 
zaawansowanego wieku. Osoby te podlegają przepisom, które obowiązują w kraju 
wysyłającym. Przepisom omawianej Umowy nie podlegają pracownicy konsulatów 
oraz jednostek przedstawicielskich obydwu umawiających się stron. Porozumienie 
to określa w sposób szczegółowy, w jaki sposób ułatwić współpracę w dziedzinie 
ubezpieczeń między obydwoma krajami. W tym celu odpowiednie instytucje 
(polskie i libijskie) powinny wymieniać się informacjami dotyczącymi przepisów  
o ubezpieczeniach, które obowiązują na ich terytorium. Wspomina się również  
o pomocy administracyjnej, przy czym powinna mieć ona charakter bezpłatny.  
Nie należy również zapomnieć o zapewnieniu przez oba państwa środków  
na realizację powyższej Umowy. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek 
problemów, związanych z wykonywaniem zapisów Umowy, należy odwołać się  
do Komisji, składającej się z czterech osób, oddelegowanych przez oba państwa 
(po dwóch przedstawicieli). Ustalono, że Umowa zawarta jest na milcząco 
przedłużane okresy pięcioletnie. Może być ona wypowiedziana przez każdą  
z Umawiających się Stron, nie później jednak niż na sześć miesięcy przed 
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upływem danego roku kalendarzowego; w takim przypadku utraci moc w końcu 
tego roku.

2
 

Oświadczenie Rządowe z czerwca 1976 roku informuje, że odpowiednia 
wymiana dokumentów ratyfikujących Umowę miała miejsce 27 maja 1976 roku  
w Trypolisie. Od tego też czasu zaczęła ona obowiązywać.

3
 

Innym ważnym porozumieniem o charakterze społecznym była Umowa 
między obu państwami o ubezpieczeniu społecznym (grudzień 1985). Jej 9 artykuł 
podaje określone pojęcia, jak należy je rozumieć (właściwa władza, właściwa 
instytucja, państwo obywatela, państwo zatrudnienia i pracownik stały). 
Szczególnie ważne wydaje się zrozumienie tego ostatniego pojęcia, jest  
to obywatel jednej ze stron wysyłany przez swojego pracodawcę do pracy  
w państwie będącym drugą stroną porozumienia. Jest on za swoją pracę opłacany 
przez pracodawcę ze swojej ojczyzny. O ile powyższej kategorii pracowników nie 
obejmują przepisy kraju przyjmującego w dziedzinie emerytalno – rentowej  
(są z tego ubezpieczenia wyłączeni), to podlegają odpowiednim regulacjom 
prawnym z zakresu opieki społecznej i opieki lekarskiej. Jednocześnie  
w przypadku choroby zasiłki wypłacane są przebywającym na zwolnieniu lekarskim 
przez pracodawcę. Odnosi się to również do okresu macierzyństwa. Podstawowym 
warunkiem jest nie pobieranie w tym okresie pensji jak również nie podleganie pod 
system zasiłków (ubezpieczenie społeczne). Jest przy tym grupa osób, której 
zapisy powyższej umowy nie obejmują. Są to ludzie pracujący w organizacjach 
międzynarodowych, konsulatach, przedstawicielstwach dyplomatycznych oraz 
osoby obsługujące linie lotnicze czy pracujące na statkach (chyba że pracują  
na wewnętrznych liniach kraju przyjmującego). Przewidziano, że może dojść  
do nieporozumień w ramach przestrzegania tej Umowy. Z tego też powodu 
uznano, że należy powołać do życia Komisję, składającą się z czterech osób, 
połowę miała mianować strona polska, połowę libijska. Jednocześnie wraz  
z wejściem w życie tejże Umowy traciła swoją ważność Umowa o ubezpieczeniu 
społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa  
z listopada 1975 roku. Umowę podpisali ze strony polskiej Stanisław Gębala, 
pełniący funkcję Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, z libijskiej zaś Ibrahim  
al Faghih Hasan, Sekretarz Głównego Komitetu Ludowego do Spraw 
Zabezpieczenia Społecznego. Ustalono, iż porozumienie to obowiązywać ma trzy 
lata, można było wypowiedzieć umowę na trzy miesiące przed końcem jej trwania 
(notyfikacja), jeśli nie podejmie się powyższych kroków, jej obowiązywanie zostaje 
przedłużone o rok. Ustalono, że wejdzie w życie w pierwszym dniu miesiąca, kiedy 
już nastąpi wymiana odpowiednich dokumentów. Rada Państwa 13 lutego 1986 
roku uznała, że powyższa Umowa ma charakter obowiązujący.

4
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 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Libijskiej Republiki Arabskiej  
o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, 
podpisana w Warszawie dnia 7 listopada 1975 r. ,,Dziennik Ustaw’’ 1976, nr 26, poz. 151 

3
 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 czerwca 1976 roku w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Libijskiej Republiki Arabskiej  
o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego państwa, 
podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 1975 r., ,,Dziennik Ustaw’’ 1976, nr 26, poz.172 

4
 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijska Arabską Dżamahiriją Ludowo-
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Kwestie związane z pracą Polaków w Libii regulowało Porozumienie  
o współpracy w dziedzinie zatrudnienia i warunków pracy obywateli polskich 
zatrudnionych na terytorium Libijskiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-
Socjalistycznej. Podpisano ją 12 czerwca 1980 roku, ciekawą sprawą jest to, że jej 
treść nie została opublikowana. W powyższym porozumieniu ustalano kryteria, 
jakie musi spełniać osoba, która chciałaby podjąć zatrudnienie w Libii. Jest  
to odpowiedni limit wiekowy (ukończone 20 lat), kandydat przedstawić powinien 
dyplom właściwej szkoły, zaświadczający o jego umiejętnościach. Dostarczyć 
świadectwo o dobrym stanie zdrowia oraz iż nie był w przeszłości karany. Innym 
ważnym kryterium była znajomość języka angielskiego. Zauważyć należy,  
iż porozumienie to nie regulowało limitu osób, które mogą pracować w państwie 
libijskim.

5
 

Stosunki, przede wszystkim o charakterze gospodarczym między dwoma 
państwami nasiliły się w latach siedemdziesiątych, kiedy to bardzo wielu Polaków 
wyjeżdżało do pracy w Libii. Relacje te były opłacalne dla obu państw, pamiętać 
należało, że Libia nie posiadała wielu fachowców, którzy mogliby modernizować 
ten kraj. Z tego też względu zatrudnianie wykształconych obywateli europejskich 
państw socjalistycznych było dla rządzących Libią korzystne. Polska, oprócz tego, 
iż wzbogacali się jej obywatele, mogła kupować ropę naftową, potrzebną dla 
rodzimej gospodarki. Polacy wyjeżdżali do pracy w Libii dzięki centralom handlu 
zagranicznego, takim jak Budimeks, Dromeks, Elektrim czy Polservis. Wspomnieć 
w tym kontekście należy, że pracownicy Dromeksu zbudowali w Libii drogi  
o długości około 4 tys. km. Dzięki Budimeksowi w kraju tym pojawiło się półtora 
tysiąca gospodarstw.

6
 

Ważnym porozumieniem była Umowa o pomocy prawnej w sprawach 
cywilnych, handlowych, rodzinnych i karnych (grudzień 1985). Miejscem jej 
podpisania była stolica państwa libijskiego – Trypolis, w imieniu strony polskiej 
podpisał ją ówczesny Minister Spraw Zagranicznych, Marian Orzechowski, 
odpowiednio osobą, która złożyła właściwy podpis i reprezentowała rząd libijski był 
Sekretarz Komitetu Ludowego Biura Łączności z Zagranicą Ali Abdussalam  
al Treiki. Porozumienie to składało się z sześciu rozdziałów, pierwszy z nich 
obejmuje tzw. Postanowienia ogólne. Zaznacza się w nim, że zarówno Polacy  
w Libii, jak i Libijczycy w Polsce mogą zwracać się do sądów tych krajów, aby 
rozwiązać sporne sprawy cywilne, handlowe, rodzinne i karne. Aby ułatwić 
postępowanie, organy sądownicze obu państw udzielają sobie pomocy prawnej, 
przez co należy rozumieć doręczanie różnych dokumentów, przesłuchiwanie 
świadków, korzystanie z pomocy biegłych. Tylko w dwóch przypadkach jedna  
ze stron może odmówić udzielenia pomocy prawnej, po pierwsze, kiedy takowe 
wsparcie zagrozić może suwerenności i bezpieczeństwu państwu, które  
ma udzielić pomocy, po drugie jeśli udzielenie pomocy prawnej wiązałoby się  
z działaniami, które stoją w sprzeczności z podstawowymi prawami strony 
wezwanej. W rozdziale drugim powyższej Ustawy reguluje się kwestie związane  
ze zwolnieniami od kosztów oraz różne ułatwienia procesowe. Przez ułatwienia 
procesowe należy w tym kontekście rozumieć zwolnienia od: opłat skarbowych, 
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kosztów sądowych i administracyjnych dotyczących określonej sprawy, rezygnację 
z opłat za ogłoszenie (jeśli takowe jest przewidywane). Ważnym punktem jest 
możliwość bezpłatnego zastępstwa procesowego. Podkreślić przy tym należy,  
że osoba, która pragnie skorzystać z ułatwień procesowych w obcym państwie, 
może wcześniej wystąpić z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie do rodzimych, 
właściwych organów. Te pełnić będą rolę swoistego rodzaju pośrednika.  
W rozdziale trzecim opisano kwestie związane z zabezpieczeniem właściwych 
dokumentów, którymi posługiwać się mogą obywatele danego kraju w sądach 
państwa drugiego. I tak bezpłatnie przesyła sie takie dokumenty jak odpisy aktów 
stanu cywilnego (urodzenia, zgonu, małżeństwa), przy czym wysyłane są one 
pocztą dyplomatyczną. Dokumenty, wydane przez jedną ze stron Umowy, nie 
podlegają legalizacji w kraju drugiej strony. W rozdziale IV, poświęconym sprawom 
spadkowym i testamentom podkreśla się, że obowiązujący charakter ma prawo 
kraju, którego obywatelstwo posiadał w chwili śmierci zostawiający swoją ostatnią 
wolę. Najbardziej rozbudowany, co wydaje się być zrozumiałe, jest rozdział 
piętnasty, omawiający pomoc prawną w sprawach karnych. Pośrednikami  
we współpracy w tej dziedzinie są ze strony polskiej: Ministerstwo Sprawiedliwości  
lub Prokuratura Generalna PRL, a libijskiej: Sekretariat Sprawiedliwości Libijskiej 
Arabskiej Dzamahiriji Ludowo-Socjalistycznej. Polska uzgodniła z Libią, iż będzie 
wydawać jej osoby, które są oskarżone czy to o przestępstwa (postępowanie 
karne) lub też zostały skazane prawomocnym wyrokiem przez sąd libijski. Taki 
sam zapis, na zasadzie wzajemności, dotyczy również odpowiednio Polaka, który 
znalazł się w państwie libijskim. Przy czym warunkiem wydania jest fakt,  
że określona osoba została skazana na karę wiezienia powyżej jednego roku, lub 
też popełniła przestępstwo, które jest zagrożone podobną karą. Istnieją jednak 
odstępstwa od porozumienia w sprawie wydania danej osoby. Ma to miejsce  
w następujących okolicznościach: po pierwsze, osoba, której żąda się wydania, 
posiada obywatelstwo kraju, do którego taki wniosek się kieruje. Po drugie, 
przestępstwo popełniono na obszarze państwa wezwanego do wydania, po trzecie 
z powodu przedawnienia, po czwarte jeśli przeciwko określonej osobie w kraju  
w którym przebywa toczy się sprawa karna w tej samej sprawie (lub też wydano już 
wyrok). W przypadku kiedy osoba, której wydania się żąda, odbywa karę więzienia 
w kraju wezwanym, wtedy odracza się wydanie do czasu, kiedy kara się skończy 
(podobnie się ma rzecz w przypadku procesu karnego). Jednak istnieje możliwość, 
że osoba ta może być wydana czasowo, może to mieć miejsce w przypadku, jeśli 
istnieje zagrożenie przedawnienia przestępstwa, popełnionego w kraju 
domagającym się wydania. W powyższym rozdziale omawia się także kwestie 
związane z procedurami administracyjnymi i biurokratycznymi, jakie powinny 
zostać zachowane w całym procesie wydania danej osoby. W rozdziale ostatnim 
stwierdza się, że Umowa obowiązuje na czas nieokreślony, przy czym 
wypowiedzieć ją można za pomocą notyfikacji, po sześciu miesiącach od tej 
ostatniej, przestaje obowiązywać.
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Odpowiednie Oświadczenie Rządowe w sprawie wymiany dokumentów, 
dzięki czemu Umowa mogła wejść w życie ukazało się 5 marca 1987 roku, przy 
czym zaczęła obowiązywać od trzeciego dnia tegoż miesiąca i roku.

8
 

Szczególnie interesującym porozumieniem jest Umowa o współpracy 
kulturalnej i naukowej (październik 1976). Stwierdza się w niej, że obie strony będą 
rozwijać współpracę w takich dziedzinach jak sport, nauka, oświata, sztuka, 
medycyna i służba zdrowia. Chcąc, aby te relacje ulegały wzmocnieniu należy 
wspierać wymianę kadry naukowej specjalistycznej czy studentów. Polska powinna 
wysyłać do Libii (i odwrotnie) zespoły artystyczne, ludowe, różnego rodzaju 
delegacje kulturalne. Nie należy zapominać o imprezach kulturalnych, które 
przybliżyłyby do siebie społeczności obu krajów. W powyższej Umowie wspomina 
się również o potrzebie wymiany książek, materiałów naukowych, tworzeniu  
na uczelniach wyższych w Polsce stypendiów czy staży dla Libijczyków i Polaków 
w Libii. Interesujący wydaje się zapis, że oba kraje będą zwracać uwagę, aby  
w podręcznikach, z jakich uczą się Polacy i Libijczycy, podane były obiektywne, 
prawdziwe dane o historii, geografii i społeczeństwie obu państw. W przypadku 
współpracy naukowej, każda ze stron stwierdziła, że umożliwi korzystanie 
naukowcom polskim w Libii (i libijskim w Polsce) z bibliotek, muzeów, archiwów  
i wykopalisk archeologicznych. W powyższej Umowie zauważa się także potrzebę 
współpracy w dziedzinie radia, telewizji, prasy oraz produkcji filmowej.  
W przypadku literatury oba państwa uznały potrzebę tłumaczenia i wydawania 
dzieł swoich najwybitniejszych pisarzy. Ustalono, że Umowa ta powinna 
obowiązywać przez pięć lat. Jeśli nie zostanie wypowiedziana (sześć miesięcy 
przed upływem czasu jej trwania) wtedy zostaje przedłużona na następne pięć lat. 
Porozumienie to w imieniu państwa polskiego podpisał Eugeniusz Kułaga pełniący 
funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ze strony 
libijskiej podpis złożył Ahmed Al-Atrash, również pełniący funkcję Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Libii.

9
 

Umowa ta weszła w życie 10 listopada 1977 roku, w tym samym dniu doszło 
do wymiany odpowiednich dokumentów ratyfikacyjnych. Oświadczenie Rządowe  
w tej sprawie zostało wydane 11 listopada 1977 roku.

10
 

Jednym z ważniejszych porozumień między obydwoma państwami była 
Konwencja Konsularna z czerwca 1982 roku, podpisaną ją w Trypolisie. Składała 
się ona z pięciu części, w pierwszej, zatytułowanej Definicje, wyjaśnia sie takie 
pojęcia jak: urząd konsularny, okręg konsularny, kierownik urzędu konsularnego, 
urzędnik konsularny, pracownik konsularny, członkowie urzędu konsularnego, 
członek personelu prywatnego, członek rodziny, pomieszczenia konsularne, 
archiwa urzędu konsularnego, korespondencja urzędowa, statek państwa 
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wysyłającego, statek powietrzny państwa wysyłającego. Cześć druga dotyczy 
szczegółów związanych z ustanawianiem konsulatów i mianowaniem jego 
pracowników. Stwierdza się w niej między innymi, że urzędnikiem tej jednostki 
może być tylko osoba, która nie ma prawa pobytu stałego w państwie, w którym 
ma pracować. Musi posiadać obywatelstwo strony wysyłającej oraz nie może 
prowadzić działalności zarobkowej w kraju, do którego została wysłana. Kwestie 
związane z umiejscowieniem konsulatu, jak również zasięg jego działania ustalają 
obydwie strony powyższej Konwencji. W części trzeciej w sposób szczegółowy 
opisuje się różnego rodzaju ułatwienia, przywileje i immunitety, które dotyczą 
pracowników konsulatu. Wśród ważniejszych artykułów na uwagę zasługuje zapis, 
że urzędnicy konsularni nie podlegają jurysdykcji karnej, cywilnej i administracyjnej 
państwa, w którym pełnią swoją misję. Podkreślić jednak należy, że powyższy 
zapis odnosi się do tych działań, które związane są z ich misją. Jeśli jednak 
popełnią przestępstwo, które jest zagrożone karą pięciu lub więcej lat, stosuje się 
do nich procedury prawne obowiązujące w kraju, w którym pracują. Członkowie 
urzędu konsularnego nie podlegają podatkom i opłatom, jakie obowiązują  
w państwie przyjmującym. Istnieją jednak wyjątki, są wśród nich podatki pośrednie, 
podatki od nieruchomości, które mają charakter prywatny, podatki spadkowe, 
podatki od dochodów prywatnych. W tym kontekście wymienić również należy 
opłaty za usługi hipoteczne, sądowe i skarbowe. 

W części piątej opisuje się, jakie funkcje powinien spełniać urząd konsularny. 
Już na samym początku stwierdza się, że jego zadaniem jest popieranie 
wzajemnych kontaktów ekonomicznych, handlowych kulturalnych, naukowych  
i turystycznych. W następnych paragrafach (artykuł 33-38, 40, 44, 46-47) w sposób 
szczegółowy opisuje się kompetencje urzędnika konsularnego, do czego ma prawo 
i jak dbać o dobre relacje między dwoma umawiającymi się państwami.  
W ostatniej, piątej części poświęconej postanowieniom ogólnym i końcowym 
stwierdza się między innymi, że powyższa Konwencja obowiązywać ma pięć lat, 
jeśli nie zostanie wypowiedziana (sześć miesięcy przed końcem jej 
obowiązywania), jej trwanie zostaje przedłużone o następne pięć lat. W imieniu 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Konwencję tę podpisał Dyrektor Departamentu 
Konsularnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stanisław Pichla, stronę 
libijską p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Cywilnych w Biurze Ludowym  
do Spraw Łączności z Zagranicą.

11
 

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych miała miejsce w Warszawie 2 września 
1985 roku, w tym samym dniu weszła również w życie.

12
 

Opisane wyżej Umowy czy Porozumienia nie wyczerpują wszystkich, jakie 
zawarły ze sobą obydwa kraje. W tym kontekście wymienić można Umowę  
o współpracy w dziedzinie radia i telewizji między Komitetem ds. Radia i Telewizji 
,,Polskie Radio i Telewizja'' oraz Ludowo Rewolucyjnym Radiem i Telewizją Libii  
z kwietnia 1975 roku, Umowę o regularnej komunikacji lotniczej między oraz poza 

                                                 
11

 Konwencja Konsularna między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją 
Ludowo-Socjalistyczną podpisana w Trypolisie dnia 16 czerwca 1982 r., ,,Dziennik Ustaw’’1985,  
nr 60, poz. 307 

12
 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
Konwencji konsularnej między Polską Rzeczpospolitą Ludowa a Libijską Arabską Dżamahiriją 
Ludowo-Socjalistyczną, podpisanej w Trypolisie dnia 16 czerwca 1982 r., ,,Dziennik Ustaw’’1985,  
nr 60, poz. 308.   
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ich odnośne terytoria z października 1976 roku, Porozumienie w sprawie 
współpracy w dziedzinie finansowo – bankowej z lipca 1978 roku, Porozumienie 
między NBP a Centralnym Bankiem Libii w sprawie zasad i warunków regulujących 
dostawę 1 mln. ton ropy naftowej do Polski ze stycznia 1981 roku czy też 
Porozumienie o wzajemnym uznawaniu studiów, świadectw, dyplomów i stopni 
naukowych z września 1987 roku .

13
 

Zauważyć należy, że dobre relacje między obu krajami po 1989 roku zaczęły 
się pogarszać. Można powiedzieć, iż mieliśmy do czynienia z procesem likwidacji 
dobrych i mających duże widoki na przyszłość współpracy. Niewątpliwie wiąże się 
to z wyborami geopolitycznymi, na jakie zdecydowali się rządzący  
III Rzeczpospolitą. Jednak z biegiem lat okazuje się, że rezygnacja z dalszego 
rozwijania kontaktów miedzy Libią a Polską była poważnym błędem. 
 

Streszczenie 
Artykuł dotyczy najważniejszych umów, jakie podpisały między sobą Polska 

Rzeczpospolita Ludowa i państwo libijskie. Autor skupił się przede wszystkim  
na porozumieniach o charakterze gospodarczym, które regulowały sprawy 
wzajemnych kontaktów ekonomicznych oraz możliwości pracy obywateli polskich  
w tym kraju Północnej Afryki. Opisał również umowy dotyczące spraw 
ubezpieczeniowych. W artykule tym wspomniano, że modernizacja Libii odbywała 
się przy dużej pomocy polskich specjalistów, którzy budowali tam drogi i domy 
mieszkalne. 
 

Summary  
This article applies to most contracts that signed each other Polish People's 
Republic and the Libyan State. The author focuses primarily on economic 
agreements that regulate matters of mutual economic relations and opportunities 
for Polish citizens working in the North African country. He also described the 
agreements relating to insurance matters. The article mentioned that  
the modernization of Libya took place with great help of Polish specialists, who 
built the road there, and houses. 
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Grzegorz TOKARZ 
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych 

 
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE W POLITYCE ZAGRANICZNEJ  

III RZECZPOSPOLITEJ 
 
 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, leżące na Bliskim Wschodzie, są państwem 

relatywnie młodym, powstałym 2 grudnia 1971 roku. Składa się na nie siedem 
Emiratów, z których szczególnie ważne znaczenie odgrywają dwa, Abu Zabi oraz 
Dubaj. Wynika to z faktu, że to właśnie na ich terytorium wydobywa się 99% ropy 
naftowej, jak również z tego, iż 87% całości ZEA obejmuje obszar należący do Abu 
Zabi. Cały kraj liczy 82 880 km

2
. Interesujący jest wzrost ludności, jaki miał miejsce 

w tym państwie od momentu jego powstania, o ile w 1975 roku zamieszkiwało  
go 150 tys. osób, to w 1982 roku było to już 750 tys., w 1990 – 2,l mln, a w roku 
1998 2,6 mln. Dane z 2007 roku mówią o 4,5 mln osób (trzeba jednak wziąć pod 
uwagę, że większość ludzi tam przebywających nie posiada obywatelstwa ZAE,  
są to głównie emigranci z innych krajów). Głównymi bogactwami tego państwa 
arabskiego jest ropa naftowa i gaz ziemny.

1
 

Stosunki między III Rzeczpospolitą a ZEA nie mają długiej historii,  
w listopadzie 1991 roku zaczęła działać w Abu Zabi polska ambasada, 
odpowiednio, w Polsce ambasada ZEA rozpoczęła funkcjonowanie w kwietniu 
2009 roku (wcześniej akredytowany w III Rzeczpospolitej był ambasador tego kraju 
zasiadający w Berlinie).

2
 

Dążąc do zacieśnienia współpracy gospodarczej, oba państwa podpisały  
ze sobą dwie ważne umowy regulujące stosunki gospodarcze. Pierwszą z nich 
była Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu 
uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana  
w styczniu 1993 roku. 

Odpowiednie przepisy dotyczą, w przypadku strony polskiej: podatku 
dochodowego od osób fizycznych, podatku od osób prawnych oraz podatku 
rolnego. Odnośnie ZEA ustalono, że odnoszą się do: podatku dochodowego  
i podatku od osób prawnych. W poszczególnych artykułach (jest ich trzydzieści)  
w sposób szczegółowy omawia się między innymi sprawy związane z dochodami 
od nieruchomości, zysków przedsiębiorstw, dywidend, odsetek, należności 
licencyjnych, zysków ze sprzedaży majątku. Reguluje się kwestie związane  
z uzyskiwaniem dochodów przez osoby wchodzące w skład następujących grup: 
wolne zawody, praca najemna, pracownicy naukowi, studenci, artyści, sportowcy 
czy dyrektorzy. Umowa powyższa miała obowiązywać do czasu, aż któreś  
z państw jej nie wypowie, przy czym nie może ono nastąpić przed upływem 
dziesięciu lat od jej wejścia w życie. Sformułowano ją w Abu Zabi, w imieniu 
państwa polskiego podpisał ją Andrzej Kapiszewski, ze strony arabskiej Mohamed 
Khalfan Bin Kharbash. Do Umowy został dołączony Protokół, którego ważny zapis 
brzmiał żadne z postanowień niniejszej Umowy nie narusza prawa Rządu, 
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J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej. Wrocław 2004, s. 332, 366, 378, por. Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Informacje ogólne, http://www.abuzabi.polemb.net/?document=190 (pobrano 21.06.2011 r.) 

2
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, T. IV, Afryka i Bliski Wschód 1918-2009, red.  
K. Szczepanik, A. Herman-Łukasik, B. Janicka. Warszawa 2010, s. 294 
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jednostek terytorialnych lub władz lokalnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
do stosowania wewnętrznego ustawodawstwa w odniesieniu do opodatkowania 
dochodu osiągniętego z ropy naftowej i surowców naturalnych. Działalność w tym 
zakresie podlega opodatkowaniu według prawa Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich.

3
 

Umowa weszła w życie 21 kwietnia 1994 roku, do którego to czasu doszło  
do spełnienia odpowiednich, wewnętrznych wymogów prawnych, jakie musiały 
przedsięwziąć obie strony porozumienia.

4
 

Innym ważnym porozumieniem była Umowa w sprawie popierania i ochrony 
inwestycji, również z 31 stycznia 1993 roku, w 15 artykułach reguluje się sprawy 
związane rozumieniem poszczególnych pojęć (inwestycja, inwestor, osoba 
fizyczna, osoba prawna, przychody, terytorium, działania towarzyszące, waluta 
swobodnie wymienialna), podjęto w niej kwestie związane z kompensacją  
za szkody i straty, nacjonalizacją i wywłaszczeniem, transferem zainwestowanych 
kapitałów i przychodów, subrogacji, rozstrzyganiem sporów inwestycyjnych, 
rozstrzyganiem sporów między umawiającymi się państwami, stosowaniem innych 
zasad. Umowa powyższa została zawarta na lat dziesięć, Po upływie tego okresu 
każda ze stron może ją wypowiedzieć, przy czym przez rok od momentu tegoż 
wypowiedzenia będzie jeszcze obowiązywać. Podobnie jak Umowę w sprawie 
podwójnego opodatkowania podpisali ją A. Kapiszewski i Mohamed Khalfan Bin 
Kharbash.

5
 

Powyższy dokument zaczął obowiązywać od 9 kwietnia 1994 roku,  
po dopełnieniu właściwych procedur (w tym przypadku notyfikacja).

6
 

Nie były to jedyne Umowy, podpisane między obydwoma krajami, w tym 
kontekście wspomnieć również należy o Umowie w celu ustanowienia komunikacji 
lotniczej pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami i Umowie o współpracy  
w dziedzinie informacji, kultury i nauki (obydwie z listopada z 1994 r.).

7
 

  

                                                 
3  

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich  
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania  
w zakresie podatków od dochodu sporządzona w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., Dziennik Ustaw'', 
1994, nr 81, poz. 373 

4 
 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków  
od dochodu i majątku, sporządzonej w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., ,,Dziennik Ustaw'',  
1994, poz. 374 

5
 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich  
w sprawie popierania i ochrony inwestycji sporządzona w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r. ,,Dziennik 
Ustaw'' 1994, nr 81, poz. 371 
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Pisząc o relacjach gospodarczych między tymi krajami wspomnieć należy  
o wzajemnych obrotach, ukazuje je poniższa tabela: 

 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010 Dynamika 
2009-2010 

Exp
ort 

218,0 302,1 763,5 476,1 244,9 53,5 

Imp
ort 

78,6 119,2 100,3 44,1 69,7 166,0 

Obr
oty 

296,6 421,4 863,8 520,2 314,6 62,9 

Sal
do 

139,4 182,9 663,2 432,0 175,6  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, cyt. za Zjednoczone Emiraty Arabskie  

– informacja o stosunkach gospodarczych z Polską, (Opracowanie Departament 
Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej MG, maj 2011), http://www.mg.gov.pl 

 

Wspomnieć należy, co III Rzeczpospolita w głównej mierze eksportowała  
do ZEA, w 2010 roku były to przede wszystkim różnego rodzaju urządzenia 
elektryczne i mechaniczne, np. kable, lampy, elektrody węglowe. W sumie dawało 
to około 33% towarów wysyłanych do tego państwa. Na drugim miejscu 
znajdowały się metale nieszlachetne – w tym kontekście należy wymienić wyroby 
metalowe – stanowiły one (metale), odpowiednio 16% polskiego eksportu do ZEA. 
Trzecie miejsce, czyli około 8% sprzedawanych towarów, tworzyły artykuły 
spożywcze, na czwartym miejscu plasowały się wyroby chemiczne – 7,8% 
eksportu. Zauważyć należy, że podobną tendencję (czyli sprzedawane towary  
do ZEA) można było również zauważyć również w 2009 roku. Wyjątek stanowiły 
środki transportu, o ile w 2009 roku. stanowiły one 17% udziału w eksporcie, to rok 
później tylko 6,6%. Wśród polskich firm, które wysyłały swoje towary w tym okresie 
do tego bliskowschodniego kraju znajdowały się Komsa Polska Sp. z o.o., Spinox 
Uno Poland Sp. z o.o., Gdańska Stocznia ,,Remontowa'' S.A., Procter and Gamble 
Sp. z o.o., Swedwood Poland Sp. z o.o., Stalprodukt S. A., Wilk Elektronik S. A. 

Strona polska z ZEA sprowadza głównie aluminium i wyroby z metali 
nieszlachetnych, stanowi to większość importu III Rzeczpospolitej z tego kraju, bo 
aż 65,2%. Na drugim miejscu znajdują się wyroby z tworzyw sztucznych  
– są to głównie taśmy, arkusze i folie, czyli 21% całości zakupów oraz materiały  
i wyroby włókiennicze – 6,9%. Spośród najważniejszych firm działających w ZEA,  
a które sprzedają swoje towary w Polsce znajdują się ATS StahlSchmidt&Maiworm 
Sp. z o.o., Sapa Aluminium Sp. z o.o., Alupol Packaging Sp. z o.o., Ronal Polska 
Sp. z o.o., Bon Prix Sp. z o.o., Total Pack Sp. z o.o. Ważnym elementem 
współpracy między obu krajami jest działalność inwestycyjna, uważa się, że polska 
aktywność w tym względzie wynosi około 150 mln dolarów. Aktywne są głównie 
firmy zajmujące się przede wszystkim branżą naftowo-gazową, geodezją, 
budownictwem, instalacjami czy urządzeniami klimatyzacyjnymi. Polska jest 
aktywna również w działalności developerskiej, wspomnieć tu należy firmę Kulczyk 
Investment House. Odpowiednio, ZEA wykupywała polskie obligacje państwowe. 
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Z innych inwestycji zauważyć można, że firma Limitless z siedzibą w Dubaju 
zakupiła tereny budowlane, umiejscowione we Wrocławiu, Poznaniu  
i na Mazurach. Inna firma – holding przemysłowy Al Masaood – zakupił fabrykę 
łożysk i warsztatów mechanicznych.

8
 

Ważnym elementem wzajemnej współpracy są wzajemne wizyty. 
Zauważyć należy, że przedstawiciele III Rzeczpospolitej relatywnie dosyć 

często odwiedzali ZEA. Prezydent Lech Wałęsa w 1993 roku przebywał w ZEA, był 
to tzw. postój tranzytowy, (z tą samą formułą wizyty Prezydenta mogliśmy spotkać 
się w 1996 roku). W czasie tych krótkich obecności, głowa państwa spotkała się  
z przedstawicielami władz ZEA. W styczniu 1998 roku wylądował w Abu Zabi 
(tranzyt) a w następnym roku (również postój tranzytowy) w Dubaju prezydent 
Aleksander Kwaśniewski. Podobnie jak jego poprzednik, rozmawiał z osobami 
reprezentującymi to państwo arabskie.

9
 

W marcu 2004 roku przebywał w ZEA z oficjalną wizytą prezydent  
A. Kwaśniewski. Spotkał się między innymi z prezydentem tego państwa. Głównym 
celem wizyty było przekonanie partnera arabskiego, aby zainwestował swoje 
środki finansowe w Polsce.

10
 

Jeśli chodzi o wizyty z ostatnich lat, to wspomnieć należy o polskiej delegacji 
na czele z Ministrem Sportu i Turystyki Mirosławem Drzewieckim, która przebywała 
ZEA w końcu lutego i na początku marca 2009 roku. Spotkanie miało miejsce  
w Abu Zabi, polskiemu urzędnikowi towarzyszyli szefowie spółki PL. 2012  
(jej zadaniem jest pomoc w organizowaniu mistrzostw Europy w piłce nożnej  
w Polsce). Polacy rozmawiali z przedstawicielami struktur sportowych emiratu Abu 
Zabi oraz członkami tamtejszej Izby Handlu i Przemysłu. Głównym celem tej wizyty 
było przekonanie arabskiego partnera, aby rozpoczął inwestycje w miastach 
polskich, w których odbyć się mają mecze (branża hotelarska, sportowa  
i budowlana).

11
 

W marcu tego samego roku do Abu Zabi przybył wraz ze współpracownikami 
Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad. Rozmawiał między innymi z sułtanem 
oraz ministrem gospodarki ZEA oraz przewodniczącym Federalnego 
Zgromadzenia Narodowego. Głównym zadaniem polskiego ministra było 
omówienie wzajemnej współpracy między obu krajami jak i działania zmierzające 
do ich zintensyfikowania. Szczególnie mocno podkreślił korzyści, jakie 
biznesmenom z ZEA mogą przynieść inwestycje w projekty prywatyzacyjne  
III Rzeczpospolitej, jak również współpraca z PKN Orlen, Naftą Polską i PLL Lot 
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 Zjednoczone Emiraty Arabskie – informacja o stosunkach gospodarczych z Polską, (Opracowanie 
Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej MG , maj 2011), http://www.mg.gov.pl 
(pobrano 21.06.2011 r.) 
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 Kalendarium wydarzeń w stosunkach pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami 
Arabskimi, http://www.abuzabi.polemb.net/?document=61&PHPSESSID=397de333f860fb93dac..., 
(pobrano 21.06.2011 r.) 

10 
 Kwaśniewski w ZEA, http://www.arabia.pl/content/view/272695/50 (pobrano 02.07.2011 r.) 

11
 Informacja na temat wizyty delegacji pod przewodnictwem Ministra Sportu i Turystyki, pana Mirosława 
Drzewieckiego w Abu Zabi w dniach 28.02.-02.03.2009, oprac. Maciej Białko, 
http://www.abuzabi.polemb.net/?document=152 (pobrano 21.06.2011 r.) 
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Minister A. Grad podkreślił, że ZEA są na Bliskim Wschodzie strategicznym 
partnerem Polski .

12
 

Wspomnieć można o wizycie w styczniu 2010 roku w Abu Zabi polskiego 
podsekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jacka Najdera, celem był 
udział w konferencji Specjalnych Przedstawicieli ds. Afganistanu i Pakistanu. 
Wśród czterdziestu delegacji, reprezentowane były również ZEA w osobie Ministra 
Spraw Zagranicznych tego kraju. J. Najder rozmawiał także z polskimi 
dyplomatami pracującymi w ZEA.

13
 

W styczniu 2010 i kwietniu 2011 roku w ZEA przebywał podsekretarz stanu 
Ministerstwa Gospodarki Jerzy Korolec. W czasie pierwszej wizyty reprezentował 
III Rzeczpospolitą w akcie powstania Rady Administracyjnej Międzynarodowej 
Agencji ds. Energii Odnawialnych (IRENA). W posiedzeniu założycielskim 
uczestniczyli delegaci ze 120 krajów. Polski Podsekretarz podjął także działania 
zmierzające do polepszenia relacji między III Rzeczpospolitą a ZEA, w tym celu 
rozmawiał z Ministrem Gospodarki i Ministrem Handlu Zagranicznego tego 
arabskiego państwa. W czasie następnej wizyty uczestniczył w pierwszym 
zgromadzeniu ogólnym (IRENA) (został wybrany do Rady tej Agencji).

14
 

Na przełomie lutego i marca 2011 roku do ZEA przybyła delegacja na czele  
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Rozmawiał on między 
innymi z tamtejszym Ministrem Gospodarki, Ministrem Wody i Środowiska oraz 
dyrektorem Izby Handlowo-Przemysłowej w Dubaju. Oprócz tego polski Minister 
wziął udział w targach spożywczych ,,Gulfood 2011'', na których prezentowane 
były polskie produkty. Tam też debatował z przedstawicielami dużych, arabskich 
firm żywnościowych.

15
 

Oczywiście, odwiedzin przedstawicieli polskiego rządu (na różnym szczeblu) 
w ZEA było więcej. W tym kontekście wymienić należy wizyty polskich 
wiceministrów Spraw Zagranicznych (styczeń 1992 rok, wrzesień 1993 rok, 
październik 2003 rok, styczeń 2005 rok, październik 2006 rok), wiceministra 
Obrony Narodowej (kwiecień 1993 rok), wiceministra Gospodarki (maj 1994 rok). 
Polscy premierzy odwiedzali ZEA w 1994 roku (W. Pawlak), 1995 i 1996 rok 
(Włodzimierz Cimoszewicz – pobyt tranzytowy), 2003 rok (Leszek Miller – pobyt 
tranzytowy).

16
 

Wspomnieć należy, że w polskim Sejmie powołano do życia w lipcu 2006 roku 
Grupę Parlamentarną Polska – Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na jej czele stanął 
poseł reprezentujący Samoobronę, pozostałych pięciu wywodziło się – dwóch  

                                                 
12

 Informacja na temat wyników wizyty delegacji pod przewodnictwem Ministra Skarbu Państwa Pana 
Aleksandra Grada; 14-16 marca 2009, oprac. Maciej Białko, 
http://www.abuzabi.polemb.net/?document=151, (pobrano 21.06.2011 r.) 

13
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14 
Wizyta podsekretarza stanu Ministerstwa Gospodarki Marcina Korolca w Abu Zabi, 

http://www.abuzabi.polemb.net/?document=200, (pobrano 02.07.2011 r.) Wizyta Min. M. Korolca  
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Odnawialnej (IRENA) w Abu Zabi, http://www.abuzabi.polemb.net/?document=232 (pobrano 
02.07.2011 r.) 

15 
 Wizyta Min. Rolnictwa Pana M. Sawickiego wraz z oficjalną delegacją oraz polskich przedsiębiorstw 
na targach ,,Gulfood 2011'' w Dubaju,  opr. Maciej Białko, 
http://www.abuzabi.polemb.net/?document=224 (pobrano 02.07.2011 r.) 
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 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, T. IV, Afryka i Bliski Wschód 1918-2009, red.  
K. Szczepanik, A. Herman-Łukasik, B. Janicka, s. 295-297 
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z Prawa i Sprawiedliwości, trzech z Platformy Obywatelskiej, jeden z Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i jeden z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

17
 

W przypadku przyjazdów reprezentantów ZEA do Polski wspomnieć należy, 
że w 2009 roku (październik) III Rzeczpospolitą odwiedzili przedstawiciele 
Federacji Izb Handlowo-Przemysłowych tego państwa. Goście zostali przyjęci 
przez Ministra W. Pawlaka, Ministra Sportu i Turystyki Adama Giersza i Ministra 
Skarbu A. Grada. Ważnym elementem tego przyjazdu było podpisanie 
,,Porozumienia i współpracy'' między tą Izbą a polską Krajową Izbą Gospodarczą. 
Miało miejsce również Forum Biznesu Polska ZEA.

18
 

W końcu stycznia 2010 roku przyjechał do III Rzeczpospolitej Minister 
Gospodarki tego państwa arabskiego. Stroną zapraszającą był wicepremier 
polskiego rządu W. Pawlak. Oprócz Ministra w delegacji Emiratów znajdowały się 
osoby związane z największymi przedsiębiorstwami tego kraju, w tym kontekście 
wymienić można IPC, Mubadala, Masdar, Zonescorp. Goście z ZEA rozmawiali  
z wicepremierem W. Pawlakiem, polskim Ministrem Sportu i Turystyki, Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także dwoma podsekretarzami Ministerstwa Skarbu. 
Ciekawym aspektem było odznaczenie arabskiego Ministra Gospodarki Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP.

19
 

Jedną z najważniejszych wizyt, jakie przedstawiciele ZEA złożyli w Polsce 
były odwiedziny Ministra Spraw Zagranicznych tego kraju w maju 2011 roku  
(nota bene pierwsza wizyta na takim szczeblu od nawiązania stosunków 
dyplomatycznych) Zaproszenie wysłał sprawujący funkcję Ministra Spraw 
Zagranicznych III Rzeczpospolitej Radosław Sikorski. Omawiano szereg kwestii, 
zarówno o charakterze politycznym, jak i ekonomicznym. Poruszono sprawę 
pokoju na Bliskim Wschodzie oraz sporne problemy dotyczące sytuacji w Libii.

20
 

Zauważyć należy, że w ZEA strona polska podejmuje również szereg inicjatyw 
o charakterze kulturalnym, chcąc w ten sposób zapoznać tamtejszych 
mieszkańców z polską kulturą. Wspomnieć trzeba o dniach kultury polskiej, jakie 
miały miejsce w listopadzie 2007 roku w ZEA. W Dubaju miało miejsce otwarcie 
wystawy Franciszka Ryszarda Mazurka (malarstwo), wystąpił zespół 
folklorystyczny ,,Polonez'' oraz miał miejsce występ duetu Lutosławski Piano. 
Oprócz tego odbyły sie dwa wykłady. W Abu Zabi koncert dały Beata Raśkiewicz  
i Katarzyna Peers, pierwsza to śpiewaczka operowa, druga grała na fortepianie. 
Również w tym mieście wystąpił zespół ,,Polonez’’.

21
 

W marcu 2008 roku w Abu Zabi miał miejsce festiwal ,,Emirates Film 
Competition'', w czasie jego trwania zaistniał też akcent polski, czyli pokaz polskich 
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21
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filmów krótkometrażowych takich autorów jak Grzegorz Jonkajtys, Małgorzata 
Szumowska, Maciej Drygas, Leszek Dawid, Rafał Skalski, Marcin Sauter, Andrzej 
Fidyk i Wojciech Kasperski, ten ostatni miał również wykład o sztuce filmowej. 
Oprócz powyższych pokazów, odbyła się wystawa Polish Arts.

22
 

Inną interesującą imprezą kulturalną był European Movies Festival  
2008-2009, była to już ósma edycja, organizatorem były ambasady państw Unii 
Europejskiej. Wyświetlano filmy z takich krajów jak Francja, Niemcy, Szwajcaria, 
Hiszpania, Austrii, Czech, Włoch, Holandii. Polskę reprezentował obraz Andrzeja 
Wajdy ,,Katyń'', był on wyświetlany zarówno w Abu Zabi jak i Al Ain.

23
 

W marcu 2009 roku, w Al Ain miał miejsce dziewiąty Festiwal Muzyki 
Klasycznej. Wystąpili na nim również muzycy z Polski (Orkiestra Kameralna 
Filharmonii Warszawskiej). Zagrali dwukrotnie, po raz pierwszy, kiedy 
zainaugurowali Festiwal, i drugi, w czasie koncertu galowego.

24
 

Zauważyć należy, że kultura polska w Emiratach Arabskich reprezentowana 
była już od początku nawiązania wzajemnych stosunków dyplomatycznych.  
W 1995 roku (listopad) w Abu Zabi i Dubaju koncertował zespół Concerto Avenna, 
specjalizujący się w muzyce barokowej. W tym samym roku w tym pierwszym 
mieście otwarto wystawę polskiego plakatu. W 1997 roku koncertował w ZEA  
(Abu Zabi) Jerzy Stryjniak (pianino). W lipcu 2006 roku, w Dubaju, otwarto wystawę 
malarstwa Tomasza Sętowskiego, w listopadzie dzieła tego artysty można było 
oglądać w Abu Zabi. Marek Mizera (pianista) koncertował w lutym 2008 roku w Abu 
Zabi, w kwietniu w Dubaju grał na saksofonie Janusz Muniak (międzynarodowy 
festiwal jazzowy), w październiku w Abu Zabi zagrał duet ,,Guitarinet'',  
a w listopadzie w tym samym mieście koncertował zespół The Amar Corde String 
Quartet. W powyższym roku starano się również przedstawić polską sztukę 
filmową, w kwietniu pokazano w Abu Zabi obraz ,,Pora umierać'' (European Movies 
Festival). W październiku 2009 roku odbył się konkurs ,,Middle East International 
Film Festival-Abu Dhabi'', wyświetlono w jego ramach dwa polskie filmy 
krótkometrażowe ,,Matka'' i ,,Grabarze'', w tym samym miesiącu koncertował tam 
również Marek Drenowski (pianino). Interesującym wydarzeniem było seminarium 
(Abu Zabi-marzec 2010) zatytułowane ,,Chopin w Zatoce-regionalna promocja 
muzyki polskiej''. W czasie jego trwania do ZEA przybył miedzy innymi polski 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz kompozytor 
Krzysztof Penderecki.

25
 

Relacje gospodarcze i polityczne między III Rzeczpospolitą a ZEA ulegają 
ciągłemu rozwojowi, wydaje się jednak, że proces ten można byłoby jeszcze 
zintensyfikować. Oczywiste być musi, że posiadanie dobrych stosunków z krajem 
bogatym w zasoby ropy naftowej oraz dysponującym ogromnymi możliwościami 
finansowymi musi przynieść Polsce wymierne korzyści, zarówno polityczne, jak  
i gospodarcze. 
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Streszczenie 
W artykule autor opisał kilka aspektów kontaktów między III Rzeczpospolitą  

a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Scharakteryzował umowy, które oba kraje 
zawarły po 1989 roku – przede wszystkim gospodarcze. Dużo miejsca poświęcił 
wizytom polskich przedstawicieli w ZEA (prezydentów, premierów, ministrów), oraz 
odwiedzinom w Polsce przedstawicieli rządu ZEA. Ukazał również wiele inicjatyw 
kulturalnych, podjętych przez stronę polską, chcąc zwiększyć wiedzę tamtejszych 
mieszkańców o III Rzeczpospolitej (koncerty, pokazy filmów, wystawy). 

 
Summary 
In this article the author describes several aspects of relations between  

the Third Republic and the United Arab Emirates. He characterized the agreement, 
which both countries have concluded after 1989 – primarily economic. Plenty  
of space devoted visits of Polish representatives in the UAE (presidents, prime 
ministers), and visits to Poland, the UAE government representatives. Also 
appeared to many cultural initiatives, undertaken by the Polish side, in order  
to raise awareness of local residents of the Third Republic (concerts, film 
screenings, exhibitions). 
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University of Debrecen 
 

ФОЛЬКЛОР И КУЛЬТУРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
 

С времѐн своего появления во второй половине 80-ых годов 20-ого века, 
феномен „глобализация” и обозначающий его термин, переходят через етапы 
конкретизации, уточнения и расширения. Созданный для деффинирования 
ускоряющегося технического прогресса и связанных с ним информационных 
технологий, он ориентирован на означение различных аспектов 
характеристики мира на границе тысячалетий: экономического, финансового, 
политического, демографического и т. д. Не смотря на противоречий  
в оценках теоретических и практических подходов, сегодня феномен 
„глобализация” является объектом обстойного анализа гуманитарного 
познания и социальноориентированных наук (антропология, этнология, 
фольклористика), которые артикулируют его амбивалентную природу. 

Не менее противоречивым оказывается и понятие „безопасность” 
(security), которое издавна выходит за рамки своего первоначального 
милитаристического обхвата и расширяется в направление гуманитарных  
и глобальных измерений.

1
 Так например еще в 1932-ом году исследователь 

Шмидт (Schmitt), определяя общественного неприятеля/врага (public enemy) 
отмечает, что это Другой, Чужой: „The public enemy… He is nevertheless the 
Other (Andere), the stranger.”

2
 и таким способом ориентирует на всѐ более  

и более расширяющуюся антропологическую перспективу интерпретации 
понятия. Надо подчѐркнуть, что в начале 21-ого века безопасность и еѐ 
проявления связываются всѐ категоричнее с концептом „идентичность” 
(identity), так как и с необходимостью „культурой безопасности”.

 3
 

Польские теоретики указывают на следующие измерения понятия 
„безопасности”: политическое, экономическое, социальное, военное, 
экологическое.

4
 Здесь прежде всего нас интересует социальный аспект 

безопасности, который проявляется в отношении проблем сохранения 
национальной идентичности (языка, культуры, религии), а также 
сопутствующих им национализма и этнических напряжений. Важно, что 
социальный аспект безопасности касается не только отсутствия угроз 
сознанию человека, общности, группы, но и - прежде всего, возможности его 
реализации. Важность социального измерения  проявляется и в том, что 
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например проблемы национальных меньшинств являются одновременно  
и внутригосударственными, и межгосударственными, т. е. они затрагивают 
традиционные аспекты безопасности. 

Нужно подчѐркнуть также, что содержание явления безопасности 
определяют ценности. Например Ю. Кукулка в своей класификации 
перечечисляет, наряду с существованием государства, его территориальной 
целостьностью и политической независимостью, благосостояние отдельных 
людей и выживание народа – не только физическое, но и культурное.

5
 

Глобализация усиливает мобильность людей и активизирует процессы 
обмена культурных продуктов. По мнению некоторых исследователей это 
навязывает несвойственные ценности и чужие культурные модели, они 
говорят об „экспанзии чужеродной культуры” (В. Келле). Инными словами, 
идентичность (национальная, этническая, общостная и т. д.) находится  
в ситуации кризиса. Вот поэтому, формулируются и основные тезиссы этого 
изложения: 

 Фольклорная культура как условие и аспект культурной безопасности  

в глобальном мире; 

 Фольклорная культура – необходимость  защиты и сохранения. 

Но с начала остановимся на взгляд на дихотомию Безопасность-
Опасность в архаических и в традиционных культурах, реликты которой 
сохраняются и в епохе постмодерна. 

 
А. Концепты Безопасность – Опасность в традиционных 

культурах 
В человеческом осмыслении феномены Опасности и Безопасности 

являются однопорядковыми и надо рассматривать их в дихотомическом 
единстве.

6
 Первые знания о безопасности проявляются в мифологических  

и религиозных представлениях, они сохраняются и передаются через мифы, 
обряды, ритуалы. Миф и его циклическое воспроизведение в обряде 
повторяет акт первотворения и перевращает изначальный Хаос  
в Космос/Гармонию. В архаических и в традиционных культурах 
Безопасность-Опасность это бинарная оппозиция и культурная универсалия, 
которая соотносима с оппозициями „Гармония – Хаос”, „Свой – Чужой”, 
„Сакральный – Профаный”. Инными словами, представления об Опасности 
соотносятся с семантической линией „Хаос – Чужое – Профаное”, а с другой 
стороной представления о Безопасности – с линией „Гармония – Своё  
– Священное.” Так например родной дом воспринимается как центр Своего, 
микрокосмоса и является знаком гармонического слияния с общностью  
и с собой. Буквальное выражение этого представления находим в песенном  
и в легендарном мотиве  „безопасность в сакральном пространстве церкви  
во время вражеских нападений”, а в болгарской фольклорной песне урбоним 
„Цариград” отмечает пространство далекости, чужого, опасности и сил зла. 
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Защита и безопасность общности и индивида регламентируются  
с помощью норм устного обычайного права и ряд апотропейных 
(охранительных) и обрядовых практик. Припоним, что в своѐм классическом 
исследовании американский антрополог Мери Дуглас анализирует концепт 
Опасность и его отношение к категориям „чистота” и „табу”.

7
 Для 

существования и благоденствия традиционной общности важную роль 
выполняют т. наз. „обряды перехода” (rite de passage – Van Genep) – они 
относятся к календарно-хазяйственному годовому цыклу и воспроизводят 
борьбу между силами Хаоса и Космоса. Такие широкорасспространѐнные по 
целой Евразии языческие игры в масках во время перехода с зимы к весне  
– балканские кукери, венгерские бушо. В народном християнском календаре 
весь период с Рождества Христова до Крещения, т. наз. „погани/поганные 
дни” – это время опасности, тогда господствуют силы зла  
и действуют запреты. Обрядовые действия и благопожелания посланников 
мира предков и мѐртвых стремится подредить и гармонизировать снова мир  
и перевернуть его в Космос. Высокую фреквентность обрядовых действий  
и употребление амулетов находим и в обрядах перехода жизненного цикла 
(беременность – роды – смерть). Отметим только: оберегательные практики  
от сглаза; защитную роль имени ребенка; евфемистические названия 
болезней в апокрифических молитвах и заговорах/заклинаниях („сладки  
и медени”); действия против становления вампиром в погребальных обрядах, 
находящих убедительную археологическую аргументацию и пр. 

В архаических представлениях важное значение для организации 
пространства играет категория Границы. Граничность – не только 
пространственная, но и культурная, мифическая и социальная категория; она 
указывает на линию между миром живых и миром мертвых, между своим  
и чужим пространством, между различными социальными статусами 
человека. Обрядовый комплекс разрешает временное пересечение этих 
границ. Например во время инициации (посвящения) молодого человека  
с целью приобретения нового социального статуса осуществляется связь  
с другим миром, с предками и связывается с временной смертью индивида. 
Но этот лиминальный (граничный) статус индивида перевращает его  
в потенциальную опасность для целого колектива. Припомним, что  
в высшеуказанном семантическом порядке порог дома – является границей 
между Своим и Чужом, под ним живет покровитель дома („стопан”), но его 
пересечение и переход изнутри наружу – неизбежно связывается с угрозой  
и с опасностями для живущих в нем. 

В архаической и в традиционной культурах Другой/ Другость (Other/ 
Otherness) – естественная оппозиция в дихотомии Свое-Чужое, на основе 
которой создается представление об идентичности – скорее возпринимается 
как опасность. Здесь надо подчеркнуть регистриранное в практике сознание  
о дифференциации представления Другости: знакомый, различный, 
необходимый Другой так как и – чужой и враждебный Другой. В этом 
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отношении показательные примеры из жизни смешанных  
в этноконфессиональном отношении районов на Балканах и на Кавказе, где 
выработались и поддерживаются ценностные и поведенческие стратегии для 
переодолевания конфликтов на этно-религиозной основе. 

Обобщая скажем, что для традиционной общности опасность ожидается 
прежде всего среди проявлениях Чужого, а Чужой (точнее 
этноконфесиональный чужой!) воспринимается как источник потенциальной 
опасности. Вот поэтому создаются и поддерживаются этностереотипы  
и предубеждения, которые из-за своей природы – схематичность  
и обобщительность – сохраняют актуальное значение и сегодня.

8
 Так 

например в традиционных балканских культурах широкую популярность 
приобрели стереотипы о турках, греках и цыганах; также мусулмане-суниты 
расспространяют предубеждения на религиозной основе о мусулманах-
алевитах (кызылбашы). Поговорки, напоминающее „полезные советы” 
(survival guide) для давнишних торговцев и путешествеников, тоже 
експонируют стереотипические  представления об этносах на Балканах: 

Срв. „У чифутина пий вино, не спи; у ерменец пий, не яж; у турчин пий 
кахве и чюбук, вино не пий; у арнаутина пий и яж, на път с него не ходи;  
а у грък ничто не прави.” / У еврея вина не пей, не спи; у армянина пей, не 
еж/кушай; у турка пей кофе и чубук; и арнаута пей и еж, но на дорогу с ним  
не ходи; а у грека  ничего не делай.» 

9
 

Механизмы стереотипизации Другости воспроизводятся и сегодня, 
некоторые из них присуствуют традиционно в мышлении и в поведении 
многих современных людей. А в процессах человеческой мобильности  
и интеркультуральной коммуникации повышенные контакты  
и взаимодействия создают и возприятие об иностранце-мигранте не только 
как чужой, но и как угроза для собственной безопасности (мигрантофобия).

10
 

И так, архаическая и традиционная культуры создают системы ритуалов, 
обрядов, верований и представлений с целью защиты и безопасности 
индивида и общности, сохранения их целости, устойчивости, 
взаимосвязанности, что бы обеспечить жизненность колективных ценностей  
и самой общности. Но приоритеты современного мира и принципы 
культурного релятивизма и мультикультурализма требуют другой подход  
к дихотомии Безопасность-Опасность. 

И еще другое: Обобщающее современное понимание утверждает,  
что безопасное то общество, чьи члены сознательно соблюдают  
общепринятые законы и нормы поведения, а их нарушение ограничивается  
и минимализируется. В этом смысле традиционные и традиционалисткие 
общества, подчинѐнные колективным обычайном правом, в более  высокой 
степени предсказуемые чем модерные индивидуалисткие общества. (Флиер  
А. Я.). Не обозначает ли это, что традиционные общества более безопасные 
для индивида? В действительности, в них индувидуальное вполне 
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подчиняется колективным  ценностям, которые задавают определенную 
поведенческую парадигму, обязательной для индивида. Несоблюдение этих 
норм выбросит его в лиминальный статус, который равнозначен  
не-приетости, отброшенности, приближения к миру зла и опасности.  
В традиционной культуре безопасность для индивида скорее – колективная 
безопасность, а еѐ нарушение – угроза для общности и для индивида, 
связанного с ней. 

 
Б. Фольклорная культура и политики культурной безопасности 
Процессы глобализации увеличивают значение идентичности как 

сознание человека о принадлежности к данной общности, которое позволяет 
ему определить своѐ место в социо-культурном пространстве через 
самопредставление и которое помогает ему ориентироваться в окружающем 
мире.

11
 Идентичность имеет социальную природу и поддерживает ощущение 

индивида и общности о целости, единстве, соответствии с самым собой  
и с средой, о континуитете/приемствености в ситуациях перемен. Инными 
словами, идентичность обеспечивает чувства безопасности  
и баланса/гармонии в отношениях человека с другими людями и с природой. 
Согласно мнению Я. Асмана „коллективная идентичность” – это сознание 
социальной принадлежностью, которое основывается на общее знание и на 
общую память.

12
 Известно, что категории „память” и „знание” находятся  

в прямой связи с проявлениями традиционной фольклорной культурой – она 
сохраняет и переносит познание об общности и об еѐ ценностях. Не зря  
в исследовании о современных европейских взглядах на фольклор он 
связывается с понятиями как: традиция, история, идентификационные 
процессы.

13
 В этом контексте могли бы подчѐркнуть значение фольклорной 

культуры как важный фактор в конструировании коллективных идентичностей 
с целью постижения культурной/духовной безопасности не только для 
отдельных общностей (меньшинств, этнических, региональных), но и для 
целого человечества. Надо уточнить, что „духовная безопасность» 
представляется взаимосвязь между устойчивым развитием общества  
и уровнем защищенности ценностей его образа жизни.”

14
 

В епохе постмодерна происходят трансформации традиционного 
фольклора – наблюдаются процессы частичной маргинализации под 
воздействием масс-культуры. На беспокойства, что фольклор в опасности 
под експанзией глобализации, могли бы припомнить коммуникативную 
природу культуры, в которой проистекают постоянные процессы 
взаимодействия и обмена с другими культурами и вместе с тем – процессы 
самосохранения самобытности и уникальности. Инными словами: „антиномии 
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культурной безопасности» дают возможность рассматривать каждую культуру 
(и фольклорную тоже!) как результат двунаправленных процессов: 
взаимообмена („открытость”) и сохранения своих идентификационных 
маркеров („замкнутость”).

15
 

К политикам культурной безопасности должны отнести и систему 
средств для защиты и сохранения ценностей традиционной культуры.

16
 

Не смотря на отмечанную антиномию, традиционная фольклорная культура 
как выражение исконных гуманитарных ценностей, сегодня более всего 
требует сохранения и защиты, а это обозначает и потребность 
институциональной регламентации этой защиты. В Международной  
конвенции об охране нематериального культурного наследия (ЮНЕСКО, 
2003) указывается: «Охрана» обозначает принятие мер с целью обеспечения 
жизнеспособности нематериального культурного наследия, включая его 
идентификацию, документирование, исследование, сохранение, защиту, 
популяризацию, повышение его роли, его передачу, главным образом  
с помощью формального и неформальногообразования, а также возрождение 
различных аспектов такого наследия.”

17
 Как результат создаются 

национальные системы, названные «Живые человеческие сокровища». «Это 
люди, которым присущие нужные познания и умения на самом высоком 
уровне интерпретировать или – создавать специфические елементы 
нематериального культурного наследия как свидетельство о живых 
культурных традициях и о творческом гение...» соответствующего народа.

18
 

Отметим, что фольклор наполняется смыслом как „наследство” (patrimonium) 
– связь между современниками и своими создателями и культурная 
конструкция, узаконѐнная через сохранение и через защиту.

19
  

Особое место в политиках культурной безопасности  занимает проблема  
о традиционных культурах этнических меньшинств, выражающие 
культурное многообразие и богатство человечества. В специальном докладе 
„Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue” UNESCO (2009 г.) 
отмечается: «Во все более усложняющихся многокультурных обществах 
образование должно дать нам возможность приобретать навыки 
межкультурного общения, которые позволят нам  уживаться благодаря, а не 
вопреки, нашим культурным различиям.»

20
 Именно традиционная культура 

этнических меньшинств является еффективным способом прикосновения  
к культуре Другого, еѐ знакомства и еѐ понимания. А это обозначает  
и возможность для переодоления стереотипов, предубеждений  
и потенциальных конфликтов, возможность «научиться жить вместе». 

К политикам культурной безопасности (для фольклорной культуры) надо 
подчѐркнуть и богатый потенциал международных фольклорных 
фестивалей. Они создают для публики неповторимую возможность 
познакомиться с подлинными фольклорными явлениями (песни, танцы, 
обычаи, одежда), а для участников – формирования более ясного понимания 
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фольклорной ценности. Эти международые форумы являюся мощным 
средством перевращения традиционного фольклора в транснациональный  
и трансконтинентальный культурный продукт. Так „мигрант-фольклор”  
(Л. Стоянова) оказывается своеобразным культурным медиатором  
и послаником общечеловеческих ценностей, важным средством познания 
Другости в процессах интеркультурной коммуникации. 

И так, в начале 21 века мы современники интересного феномена,  
о котором говорят: „фольклорная традиция исчезает, но фольклор 
остаѐтся.”

21
 Расширяющийся взгляд на фольклор, относящий к ним 

неофициальные, неинституциональные формы  культуры, утверждает 
представление о жизненной сущности фольклорных ценностей, 
передаваемые и сохраняемые традиционным и современным фольклором. 
Это обозначает: 

 Високая  индивидуальная и институциональная ответственость  

о сохранении и передавании следующим поколениям человеческого 

богатства по имени „фольклор”; 

 Усиление значения фольклористики и еѐ сродных наук (этнология  
и культурная антропология) на постижение более полного  
и углублѐнного познания Другости.

22
 

Таким способом сохранение/охрана традиционного фольклора может 
содействовать переодолеванию реальных и символических границ, более 
полноценного и еффективного общения между различными культурами  
и понижения конфликтогенности. А всѐ это довело бы до формирования 
предпосылок для более понимаемого, более предсказуемого, более 
безопасного мира. 

 
Литература: 
1. Асман 2001: Ян Асман. Културната памет. Писменост, памет  

и политическа идентичност в ранните високоразвити култури. София. 

Изд. „Планета 3” 

2. Безопасность 2004: Безопасность жизнедеятельности. Учебно-

методическое пособие для учреждений професионального 

образования по разделу „Современный комплекс проблем 

безопасности”. Москва. Издательство «Русский журнал» 

3. Белова 2006: Ольга В. Белова. Этнические стереотипы по данным 
языка и народной культуры славян. (этнолингвистическое 
исследование). Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора филологических наук. Москва 

4. Геров 1975-1978: Найден Геров. Речник на българския език. 
Фототипно издание. София 

5. Дъглас 2005: Мери Дъглас. Чистота и опасност. Анализ на понятията  

за омърсяване и табу. ЛИК, София 

                                                 
21

 Живков 1981:321 
22

 Siikala 2005 



52 

6. Живи човешки съкровища 2004: Живи човешки съкровища – 

България. Колективна монография. София: Академично издателство 

„Марин Дринов“ /Living Human Treasures - Bulgaria. Academic Publishing 

House„Marin Drinov.“ Sofia 
7. Живков 1981: Т. Ив. Живков Фолклор и съвременност. София 

8. Козырев 2008: Г. И. Козырев "Враг" и "образ врага" в общественных  
и политических отношениях. // Социологические исследования, No. 1, 
January, 31-39 

9. Муртузалиев 2010: С. И. Муртузалиев  Проблемы идентичности 

кавказцев и россиян. – Махачкала: «Формат». Изд. 2-е, испр 

10. Рыбалкин 2003: Н.Н. Рыбалкин Природа безопасности. // Вестник 
Московского университета. Серия 7. Философия. №5, 36-52 

11. Сантова 2005: М. Сантова. Фолклорът днес – европейски 

превъплъщения на идеята за „фолклор”. // Проблеми на българския 

фолклор. Т. 10. Фолклор, идентичност, съвременност. София, 23-37 

12. Стоянова 2003: Л. Стоянова. Етнокулурното ни наследство  

и предизвикателствата на гобализма. // Л. Стоянова. Етнопсихология, 

култура, медия – съзвучия и дисонанси. ВСУ „Черноризец Храбър”. 

Варна, 173-189 

13. Флиер 1998: А. Я. Флиер. Культура как фактор национальной  
безопасности. // Общественные науки и современность. № 3, 181-187 

14. Шендрик 2005: А. И. Шендрик. Глобализация в системе 

культурологических координат. // Знание. Понимание. Умение. N1, 56-

68 

15. Ширяев 2009: Вяч. Ширяев. Антиномии культурной безопасности. // 
Власть. № 10, 98-100 

16. Cameron – McCormick 1954: William Bruce Cameron and Thomas  
C. McCormick Concepts of Security and Insecurity. // The American 
Journal  
of Sociology, Vol. 59, No. 6 (May, 1954), 556-564. 
http://www.jstor.org/stable/2772598 

17. Cha 2000: Victor D. Cha. Globalization and the Study of International 
Security. // Journal of Peace Research, Vol. 37, No. 3 (May, 2000),  391-
403. http://www.jstor.org/stable/425352 

18. Chastel 1986: André Chastel. La notion de patrimoine. // Pierre Nora (sous 
la dir. de). Les lieux de mémoire. La Nation. Paris. Gallimard.  405-450 

19. Feltault 2006: Kelly Feltault. Development Folklife: Human Security and 
Cultural Conservation. // The Journal of American Folklore. Vol. 119, No. 
471, Working for and with the Folk: Public Folklore in the Twenty-First 
Century (Winter, 2006), 90-110. http://www.jstor.org/stable/4137785 

20. Krause – Williams 1996: Keith Krause and Michael C. Williams. 
Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and Methods. 
Mershon International Studies Review, Vol. 40, No. 2 (Oct.),  229-254. 
http://www.jstor.org/stable/222776 

  

http://ecsocman.edu.ru/text/19137871/
http://ecsocman.edu.ru/text/19137871/
http://www.jstor.org/stable/2772598
http://www.jstor.org/stable/425352
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=jamerfolk
http://www.jstor.org/stable/4137785
http://www.jstor.org/stable/222776


53 

21. Kukulka 1982: J. Kukulka Bezpieczeństwo a współpraca europejska: 
współzalezności interesów // Sprawy Miedzynarodowe. N 7, 50 

22. Kukulka 1994: J. Kukulka Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie 
Środkowej po "zimnej wojnie". Warszawa: Instytut Stosunków 
Miedzynarodowych UW, 34 

23. McSweeney 1999: McSweeney Bill. Security, Identity and Interests.//  
A Sociology of International Relations. Cambridge University Press 

24. Neumann 1992: Iver B. Neumann, Identity and Security. // Journal  
of Peace Research, vol. 29, N2, 221-226 

25. Noble 2005: Greg Noble. The Discomfort of Strangers: Racism, Incivility 
and Ontological Security in a Relaxed and Comfortable Nation. //Journal  
of Intercultural Studies Vol. 26, No. 1 (February-/May), 107-120 

26. Pasic 1998: Amir Pasic. Culture, Identity, and Security: An Overview. 
PROJECT ON WORLD SECURITY  ROCKEFELLER BROTHERS FUND. 
Rockefeller Brothers Fund, Inc. New York 

27. Siikala 2005: Anna-Leena Siikala. Folkloristics and Globalization. // FF 
Network. For the Folklore fellows. June. N28, 2 

 



54 

 
  

 



55 

Rafał KANIA 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 
 

KONCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W POGLĄDACH 
FRANCISZKA KSAWEREGO SZANIAWSKIEGO (1768-1830) 

 
 

Wprowadzenie 
Początek XIX wieku to okres dynamicznej ekspansji napoleońskiej, 

skutkującej wieloma konfliktami zbrojnymi i przemianami politycznymi. Pokonanie 
w jednej z kolejnych kampanii Prusaków przez Napoleona stworzyło warunki  
do odtworzenia szczątkowej państwowości polskiej w formie Księstwa 
Warszawskiego. W skład nowoutworzonych władz wszedł wpływowy magnat Feliks 
Łubieński, który obejmując tekę ministra sprawiedliwości przeniósł się do Stolicy 
wraz z wychowawcą swoich synów oraz bliskim współpracownikiem, księdzem 
Franciszkiem Ksawerym Szaniawskim (1768-1830). Jest on jednym z mniej 
znanych myślicieli i nauczycieli prawa, mających jednak znaczący wpływ na kształt 
myśli politycznej i prawniczej oraz światopoglądu urzędników administracji 
publicznej w tym okresie. Pośród wielu inicjatyw oraz działań, w których ten 
absolwent Akademii Krakowskiej oraz członek zgromadzenia księży komunistów 
uczestniczył, należy wymienić w szczególności autorstwo pierwszego i najbardziej 
wpływowego tłumaczenia Kodeksu Napoleona na język polski, współorganizację 
Szkoły Prawa i Administracji, wieloletnią działalność dydaktyczną w tej uczelni,  
a następnie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił 
także funkcję sekretarza w ministerstwie sprawiedliwości, był aktywnym członkiem 
Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, cenzorem, członkiem Najwyższej 
Komisji Egzaminacyjnej, a w szczególności autorem wielu dzieł z zakresu prawa 
cywilnego, administracyjnego oraz teorii prawa.

1
 

Na kształt poglądów Szaniawskiego o istocie polityki i prawa, w tym 
pojmowania istoty bezpieczeństwa państwa, wpływ miały niewątpliwie, obok 
doświadczeń osobistych, wydarzenia współczesne. Jego życie przypadło bowiem 
na burzliwy okres w dziejach narodu polskiego. Było świadkiem końcowych lat 
istnienia I Rzeczypospolitej, obrad Sejmu Wielkiego, utraty niepodległości, wojen 
napoleońskich, powstania wasalnego wobec Francji Księstwa Warszawskiego,  
a następnie ściśle związanego z Rosją Królestwa Kongresowego. Aktywność 
zawodowa i publiczna myśliciela przypadła na dwa ostatnie z wymienionych 
okresów. Wtedy też jego poglądy miały istotny wpływ na pojmowanie przez opinię 
publiczną wielu kluczowych zagadnień, w tym katalogu zadań państwa,  
w szczególności obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego  
i indywidualnego.

2
 

 

                                                 
1
 Patrz szerzej: A. Suligowski, Bibliografia prawnicza polska XIX i XX wieku. Warszawa 1911 

2
 F.K. Szaniawski, Historyczny opis biegu życia X. Xawerego Szaniawskiego, Profesora Prawa w Uniw. 
Król. Warsz., Rps, AGAD II/14, Nr zespołu 199/II, sygn. 096 
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Geneza oraz rola społeczeństwa i państwa 
Genezy powstania społeczeństwa Szaniawski poszukiwał przede wszystkim  

w społecznej naturze ludzkiej. Podobnie jak w przypadku innych części 
wszechświata, tak i u podstaw społecznej natury człowieka leżała 
nieuświadomiona realizacja doskonałego planu Stwórcy, znajdująca 
odzwierciedlenie w zdolności zrozumienia i umiłowania cnoty.

3
 Jej egzemplifikacją 

praktyczną były użyteczność i dobroczynność, które uzyskiwały zdolność  
pełnego rozkwitu w życiu grupowym.

4
 Dostrzegając przesłanki myśliciel był 

przeświadczony o dwutorowości i dwuetapowości przebiegu ewolucyjnego procesu 
kształtowania społeczeństwa. Uzupełnieniem bowiem dla deterministycznej 
koncepcji o realizacji uniwersalnego planu był czynnik woluntarystyczny. Ludzie, 
uświadamiając sobie własne potrzeby, wykorzystali wolną wolę do wspólnej 
realizacji działań, umożliwiających osiągnięcie korzyści wynikających ze wspólnego 
bytowania, takich jak ochrona bezpieczeństwa, zwielokrotnienie posiadanej siły 
sprawczej, a także kreatywności. Drugim etapem kształtowania społeczeństwa 
było zawarcie umowy pierwiastkowej w sposób dorozumiany, poprzez działania 
ukierunkowane na osiągnięcie dobra wspólnego. W szczególności były nimi 
kreacja władzy zwierzchniej oraz ustalenie zasad funkcjonowania grupy. Tak więc, 
zdaniem myśliciela, organizacja życia grupowego nie stanowiła wyniku 
jednorazowego zdarzenia, lecz była efektem długotrwałego procesu, w wyniku 
którego powstało dojrzałe społeczeństwo.

5
 

W pełni ukształtowane społeczeństwo stanowi zamkniętą, spójną całość, 
zarówno w ujęciu strukturalnym jak i dynamicznym. Chociaż Szaniawski 
akceptował autonomię człowieka, pojmował społeczeństwo jako agregat złożony  
z indywidualnych jednostek, stanowiących części większej struktury. Operował 
analogią trybów w skomplikowanej maszynerii, a także szczególnego rodzaju 
organizmu, w którym dla właściwego funkcjonowania musi zostać zachowana 
harmonia pomiędzy wszystkimi częściami.

6
 W swoich rozważaniach wyraźnie 

nawiązywał do koncepcji chrześcijańskich oraz fizjokratycznych, przez  
co pozostawał jeszcze, przynajmniej częściowo w kręgu idei charakterystycznych 
dla społeczeństwa feudalnego.

7
 

Naturalną formą egzystencji rozwiniętych społeczeństw współczesnych było, 
zdaniem Szaniawskiego, państwo. Poziom skomplikowania stosunków 
międzyludzkich wymusił bowiem przemianę pierwotnych form bytowania okresu 

                                                 
3
 F.K. Szaniawski, Kazania, Warszawa 1819, t. I, s. 305-306; tenże, Wiadomości początkowe o Nauce 
prawa przez X. Szaniawskiego D.O.P. i Profesora w Królewsko-Warszawskim Uniwersytecie. 
Warszawa 1817, s. 13-14 

4
 Idem, Wiadomości…, s. 13-14 

5
 F.K. Szaniawski, Wiadomości początkowe…, s. 18 

6
 Podobną parabolę stosował T. Hobbes. Patrz: idem, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa 
kościelnego i świeckiego, tłum. C. Znamierowski. Warszawa 1954, s. 5 

7
 Twierdził, iż egzystencja społeczna jest godna pochwały i podziwu. Sto razy więcej połączeni ludzie 
jednym duchem wykonać mogą, nad zbiór wszystkiego, cokolwiek każdy by z nich oddzielnie 
dokonał; a nawet co nie podobne choć dla wielości osób osobno pracującej, to w towarzystwie  
z łatwością uskuteczniane bywa. Podzielone wśród członków towarzystwa częściowe zatrudnienia, 
 do jednego celu dążąc, ogrom pożytków sprawują, jest to niejakie podobieństwo machiny zmysłowej 
uporządkowanej dobrze, które wspólnym ruchem wszystkich części do jej składu wchodzących 
nadzwyczajną moc, i zadziwiające skutki wydaje. F.K. Szaniawski, Kazania, t. III, s. 126. Por.:  
J. Borgosz, Tomasz z Akwinu. Warszawa 1962, s. 105-106. K. Opałek, Prawo natury u polskich 
fizjokratów. Warszawa 1953, s. 80 
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przedpaństwowego w strukturę bardziej złożoną i efektywną.
8
 Jednocześnie 

uznawał, iż było to zjawisko powszechne i naturalne, gdyż państwo stanowiło 
najdoskonalszą formę egzystencji grupowej człowieka i ostateczny kres ewolucji 
grupowych form życia. Dalsze przemiany i rozwój odbywać się miały już tylko  
na poziomie struktur państwowych. 

Szaniawski przedstawił własną koncepcję państwa. Stwierdził, iż ludzie 
składający jedno znaczne towarzystwo uporządkowane, mające swoją władzę, 
swoje prawa, swoją siłę, nazywają się państwem. Z jednego pospolicie kraju 
powstają narody, w krajach i narodach są państwa. Ustawiczne przemiany  
w towarzystwach mieszają narody, państwa i kraje, łączą się lub dzielą.

9
 

Przytoczona definicja zawiera następujące cechy konstytutywne: znaczne 
społeczeństwo, zorganizowaną władzę wspartą korpusem urzędniczym, siłę 
zbrojną zapewniającą zdolność kontrolowania sytuacji wewnątrz państwa, a także 
prawo będące niezbędnym narzędziem do kreowania stosunków społecznych. 
Ostatni element jest oczywisty, gdyż z kontekstu dzieł myśliciela wynika wzajemna 
zależność państwa i prawa. Prawo pozytywne stanowiło instrument służący do 
realizacji celów państwa oraz regulowania stosunków w przestrzeni społecznej.

10
 

Konieczność posiadania narzędzi pozwalających zachować samodzielność  
na arenie międzynarodowej, sugeruje także istnienie kolejnej cechy konstytutywnej 
państwa, suwerenności.

11
 

Podążając śladem wywodów myśliciela do konstytutywnych cech państwa 
należy zaliczyć także naród i kraj.

12
 Ten ostatni element wskazuje,  

iż konstytutywnym warunkiem istnienia państwa było także terytorium.
13

 Tym 
samym Szaniawski antycypował klasyczną definicję państwa autorstwa głównego 
reprezentanta pozytywizmu prawniczego Georga Jellinka.

14
 Podsumowując analizę 

definicji państwa należałoby dodać, że w świetle treści dzieł wydaje się słuszne, 
aby do integralnych warunków istoty państwa dodać cel jego istnienia, gdyż 
myśliciel wielokrotnie podkreślał, iż państwo, podobnie jak wszystkie inne 
zbiorowości, musi mieć na celu dobro powszechne i jednostkowe, w szczególności 
musi chronić bezpieczeństwo.

15
 

 
Zadania państwa 
Pojawienie się państwa nie stanowiło, zdaniem Szaniawskiego, dzieła 

przypadku. Jego powstaniu przyświecała praktyczna konieczność, potrzeba 
zbudowania struktury zdolnej do realizacji wyznaczonych zadań. Chociaż nie 
został przedstawiony zamknięty katalog zadań, wyraźnie klarują się jednak 

                                                 
8
 Podobnie uważał Arystoteles i Tomasz z Akwinu. Patrz: Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz. 
Warszawa 1964, s. 152 i n.; Tomasz z Akwinu, O królowaniu, tłum. M. Matyszkowicz. Kraków 2006,  
s. 41 

9
 F.K. Szaniawski, Wiadomości początkowe…, s. 36 

10
 Ibidem 

11
 Każde państwo jest dla siebie oddzielnym towarzystwem, właściwy ma rząd, nie może ulegać drugim, 
i być od nich zawisłe. Wszystkie państwa składają się na ogół ludzi, którzy wzajemnie mają 
należytości i powinności, nie szkodzą jedni drugim, wspierają się w potrzebie. Idem, Statyka prawa 
czyli nauka porównywań w prawie przez X. Szaniawskiego D.O.P. i Profesora w Królewsko  
– Warszawskim Uniwersytecie. Warszawa 1819, s. 56-57 

12
 Idem, Wiadomości początkowe..., s. 36 

13
 Ibidem. 

14
 J. Jellinek, Ogólna nauka o państwie. Warszawa 1924, s. 47 

15
 F.K. Szaniawski, Statyka prawa…, s. 26 
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podstawowe funkcje państwa. Owe zadania pokrywały się jednocześnie z celami 
istnienia społeczeństwa co nie dziwi, ponieważ państwo stanowiło naturalną formę 
funkcjonowania społeczeństw na wyższym poziomie rozwoju. 

Formuła „zadania państwa” jest bardzo pojemna i bywa wypełniana 
zróżnicowaną treścią. W przypadku Szaniawskiego wyraźnie odczuwalny jest 
pogląd, początkowo charakterystyczny dla fizjokratyzmu, a następnie 
spopularyzowany przez przedstawicieli klasycznej ekonomii politycznej  
i liberalizmu, sprowadzający aktywność państwa do roli stróża nocnego. Idea 
państwa ograniczającego swoje działania do niezbędnego minimum, 
respektującego uprawnienia podmiotowe jednostki, w szczególności wolność, 
własność oraz swobodę aktywności gospodarczej, stanowiła fundament rodzącego 
się liberalizmu. Stopniowa ekspansja tych wartości nie była jednak procesem 
szybkim i jednorodnym. Polska myśl pre-liberalna pierwszych dekad XIX wieku, 
dostosowując założenia doktryny do rodzimych warunków odznaczała się pewnym 
etatyzmem państwa oraz przekonaniem o szczególnej roli administracji 
państwowej w procesie rozwoju gospodarczego.

16
 Nie brakło jednak głosów 

przeciwnych. Konieczność ograniczenia wpływu państwa na życie gospodarcze 
głosili tacy autorzy jak D. Krysiński i W. Surowiecki, którzy pozostając w kręgu 
oddziaływania poglądów A. Smitha i J.B. Say’a, stopniowo krzewili nowe idee 
stanowiące fundament państwa liberalnego.

17
 

Główną inspiracją dla pojmowania przez Szaniawskiego optymalnego 
katalogu zadań państwa był niewątpliwie fizjokratyzm oraz, w mniejszym stopniu, 
klasyczna ekonomia polityczna.

18
 Realizacja wytyczonych zadań, zdaniem 

Szaniawskiego, miała zmierzać do przybliżenia celu państwa, którym było 
osiągnięcie szczęścia mieszkańców, zarówno w życiu doczesnym jak  
i przyszłym.

19
 Odnosząc się do roli prawa, lecz pośrednio także i państwa 

                                                 
16

 K. Opałek, Prawo natury…, s. 27; S. Żurawicki, Wstęp [w:] A. Smith, Badania nad naturą  
i przyczynami bogactwa narodów, tłum, S. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski. Warszawa 2007,  
t. I, s. XXVI. E. Roztworowski, Historia powszechna wiek XVIII. Warszawa 2000, wyd. 8, s. 414 i n., 
624 i n. M. Janowski, Polska myśl liberalna do 1918 roku. Kraków 1998, s. 45 

17
 T. Chinciński, Dominik Krysiński (1785-1853) na tle polskiej myśli liberalnej, Toruń 2001, s. 69. Patrz 
też: M. Gromadzka-Grzegorzewska, Narodziny i rozwój polskich nauk administracyjnych. Warszawa 
1985. s. 112 

18
 A. Popławski, Zbiór niektórych materii politycznych. Warszawa 1774, s. 4-5. Podobnie uważał  
R. Ładowski wskazując na obowiązek państwa do zabezpieczenia wolności, własności i pewności. 
Patrz: idem, Prawo natury, prawo polityczne, prawo narodów, Krótkim i jasnym sposobem dla użytku 
szlacheckiej młodzi spisane przez.... Lublin 1793, s. 29-30. Z kolei A. Markiewicz, obok 
zabezpieczenia wolności i własności, nakładał na państwo obowiązek ochrony bezpieczeństwa 
jednostek. Patrz: idem, Moralność w wykładzie prawa przyrodzonego stosownie do przepisów Komisji 
Egzaminacyjnej. Kraków 1809, s. 80-81; H. Stroynowski, Nauka prawa politycznego, ekonomiki 
politycznej i prawa narodów. Warszawa 1805, s. 67 i n., 70-71 

19
 Polepszyć swój byt, doskonalić się coraz więcej, jak jest istotnym zamiarem dla każdego człowieka, 
tak też powinno być bezprzestannym usiłowaniem towarzystw, aby ułatwiały ludziom dążenia  
i zbliżenia się do tego zamiaru głównego. F.K. Szaniawski, Statyka prawa…, s. 26, 70. O zapewnieniu 
szczęścia jak największej liczbie mieszkańców przez państwo pisał D. Krysiński. Patrz: idem, Niektóre 
myśli o nauce gospodarstwa narodowego. Rzecz czytana na publicznym posiedzeniu Towarzystwa 
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realizującego swoje cele poprzez działalność prawodawczą zauważył, iż istota 
praw w kraju jedna i powszechna być powinna. Wszędzie bezpieczeństwo osób, 
szanowanie własności i wolności ma być przestrzegane najściślej, lecz środki 
prowadzące do tych celów głównych, wiele przyjmują odmian i zastosowań  
do właściwego każdej części państwa położenia tak fizycznego jak i moralnego.

20
 

 
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
Poglądy Szaniawskiego na temat bezpieczeństwa publicznego, oraz 

konfliktów militarnych i sił zbrojnych w znacznym stopniu ukształtowały burzliwy 
okres wojen napoleońskich, szczególnie rozwiązań wprowadzonych w Księstwie 
Warszawskim. Organizacja sił zbrojnych Księstwa stała się najbardziej wymownym 
elementem dorobku państwa w jego krótkiej historii. Nie bez znaczenia była 
również doktryna wojskowa obowiązująca w Królestwie Polskim, w szczególności 
ścisłe powiązanie interesów zewnętrznych państwa z polityką zagraniczną Rosji.

21
 

Fundamentalnym zadaniem państwa była, zdaniem Szaniawskiego, ochrona 
mieszkańców, zarówno przed niebezpieczeństwami płynącymi z zewnątrz, jak 
również powstającymi wewnątrz państwa. Wpisywał się tym samym w ramy 
nakreślone przez fizjokratyzm. Czołowi przedstawiciele tego nurtu, zarówno  
A. Popławski,

22
 jak i H. Stroynowski uważali to zadanie państwa za najważniejsze. 

Drugi z wymienionych autorów uszczegółowił swój pogląd poprzez przedstawienie 
katalogu narzędzi, którymi państwo dysponuje. Były nimi: 1) prawo,  
2) sądownictwo, 3) powszechna instrukcja, 4) armia.

23
 

Szaniawski zauważył, że w celu ochrony przed zagrożeniem zewnętrznym 
państwo posiada dwa atrybuty. Pierwszy to dyplomacja, drugi armia. Państwa nie 
egzystują w próżni. Obok aktywności związanej z organizacją oraz rozwojem 
wewnętrznym, każde z nich podejmuje różnorodne działania na arenie 
międzynarodowej. Graniczenie państw oraz ich aktywność na tym polu powoduje, 
że stają się partnerami, rywalami albo wrogami.

24
 

Charakterystyczne dla poglądów myśliciela jest położenie nacisku  
na konieczność poszanowania w stosunkach międzynarodowych, niezawisłości 
każdego państwa oraz utrzymanie partnerskich relacji.

25
 Starał się eksponować 

zasadę suwerenności oraz płynącą stąd naturalną równość uprawnień  
na płaszczyźnie stosunków międzynarodowych. Swoje rozumowanie uzupełnił  
o pogląd natury uniwersalnej bowiem twierdził, iż łącznie wszystkie państwa 
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składają ogół ludzi, tworząc wielką społeczność międzynarodową. Nie dostrzegał 
jednak możliwości powstania organizacji ponadnarodowych.

26
 

Na arenie międzynarodowej państwa dysponują katalogiem uprawnień  
i obowiązków. Dla ich przedstawienia Szaniawski wykorzystał konstrukcję 
fizjokratycznych należytości i powinności. Do najważniejszych zaliczył prawo  
do obrony przed napaścią, nieszkodzenie innym, wzajemne wsparcie w potrzebie 
oraz zasadę nieingerencji w sprawy wewnętrzne. Za istotny uważał też rozwój 
kooperacji i współpracy. Uzupełnieniem była sprawiedliwość, która powinna 
stanowić fundament dla umów zawieranych między państwami.

27
 

Pokojowa koegzystencja państw jest prowadzona i organizowana za pomocą 
dyplomacji, którą Szaniawski oddawał w ręce jednego z ministerstw wydziału 
zewnętrznych interesów. Celem tych działań powinno być budowanie atmosfery 
przyjaźni i współpracy w kontaktach zagranicznych. Podkreślał, że dyplomacja 
przyczyniała się w istotny sposób do zachowania bezpieczeństwa oraz pozwalała 
na czerpanie wielu korzyści z relacji międzynarodowych. O szczególnej roli 
dyplomacji w budowaniu bezpieczeństwa zewnętrznego świadczył fakt, iż myśliciel 
przyznawał prymat jej skuteczności w zestawieniu z siłami zbrojnymi.

28
 

W ramach podejmowanych działań dyplomatycznych wydział zewnętrznych 
interesów powinien być wspierany przez inne ministerstwa. Szaniawski twierdził, 
że jego rola, jakkolwiek pośrednia i niezauważalna dla przeciętnego mieszkańca, 
wpływa na poprawę życia choćby poprzez budowanie odpowiednich warunków dla 
indywidualnych kontaktów z cudzoziemcami. Zwracał przy tym uwagę,  
że dyplomacja raczej działa przez tłumaczenia, rozumowanie, opisy, aniżeli przez 
nakazy, a jej waga była na tyle istotna, iż doczekała się odrębnej dyscypliny 
naukowej koncentrującej zainteresowania na badaniu problematyki stosunków 
międzynarodowych. Oddzielna jest nauka obszerna, trudna, wiele poprzedniczych 
usposobień wymagająca, dyplomatyką zwana, w której biegłym być potrzeba, aby 
użytecznie pracować w wydziale interesów zewnętrznych; lecz najgłówniejszą 
zasadą dyplomatycznych działań być powinny: przezorność, szczerość, otwartość, 
dobra wiara, wszelkie wymagania i oświadczenia na sprawiedliwości oparte. 
Udawanie, obłuda, chytrość, choć najpiękniejszymi okryte pozorami; cała polityka 
bystra, lecz nie zgodna ze słusznością może na moment zyski przynieść, lecz dla 
szkodliwych skutków nieprzebranym się staje źródłem.

29
 Wszystkie te wartości 

składają się na fundament racjonalnie tworzonych stosunków międzynarodowych, 
mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa narodowego. 

Szaniawski zauważył, iż naturalnym elementem życia zbiorowego jest konflikt. 
Leży on w naturze człowieka, co powoduje, że zachodzi na każdym szczeblu 
struktury społecznej między jednostkami, w rodzinie, wśród sąsiadów, wewnątrz 
społeczeństwa czy wreszcie między narodami, społeczeństwami i państwami. 
Zjawisko to myśliciel rejestrował obiektywnym okiem naukowca. Z drugiej strony 
poglądy etyczne i głęboki humanizm nie pozwalały uniknąć krytycznej wypowiedzi 
na temat konfliktów zbrojnych. Twierdził, że pomimo naturalnego podłoża, wojna 
pozostaje w sprzeczności z chrześcijańską miłością bliźniego. Chociaż naruszają 

                                                 
26

 F.K. Szaniawski, Statyka prawa…, s. 56-59. Podobnie: H. Stroynowski, dz. cyt., s. 184 
27

 Ibidem, s. 56-59. Na ten aspekt stosunków międzynarodowych, jednak w sposób bardziej 
szczegółowy i obszerny, zwracał uwagę H. Stroynowski. Patrz: idem, dz. cyt., s. 184 

28
 Ibidem 

29
 Ibidem 



61 

także prawo boże, czasem z powodu trudnych do zrozumienia przyczyn Bóg 
dopuszcza nieprzyjaciół zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz państwa.

30
 Z tego 

względu, zdaniem myśliciela, trzeba utrzymywać w bojaźni złych i burzliwych ludzi, 
trzeba nieposłusznych przymuszać do powolności, aby pełnili właściwe  
im obowiązki, trzeba mieć siłę czynną i przerażającą, trzeba na nieszczęście 
ludzkości moc mocą odeprzeć, trzeba być gotowym do wojny, gdy ta konieczną 
staje się, gdy jej uniknąć nie można. Każdy bronić powinien ojczyzny swojej 
przeciw wewnętrznym i zewnętrznym nieprzyjaciołom. Jednak ponieważ trudno jest 
opanować różnorodne umiejętności potrzebne społeczeństwu, wykształcił się stan 
szacowny obrońców kraju, stan żołnierski.

31
 

Pomimo, że konflikty były źródłem wielu klęsk, zazwyczaj stanowiły 
konsekwencję świadomych działań człowieka. Szaniawski podkreślał, że ludzie 
zaślepieni miłością własną gwałcą bezustannie prawa bliźnich, przedkładając 
potencjalne korzyści własne ponad wyrządzoną krzywdę. Wrodzone predyspozycje 
do agresji i żądzy władzy powodują, że noszą w sobie pragnienie panowania nad 
innymi. Przemoc stanowi powszechny sposób realizacji partykularnych celów. 
Często nieusprawiedliwioną agresję obłudnie okrywa się pozorem sprawiedliwości, 
potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa oraz dobra obywateli. Myśliciel pytał 
retorycznie Czyliż człowiek ma być najsroższym nieprzyjacielem człowieka? Czyliż 
na to Panie posadziłeś nas na ziemi abyśmy samych siebie wyniszczali srodze?

32
 

Siły zbrojne służące do ochrony przed napaścią zewnętrzną, stanowiły 
dopełnienie dyplomacji. Ich rola była tym istotniejsza, że jednostki za gwarancję 
bezpieczeństwa oddały części naturalnej wolności. Łącząc się w społeczeństwa 
ludzie stali się także współodpowiedzialni przyjmując na siebie obowiązek obrony 
państwa. Jednak podobnie jak w przypadku innych umiejętności, tak i sztuka 
wojenna uległa przekształceniu w swego rodzaju rzemiosło. W ten sposób obrona 
od napaści, pokonywanie nieprzyjaciół, stały się sztuką; a sztuką tym trudniejszą, 
im więcej do niej wiadomości, wprawy i zręczności wchodzi, oddzielony jest zatem 
stan osób poświęcających się tej sztuce, jest to szacowny stan wojskowy;  
w porównaniu z którym inne stany nazywają się cywilne.

33
 

Wskazując na istnienie podziału na stan wojskowy i cywilny, Szaniawski 
podkreślał zachodzące pomiędzy nimi ścisłe powiązanie. Podczas gdy obywatele 
pracują w celu pomnożenia dóbr w czasie pokoju, których beneficjentami są także 
żołnierze, armia powinna zabezpieczać spokój i bezpieczeństwo. Wspólnie 
decydują o pomyślności państwa, dlatego należy dbać o zachowanie równowagi 
między nimi, ilość wojska stosowna być powinna do możności kraju.

34
 Nie 

sprecyzował jednak, jak liczna armia byłaby wystarczająca do obrony państwa. 
Z uwagi na szczególne okoliczności, w jakich wykorzystywane bywają siły 

zbrojne bezpośredniego i dużego zagrożenia, zasady obowiązujące w stanie 
wojskowym mają szczególny charakter. Szczególne są przepisy prawa dla 
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wojskowości, ślepe posłuszeństwo, szybkość w wykonywaniu rozkazów, są ich 
zasadą; ale od sprawiedliwości nigdy odstąpić nie powinny, której przestrzega  
po większej części sądownictwo wojskowe. Gotowe zawsze wojsko rękojmią jest 
bezpieczeństwa. Prawa wojskowe pospolicie nie cierpią zwłoki, surowo  
są wykonywane. Karność wojskowa ściślejsza być musi niż cywilna, bo skutki  
z uchyleń wojskowych bardzo są szkodliwe.

35
 

Stan liczebny armii jest cyklicznie uzupełniany, a żołnierze powinni pochodzić 
z poboru. Szaniawski był zdania, że armia obywatelska zapewnia wojsku dzielność 
oraz wpływa na upowszechnianie wiedzy o sztuce wojennej. Podobnie  
do H. Kołłątaja

36
 podkreślał wagę edukacji wojskowej całego społeczeństwa. 

Opuszczający szeregi armii przekazują innym wiedzę o zdobytych 
umiejętnościach. Dzięki temu w nagłej potrzebie wielu obywateli może brać czynny 
i skuteczny udział w obronie ojczyzny. Tak więc obok części armii zawodowej, jak 
można przypuszczać, głównie w zakresie kadry oficerskiej i niezbędnych 
specjalistów, pobór powszechny dawał gwarancję faktycznego zaangażowania 
żołnierzy w obronę państwa, bowiem interes prywatny walczących zostawał ściśle 
powiązany z interesem państwowym.

37
 

W sposób zbliżony do przedstawicieli klasycznej ekonomii politycznej,  
A. Smith’a i J.B. Say’a

38
 Szaniawski zwracał uwagę, że obrona i utrzymanie armii 

niesie za sobą istotne obciążenia finansowe. Organizując zaplecze dla wojska 
należy znaleźć złoty środek pomiędzy potrzebami armii oraz ochroną uprawnień 
podmiotowych ludności cywilnej, głównie poszanowania własności prywatnej.  
Z drugiej strony ponoszenie ciężarów przez obywateli na rzecz państwa było  
w przekonaniu myśliciela całkiem naturalne. Wynikały bowiem z obowiązków 
jednostki względem społeczności.

39
 

Stanowisko Szaniawskiego w zakresie racjonalnego określenia obowiązków  
i ciężarów ponoszonych przez ludność cywilną na utrzymanie armii sugeruje, iż był 
przeciwny nadmiernej eksploatacji obywateli dla utrzymania armii. Zapewne 
zdawał sobie sprawę, że wymuszone przez Napoleona rozwiązania rujnowały 
zarówno gospodarkę Księstwa Warszawskiego, jak i majątki prywatne Polaków. 
Teza ta wydaje się uzasadniona, kiedy uwzględnimy pogląd o konieczności 
racjonalnego obciążania jednostek świadczeniami na rzecz dobra wspólnego. 

 
Porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne 
W Księstwie Warszawskim dbałość o bezpieczeństwo wewnętrzne została 

podzielona między dwa resorty: ministerstwo spraw wewnętrznych oraz policji. 
Zgodnie z Konstytucją pierwsze z nich czuwało nad zwykłą organizacją  
i porządkiem w kraju. Zadaniem drugiego było zapobieganie wypadkom 
szkodliwym i bezprawiom, tudzież czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem 
publicznym. Istotna rola przypadła w tym zakresie policji sekretnej.

40
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W przekonaniu Szaniawskiego utrzymanie porządku wewnętrznego było 
zadaniem równie ważnym, jak ochrona granic państwa. Nawiązując do poglądów 
C. Beccarii

41
 i G. Filangeri’ego

42
 uważał, że porządek społeczny, którego 

gwarantem była władza państwowa, wpływał na pomnażanie dobra powszechnego 
oraz jednostek.

43
 Działania państwa w tym zakresie określił mianem policyi. 

Przezorność w czuwaniu nad każdym zdarzeniem, wczesnych niebezpieczeństw  
i wszelkich wypadków przewidywanie, prędkie wykroczeń śledzenie w samychże 
ich początkach, stanowi dobroć policji.

44
 Tak więc główny cel tej działalności 

polegał na utrzymaniu porządku, a w przypadkach jego naruszenia  
na niezwłocznym podejmowaniu działań zmierzających do przywrócenia stanu 
pożądanego. 

Podejmując próbę prezentacji stanowiska Szaniawskiego należy uwzględnić 
szeroki zakres zastosowania pojęcia policya w polskiej myśli politycznej początków 
XIX wieku. Termin ten odnosił się do szeroko rozumianej administracji. Ówcześni 
pisarze nakładali na organy władcze w tym zakresie wiele obowiązków. Była to nie 
tylko tak zwana policja dobrobytu, czyli świadczeń na rzecz mieszkańców, ale 
wszelkie działania związane z bezpieczeństwem i reglamentacją życia,  
co wskazuje na pozostawanie nauki polskiej pod silnym oddziaływaniem 
osiemnastowiecznej nauki policji w ujęciu kameralistycznym. Inspiracją dla takiego 
pojmowania istoty policyi były zapewne przetłumaczone na język polski dzieła 
J.P. Harla, L.H. Jacoba i Ch. Schlözera. Związek ten wydaje się bliski kiedy 
zauważymy, że według podręcznika tego ostatniego Szaniawski prowadził wykłady 
na Wydziale Administracji.

45
 

Myśliciel uważał, że działania związane z ochroną bezpieczeństwa 
wewnętrznego powinny być podejmowane z uwzględnieniem zasad równości oraz 
wolności jednostek. Stosowne kompetencje muszą znaleźć swoje umocowanie  
w prawie, a skuteczność działania miała wynikać z wykorzystania środków 
adekwatnych do zaistniałych okoliczności. Powinny także służyć zbieraniu 
informacji umożliwiających dyskrecjonalny nadzór nad wszystkimi mieszkańcami. 
Jednakowym sposobem rozciągać się powinna policja do wszystkich 
mieszkańców, nie pobłażać jednym a drugich uciskać, łagodność z surowością, 
gdy ta jest konieczna łączyć ściśle, znać wszystko, co się w kraju dzieje, a nie 
naprzykrzać się nikomu, wyjąwszy w gwałtownej potrzebie i dla zapobieżenia 
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większemu złemu. Wyposażony w stosowne kompetencje aparat państwowy jawił 
się Szaniawskiemu jako gwarant ochrony obowiązującego ustroju, dający ludziom 
pewność obowiązujących „reguł gry” w przestrzeni społecznej.

46
 

Podobnie do H. Kołłątaja
47

 myśliciel uważał, że dla zabezpieczenia i ochrony 
ustalonego porządku wewnętrznego państwo posiada kompetencje  
do podejmowania działań zmierzających do przywrócenia naruszonej równowagi. 
W celu wyegzekwowania odpowiednich zachowań aparat władzy dysponował 
uprawnieniem do stosowania przymusu. Państwo może narzucić przywrócenie 
stanu pożądanego, naprawienie szkody, może także pozbawić własności, 
wolności, a nawet wyłączyć jednostkę ze społeczeństwa.

48
 Integralnym elementem 

bezpieczeństwa wewnętrznego była także konieczność rozstrzygania sporów 
powstałych między jednostkami a społeczeństwem, do których dochodziło 
najczęściej w przypadku naruszenia obowiązującego porządku prawnego. Obok 
nakazów i zakazów, ustanowione zostały także kary dla nieposłusznych. Działania 
te Szaniawski uznawał za przykrą konieczność wykorzystywaną wyłącznie  
w zakresie umożliwiającym przywrócenie równowagi. Z całą pewnością nie 
powinny być sposobem udręczenia ludzi. Dlatego za właściwsze uznawał 
zapobieganie, niż karanie. W przypadku gdy sankcje stawały się niezbędną 
koniecznością, powinny być stosowane z poszanowaniem sprawiedliwości,  
a orzekane kary muszą być proporcjonalne do popełnionego przewinienia. 
Podkreślił jednocześnie, iż pobłażliwość byłaby szkodliwa, ponieważ prowadziłaby 
do upadku autorytetu państwa, a w konsekwencji do anarchii. Państwo musi 
zachować proporcje pomiędzy skutecznością i szybkością przywrócenia 
równowagi, a umiarkowaniem i rozsądkiem stosowanych środków w tym celu 
użytych.

49
 

Z ochroną przed niebezpieczeństwem wiązała się także konieczność 
zapewnienia porządku w przypadkach nadzwyczajnych. Szaniawski zwrócił uwagę 
na to, iż sytuacja państwa może podlegać gwałtownym przemianom. Zdarzenia 
nieprzewidziane wymagają szczególnych regulacji, ponieważ zwykłe przepisy 
prawa przestają być skuteczne. W tych szczególnych przypadkach rządzący 
dysponują uprawnieniem do zawieszenia prawa powszechnego i wprowadzania 
czasowych regulacji, adekwatnych do zaistniałych okoliczności. Podkreślił przy 
tym, że z uwagi na ich uciążliwość i wobec najczęściej krótkotrwałości 
występowania stanów nadzwyczajnych, przepisy te powinny zostać uchylone 
bezpośrednio po ustaniu przyczyn ich wprowadzenia.

50
 

W ramach szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców, 
Szaniawski wyróżnił także szczególny rodzaj ochrony, polegający na obowiązku 
otoczenia opieką najsłabszych członków społeczeństwa. Rola państwa 
sprowadzać się miała nie tylko do stworzenia warunków dla swobodnego działania 
jednostek, lecz także powinna uwzględniać zapewnianie wsparcia tym, którzy nie 
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potrafią samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb
51

. Chorzy, kalecy, ubodzy, sieroty 
powinni uzyskać pomoc gwarantującą godne życie. Było to przeniesienie  
na poziom ogólnospołeczny obowiązku użyteczności i dobroczynności oraz 
chrześcijańskiej miłości bliźniego.

52
 

Należy jednak zwrócić uwagę, że stanowisko Szaniawskiego w zakresie 
ochrony socjalnej najsłabszych członków społeczeństwa nie było ani wyjątkowe, 
ani odosobnione. W tym okresie na ziemiach polskich aktywnie działały liczne 
stowarzyszenia i fundacje charytatywne, których główny zakres działania wiązał się 
z niesieniem pomocy dla najuboższych oraz pozostających na marginesie 
społeczeństwa. Pomocą zajmowały się przede wszystkim kobiety pochodzące  
z arystokracji lub zamożnych domów szlacheckich. Towarzystwa dobroczynności 
organizowały bale, festyny i loterie, których ideą przewodnią było gromadzenie 
środków finansowych na cele charytatywne. Trudno jednak oszacować na ile 
starania te wiązały się z chęcią niesienia pomocy, a na ile stanowiły jedynie efekt 
pewnej mody oraz chęci zaistnienia w życiu towarzyskim. Niemniej jednak idea 
dobroczynności miała szerokie grono zwolenników.

53
 

W dorobku polskiej nauki o państwie w początkach XIX wieku trudno odnaleźć 
klarowne stanowisko na temat roli państwa w gospodarce. W twórczości  
i poglądach takich autorów i polityków jak S. Staszic, H. Kołłątaj, F. Łubieński, 
W. Surowiecki, K. Drucki-Lubecki, pojawiają się wątki protekcjonistyczne  
i interwencjonistyczne. Z drugiej strony w poglądach F. Skarbka, D. Krysińskiego  
i S. Węgrzeckiego do głosu dochodziło przekonanie o konieczności wyboru drogi 
liberalizmu ekonomicznego, sprowadzającego państwo do roli stróża nocnego 
zgodnie z założeniami leseferyzmu.

54
 

Szaniawski skłaniał się ku drugiemu ze stanowisk, chociaż dla niego także nie 
była obojętna rola państwa jako gwaranta bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 
Zwracał uwagę, że w uporządkowanym społeczeństwie ludzie są połączeni 
różnorodnymi relacjami, a jednym z najważniejszych przejawów koegzystencji jest 
obrót gospodarczy. Dynamiczny rozwój skutkujący różnorodnością stosunków 
gospodarczych spowodował konieczność zaangażowania państwa w tworzenie 
warunków pozwalających rozwijać się gospodarce oraz kształtować relacje 
uczestników gry rynkowej w duchu idei wolności i sprawiedliwości. Była to synteza 
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dwóch podstawowych zadań państwa, obowiązku ochrony bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz tworzenia warunków do samorealizacji jednostek.

55
 Podkreślał, 

iż ta szczególnie korzystna forma kooperacji stanowi jedną z cech decydujących  
o wyższości społeczeństw ludzkich nad wszelkimi innymi formami życia grupowego 
występującego w przyrodzie.

56
 

Gwarantowana przez państwo wolność gromadzenia dóbr a następnie ich 
wymiany stanowiła po części wynik braku zdolności do samodzielnego 
zaspokojenia wszystkich potrzeb. Myśliciel wskazywał na podwójne znaczenie 
obrotu handlowego. Z jednej strony pozwalał zaspokajać potrzeby człowieka,  
z drugiej stawał się przyczyną współpracy wpływającej na trwalsze połączenie 
jednostek. Przepływ kapitału stymuluje rozwój, gdyż środki materialne stanowią 
warunek sine qua non realizacji wszelkich przedsięwzięć.

57
 O tym, jak ważną rolę 

przyznawał regulacji obrotu gospodarczego świadczy fakt, iż było to zadanie, które 
najobszerniej analizował i opisywał pośród wszystkich zadań nałożonych  
na państwo. 

Z wolnością gospodarczą myśliciel nakładał na państwo obowiązek tworzenia 
wyraźnych granic, w ramach których jednostka uzyskuje swobodę spożytkowania 
własnej inicjatywy i aktywności. Był zatem Szaniawski reprezentantem dosyć 
powszechnego stanowiska w myśli oświeceniowej, szczególnie fizjokratyzmu  
i klasycznej ekonomii politycznej.

58
 Poprzez tworzenie granic, głównie przy 

wykorzystaniu prawa, określających wolność gospodarczą rozumiał nie tylko 
ustanowienie określonych zasad rywalizacji, lecz także tworzenie warunków 
ułatwiających działanie indywidualne.

59
 W szczególności wskazywał na tworzenie 

zaplecza, przez które rozumiał zawiadywanie dochodami gmin, kierunek szpitalami 
i wszelkim wsparciem publicznym dla prywatnych, jak również stymulowanie 
działalności gospodarczej poprzez użycie dostępnych instrumentów 
makroekonomicznych. Jednak, jak podkreślał, ingerencja państwa nie powinna 
odbywać się przez bezpośrednią reglamentację procesów gospodarczych,  
a jedynie poprzez zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom, co wskazuje  
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na zbieżność z rozpropagowaną przez A. Smith’a wizją państwa występującego  
w roli stróża nocnego.

60
 

 
Podsumowanie 
Podejmując próbę syntetycznego podsumowania poglądów o istocie 

bezpieczeństwa nasuwa się wniosek o wieloaspektowym pojmowaniu zagadnienia 
przez Szaniawskiego. Widział jego istotę nie tylko w ochronie interesów państwa 
na arenie międzynarodowej, w szczególności jako efekt wykorzystania sił 
zbrojnych i dyplomacji oraz zapewnienia porządku wewnętrznego, ale także  
w ochronie socjalnej najbardziej potrzebujących i tworzeniu warunków dla 
aktywności indywidualnej jednostek. Zabezpieczenie przestrzeni dla uczciwego 
obrotu gospodarczego było niewątpliwie związane z agitacją, być może nie  
do końca świadomą, na rzecz nowoczesnego podówczas systemu wartości, jakim 
była ideologia rodzącej się burżuazji. Przybierała ona w polskiej myśli politycznej 
początków XIX wieku formę nieśmiałych prób tworzenia rodzimej odpowiedzi  
na liberalizm zachodnioeuropejski. Szczególnym rysem koncepcji liberalnych było 
ograniczenie roli państwa do kilku podstawowych zadań, jednakże zapewnienie 
bezpieczeństwa powszechnego i indywidualnego pozostawało niezmiennie 
fundamentalnym jego obowiązkiem. W porównaniu z osiągnięciami myślicieli 
zachodnich poziom dojrzałości przemyśleń prekursorów polskiego liberalizmu był 
niższy, jednak dla tego stanu nie bez znaczenia była specyficzna sytuacja 
polityczna, w której Polacy znaleźli się w tym okresie. Opóźnienie i mniejsze 
wyrafinowanie proponowanych koncepcji było niewątpliwie konsekwencją 
marginalizacji międzynarodowej narodu polskiego i zepchnięcia Polaków do roli 
przedmiotu rozgrywek makropolitycznych. Siłą rzeczy skala podejmowanych 
tematów odzwierciedlała sytuację polityczną narodu. Wszystkie te okoliczności  
i zjawiska niczym w soczewce odbijają się w poglądach Szaniawskiego, myśliciela 
może niezbyt oryginalnego, ale dzięki temu bardzo reprezentatywnego dla 
postępowej części społeczeństwa polskiego. I w tym należy szukać szczególnej 
wartości rozważań myśliciela o istocie bezpieczeństwa. 

 
Streszczenie 
Przedmiotem artykułu jest prezentacja poglądów o istocie bezpieczeństwa 

publicznego jednego z reprezentantów polskiej myśli polityczno-prawnej 
Franciszka Ksawerego Szaniawskiego (1768-1830). Zapewnienie bezpieczeństwa 
stanowiło, zdaniem myśliciela, jedno z podstawowych zadań państwa, powstałego 
w celu zaspokajania potrzeb jednostek. Kluczowym zagadnieniem dla interpretacji 
jego poglądów wydaje się być szerokie rozumienie istoty bezpieczeństwa. 
Podstawowy zakres polegał na obowiązku ochrony przed zagrożeniem 
zewnętrznym oraz zapewnieniu porządku wewnętrznego. Pierwszy miał być 
realizowany za pomocą sił zbrojnych oraz dyplomacji, drugi przy wykorzystaniu 
aparatu władzy i prawa. Ponadto myśliciel zwracał uwagę na obowiązki państwa 
związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego dla najbardziej 
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potrzebujących. Elementem szczególnie uwypuklonym był nacisk na konieczność 
zapewnienia przez państwo warunków dla swobodnej i bezpiecznej działalności 
gospodarczej jednostek w ramach gospodarki kapitalistycznej. Był to niewątpliwie 
wpływ oddziaływania założeń liberalizmu ekonomicznego na polską myśl 
polityczną początków XIX wieku. Koncepcja Szaniawskiego, chociaż niezbyt 
oryginalna, jest jednak bardzo reprezentatywna dla postępowych środowisk 
polskich początków XIX wieku. 

 
Summary 
The main aim of the article is to present F.K. Szaniawski’s thought about 

public safety. He was one of the representatives of Polish political and legal 
thought in the 19th Century. Securing the public safety, according to him, was  
a fundamental task of state, which was made to fulfill citizens’ needs. Fundamental 
issue of understanding his views seems to be an extensive comprehension  
of public safety essence. In his opinion, basic duties of the state, was to ensure 
interior and exterior safety. The first ought to be executed by army and diplomacy, 
the second one by state power and law. Moreover the thinker, indicated duties  
of the state, connected with the necessity of ensuring social security for those who 
was in need. He emphasized element that the State should ensure conditions  
for free and safe business in capitalistic economy. Undoubtedly it was caused  
by the influence of classic liberalism on polish political thought. Szaniawski’s 
thought, although not original, was common for a progressive part of Polish 
thinkers at the beginning of the 19th Century. 
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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

CПИД В РОССИИ. ОПАСНОСТЬ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 
 
 

Эпидемия ВИЧ-инфекции приобрела глобальный характер, 
превратившись в пандемию, и представляет реальную угрозу социально-
экономическому развитию для всех стран мира. По экспертным оценкам 
ЮНЭИДС и ВОЗ, в мире в настоящее время насчитывается более 40 млн. 
людей, живущих с диагнозом ВИЧ-инфекция. За последние 2 года в мире 
ВИЧ-инфекцией заразилось 11,5 млн. человек, ежемесячно жертвами ВИЧ 
становятся 440 тыс. человек.

1
 

Не новость, что проблема ВИЧ-инфекции для России является такой же 
острой, как и для других стран мирового сообщества. 

Официальная история СПИДа в России началась значительно позже, 
чем во многих других странах мира. Повсеместно считалось, что ВИЧ 
затрагивает прежде всего только определѐнные группы населения: 
потребителей инъекционных наркотиков, гомосексуалистов и работников, так 
называемого, коммерческого секса. Однако, в 1989 году произошло массовое 
заражение ВИЧ детей в больницах Элисты, а потом и в Волгограде  
и Ростове-на Дону, что вызвало напряжѐнность в обществе, так как дети не 
вписывались в группы тех, кто мог стать ВИЧ-положительным.

2
 Все эти 

проблемы создали почву для возникновения различных 
неправительственных организаций, ставивших своей задачей не только 
борьбу с распространением эпидемии, но и помощь людям, охваченным этой 
болезнью. В 1995 году в стране был принят закон О предупреждении 
распространения на территории РФ заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека, авторы которого ставили целью запретить 
дискриминацию людей, живущих с ВИЧ.  В частности, закон гарантировал 
соблюдение прав и свобод граждан, живущих с ВИЧ, и запрещал увольнение 
людей по причине их ВИЧ-статуса. Резкий рост эпидемии произошел в 1996 
году. В течение одного года в России было зарегистрировано в 10 раз больше 
новых случаев ВИЧ-инфекции, чем в 1995. А за первые шесть месяцев 1997 
года – почти столько же, сколько за все предшествующее десятилетие. 
Большая часть случаев приходилась не на столицы – Москву и Санкт-
Петербург, а на Калининград, Краснодарский край, Ростовскую область, 
Тверскую область, Нижний Новгород, Саратов. Из 88 субъектов федерации  
в России не были поражены только 18. Большую часть новых случаев 
составляли молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, а передача вируса  
в основном происходила через употребление инъекционных наркотиков.

3
 

                                                 
1
 Coциально-экономические последствия развития эпидемии ВИЧ/СПИДА, Интернет: 
www.narkotiki.ru/minzdray_5256.html, (добавленный 24.02.2011) 

2
 ВИЧ и общество, Интернет: http://www.stopspid.ru/, (добавленный 28.08.2011) 

3
 Тамже 
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Поначалу В России никто не предполагал, что эпидемия ВИЧ будет 
распространяться в среде потребителей инъекционных наркотиков, так как  
в бывшем Советском Союзе не было того широкого распространения 
наркотиков, которое появилось после 1991 года. 

В связи с этим на смену расхожим представлениям о том, что проблема 
СПИДа неактуальна для России, пришло убеждение, что ВИЧ бывает только 
у наркоманов. А тем временем стремительно увеличивалось число случаев 
передачи ВИЧ половым путѐм. Первой жертвой, погибшей от ВИЧ-инфекции 
стала проститутка из Санкт-Петербурга, имевшая множественные половые 
контакты с иностранцами. По последним данным, представленным в докладе 
рабочей группы США – Россия ACET ( AIDS Care Education Traning, что  
в переводе с английского обозначает СПИД, забота, образование, 
подготовка), именно Российская Федерация стала новым эпицентром 
глобальной пандемии ВИЧ/СПИДА, имея самые высокие в мире темпы 
распространения инфекции.

4
 

Итак, по данным Федерального научно-методического центра  
по профилактике и борьбе со СПИДом с 1987 по 2009 год в России было 
зарегистрировано 543 335 ВИЧ-инфицированных, 34% из них составляют 
женщины.Только в 2009 году выявлено 58 448 зараженных, из них 41%  
– женщины.Пораженность ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации 
составляет 380 на 100 тыс.населения. Однако в некоторых регионах этот 
показатель значительновыше: 

- Самарская область – 1157; 
- Иркутская область – 1085; 
- Ленинградская область – 980; 
- Оренбургская область – 960; 
- Свердловская область – 896; 
- Санкт-Петербург – 845. 
Всего на 31.12.2009 г. умерло 73 960 ВИЧ+ (13,5% от 

зарегистрированных больных),из них 13 990 – в 2009 году.
5
 

Представленные выше статистические данные говорят сами за себя. 
По мнению профессора А. Г. Рахмановой, болезнь эта в первую очередь 

распространяется среди молодежи, а по возростному показателю российская 
эпидемия – самая молодая в мире. В настоящее время в Росссийской 
Федерации официально зарегистрировано 283 тысячи ВИЧ-инфицированных, 
из них 90% – это люди в возрасте до 30 лет. К текущему моменту в России 
ВИЧ-инфекция безусловно является  молодежной болезнью.

6
 

Сам собою, напрашивается вопрос, как же будет выглядеть страна без 
трудоспособных и репродуктивных людей, без здорового молодого 
поколения, а что за всем этим следует – страна без будущего? 

Но самое главное заключается в том, что число вновь зараженных 
постоянно увеличивается. 

                                                 
4
 Эпидемия ВИЧ/СПИДА в России, Интернет: www.acetrussia.ru ACET RUSSIA (добавленный 
23.02.2011) 

5
 Федеральный научно-методический центр по борьбе со СПИДом, Статистика, Интернет: 
www.hivrussia.org, (добавленный 24.02.2011) 

6
 А. Рахманова, AIDS Jourrnal интернет версия журнала СПИД, сескс, здоровье, Интернет: 
www.aidsjournal.ru/journal76.html, (добавленный 24.02.2011) 
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Профессор А. Г. Рахманова считает, что в большинстве случаев это 
связано с тем, что уровень физического и физиологического развития 
сегодняшних молодых людей, в том числе и подростков,  явно опережает  
их интеллектуальный, а особенно, духовный уровень. Вступая, в так 
называемую „взрослую жизнь”, мало кто из них думает о себе, о своем 
партнере, о здоровье, а тем более о последствиях и самое главное  
о будущем.

7
 

Так например, в Санкт-Петербурге каждый месяц регистрируется 300-400 
новых случаев заболеания. Следует отметить, что Санкт-Петербург вообще 
является наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией регионом Северо-Западного 
федерального округа, что ставит его на одно из первых мест во всей 
Российской Федерации как по абсолютному числу ВИЧ-инфицированных, так 
и по показателю распространенности заболевания. Согласно статистическим 
данным, примерно каждый десятый ВИЧ-инфицированный в России является 
жителем Северной столицы. Необходимо подчеркнуть, что за последние семь 
лет число зараженных людей возросло там более чем в 80 раз.

8
 

Каковы же причины столь трагической статистики? 
По данным опроса, проведенного в Санкт-Петербурге, молодые люди 

вступают в половые отношения все в более раннем возрасте. Причем, 
отношения эти не всегда бывают добровольными. Следует вспомнить о том, 
что подростки, имевшие половые контакты в возрасте 14-15 лет, делали это 
по принуждению. Иногда их принуждают к этому незнакомые, а часто  
– и знакомые люди. В некоторых случаях они вступают в связь за деньги, 
пищу, обеспечение защиты или по другим причинам. Чем моложе сексуально 
активный подросток, тем более вероятно, что ему или ей могут быть 
навязаны половые контакты.

9
 

По словам Марины Корниловой – специалиста «СПИД Фонд Восток-
Запад», носителями ВИЧ-инфекции все чаще оказываются не только 
потребители инъекционных наркотиков и работники секс-индустрии, но  
и представители, так называемой, благополучной среды, а значит, что 
эпидемия стала переходить на основную популяцию, где контролировать  
и фиксировать темпы ее распространения практически невозможно.

10
 

Следует обратить особое внимение на проблему ВИЧинфицированных 
беременных женщин, число которых в последние 4 года значительно 
возросло. В течениии всей эпидемии рождено около 22 тыс. детей от 
инфицированных женщин, 13 тыс. находятся под наблюдением для 
определения ВИЧстатуса. У более 2 тыс. детей подтверждѐн диагноз 
ВИЧинфекции.

11
 Но за последние годы число детей с ВИЧ-инфекцией, 

родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, сократилось более чем вдвое. 
Это удалось благодаря тестированию и консультированию по вопросам 

                                                 
7
 Тамже 

8
 Эпидемия ВИЧ/СПИДА в Санкт-Петербурге, [в:] Информационный бюллетень № 3 (4),  
с. 5. Санкт-Петербург, 2010 

9
 Эпидемия в России: доклад ЮНЭЙДС, Интернет: www.aids.ru/aids/unaidsreport.shtml, 
(добавленный 26.02.2011) 

10
 М. Корнилова, СПИД истребляет молодое поколение россиян, [в:] РВК dayli Ежедневная 
Деловая Газета, (добавленный 25.06.2011) 

11
 Е. Кузиева, СПИД «зацепил» и женщин и детей, [в:]  Медицинская газета, № 6  
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ВИЧинфекции и своевременному выявлению вируса иммунодефицита  
у беременных женщин и детей; проведению диспансерного дородового  
и послеродового наблюдения беременной женщины, матери  
и ребенка; осуществлению комплексной профилактики перинатальной  
передачи; обеспечению социально-психологического сопровождения 
ВИЧинфицированных женщин и детей; проведению обучения, связанного  
с проблемами ВИЧинфекции, всего медицинского персонала, вовлеченного  
в процесс оказания помощи беременным и детям.

12
 А также использованию  

в целях профилактики внутриутробного заражения плода высоко-активных 
антиретровирусных препаратов. В целом оценки и прогнозы специалистов, 
касающиеся ВИЧ-инфекции и эпидемии ВИЧ в России, не отличаются 
оптимизмом. До сих пор это заболевание остаѐтся не- излечимым, хотя 
правительство предпринимает все необходимые меры по обеспечению всех 
больных, нуждающихся в лечении, необходимыми противовирусными 
препаратами. В настоящее время существует целый ряд лекарственных 
средств, подавляющих активность вируса иммунодефицита человека. Кроме 
того, ВИЧ-инфицированным пациентам требуются препараты для лечения 
оппортунистических инфекций.Также ведутся разработки (Государственный 
Университет в Санкт-Петербурге) вакцины для профилактики ВИЧ-инфекции, 
окончательное создание которой требует немало времени. 

Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на проводимые 
мероприятия по профилактике и лечению  этой страшной эпидемии, 
ВИЧинфекция попрежнему продолжает распространяться в Российской 
Федерации, хотя и замедленными темпами. И это представляет угрозу для 
безопаснос и страны. 
 
 

                                                 
12

 И.Г. Ясавеев, СМИ и ситуация с ВИЧ/СПИДОМ в России [в:] журнале «Социологические 
исследования», № 12, с. 89-94, 2006 
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Aleksandra ŁOPIŃSKA 
Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
 

REALIZACJA PROJEKTÓW TRANSFERU ROSYJSKIEGO GAZU DO CHIN 
DROGĄ LĄDOWĄ – SYTUACJA NA RYNKACH KRAJOWYCH JAKO 

DETERMINANTA POPYTU I PODAŻY 
 
 

Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa ogłosiły w 1996 roku 
strategiczne partnerstwo, którego elementem ma być zacieśnianie współpracy 
gospodarczej. Jej przedmiotem mogą być przede wszystkim surowce 
energetyczne. Wynika to z faktu, iż w Chinach nieustannie rośnie popyt  
na energię,

1
 a Rosja dysponuje dużymi zasobami paliw kopalnych, na których 

wydobyciu i eksporcie opiera się gospodarka tego państwa. Pierwsze, nieoficjalne 
wzmianki o możliwości nawiązania długofalowej współpracy w branży gazowej, 
pojawiły się już w 1996 roku W 2004 roku przekształciły się one we wstępne 
porozumienia handlowe, zawarte między rosyjskim Gazpromem a chińską China 
National Petroleum Corporation (CNPC). Dwa lata później strony przedstawiły 
planowane trasy szlaków transportowych błękitnego paliwa. Projekt Ałtaj zakłada 
budowę rurociągu biegnącego od złóż Zachodniej Syberii do prowincji Xinjiang 
(tzw. „szlak zachodni”).

2
 Z kolei projekt Sachalin – Chabarowsk – Władywostok 

(tzw. „szlak wschodni”) ma przede wszystkim służyć realizacji wewnętrznych celów 
Rosji, tj. poprawie zaopatrzenia surowcowego regionów dalekowschodnich, 
jednakże przewiduje możliwość dalszego transferu gazu do Chin.

3
 Całkowitą 

planowaną wielkość dostaw określono na około 68 mld m
3 

rocznie. Obecnie, 
pomimo iż koncerny, które zawarły wspomniane porozumienia aktywnie angażują 
się w wymianę handlową z innymi państwami, projektowana współpraca rosyjsko  
– chińska nadal oczekuje na realizację. Negocjacje między stronami pozostają  
na etapie ustalania rozwiązań szczegółowych, w tym przede wszystkim ceny 
surowca. 

Sytuacja na rynkach krajowych – zarówno rosyjskim, jak i chińskim  
– warunkuje prawdopodobieństwo oraz tempo realizacji umów CNPC i Gazpromu. 
Chiny z wielu względów są zainteresowane zmianą struktury konsumpcji surowców 
pierwotnych (kosztem węgla, na korzyść gazu ziemnego), w związku z czym  
w ostatnim dziesięcioleciu nastąpiła tam aktywizacja w obszarze inwestycji  
w krajowy sektor gazowy.

4
 Jego ogólna kondycja oraz perspektywy rozwojowe 

wskazują, do jakiego stopnia ChRL jest zdolna samodzielnie zabezpieczyć 
przewidywany popyt na gaz i jakie przedsięwzięcia (szczególnie w obszarze 
dystrybucji) są wymagane dla optymalnego wykorzystania importu z Rosji. 
Refleksja na temat kondycji przemysłu wydobywczego we wschodnich regionach 

                                                 
1
 Zgodnie z szacunkami Międzynarodowej Agencji Energetycznej, popyt na energię w Chinach wzrośnie 
o 75% pomiędzy rokiem 2008 a 2035. Według aktualnych prognoz w 2035 r. Chiny mają odpowiadać 
za 22% całego światowego popytu na energię (obecnie ten udział wynosi 17%) Za: International 
Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2010. Paryż 2010, s. 5 

2
 Gazprom, «Алтай», www.gazprom.ru/production/projects/pipelines/altai/, (dodano 20.02.2010 r.) 

3
 Gazprom, Sakhalin – Khabarovsk – Vladivostok, www.gazprom.com/production/projects/ 
pipelines/shvg/, (dodano 22.02.2010 r.) 
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Federacji Rosyjskiej, ma na celu wykazanie, iż realizacja porozumień gazowych 
bardzo silnie uzależniona jest od dostępności zasobów finansowych i ludzkich, 
koniecznych dla modernizacji tych obszarów. Nie bez znaczenia pozostaje również 
polityka Gazpromu, a w szczególności zdolność i gotowość koncernu  
do pozyskiwania niezbędnych inwestycji, warunkujących jego ekspansję na rynki 
wschodnioazjatyckie. 

 
1. Gaz ziemny na rynku chińskim 

1.1. Import  
Już w 2007 roku poziom konsumpcji przekroczył krajowe możliwości podaży 

gazu w Chinach. Od tego momentu wartość importu corocznie wzrasta.
5
 W 2010 

roku wartość całkowitej konsumpcji błękitnego paliwa wyniosła w tym kraju  
106 mld m

3
 i przewiduje się jej dalszy wzrost (o 22,6% w stosunku do aktualnego 

poziomu) do końca bieżącego roku.
6
 Surowiec jest dostarczany do ChRL w dwóch 

formach – jako LNG, transportowany drogą morską oraz gaz ziemny przesyłany 
przez sieć rurociągów. 

LNG (Liquefied Natural Gas), czyli skroplony gaz ziemny, dostarczany jest 
przez wielu różnych eksporterów,

7
 w tym od 2010 roku również przez Rosję 

(eksport do ChRL na poziomie 0,5 mld m
3
), która dwa lata temu uruchomiła 

terminal LNG na Sachalinie. Całkowita wielkość importu skroplonego gazu w 2010 
roku wyniosła w Chinach 12,8 mld m

3
.
8
 Sprowadzanie surowca w tej formie jest 

zdecydowanie bardziej kosztowne, niż zakup gazu transportowanego za pomocą 
rurociągów. Ponadto, szlaki morskie stwarzają (zwłaszcza w tym regionie) więcej 
zagrożeń w porównaniu do lądowych.

9
 Cena LNG i troska o stabilność dostaw 

gazu, są dla Chin niewątpliwie czynnikami skłaniającymi do dalszej dywersyfikacji 
dostawców surowca, a zwłaszcza poszukiwania partnerów na kontynencie 
azjatyckim. Z drugiej strony, popularność LNG wynika w dużej mierze z faktu,  
iż terminale przystosowane do odbioru tej formy gazu są zlokalizowane  
na wschodnim wybrzeżu Chin – niedaleko ośrodków zgłaszających największy 
popyt. W związku z ubogą siecią gazociągów w skali kraju, jak dotąd bardziej 
opłacalnym okazywał się zakup gazu skroplonego. W dłuższej perspektywie,  
z uwagi na rosnącą zależność importową Chin w tym sektorze oraz konsekwentną 
rozbudowę krajowego systemu dystrybucji, konieczne będzie pozyskiwanie 
nowych źródeł dostaw z kontynentu. 

Dostawy drogą lądową zapewnia obecnie międzynarodowy gazociąg z Azji 
Centralnej do Chin. Umowy dotyczące jego stworzenia zostały zawarte pomiędzy 

                                                 
5
 U.S. Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Briefs. China, 
http://205.254.135.24/emeu/ cabs/China/Full.html, (dodano 29.10.2011 r.) 

6
 Z. Yan, Natural gas consumption to increase, “China Daily”, 
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2011-01/21/content_11893444.htm, (dodano 30.10.2011 r.) 

7
 Aktualnie LNG do Chin eksportuje: Trynidad i Tobago, Peru, Belgia, Egipt, Gwinea Równikowa, 
Nigeria, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Australia, Malezja i Indonezja. 

8
 BP Statistical Review of World Energy. czerwiec 2011, s. 28 

9
 Suma wszystkich strachów – czyli o miejscach szczególnego zagrożenia dla naftowego frachtu 
morskiego, (w:) Bezpieczeństwo wymiar współczesny i perspektywy badań pr. Z. pod red  
M. Kwiecińskiego. Kraków 2010, s. 153-158 
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ChRL a Turkmenistanem w lipcu 2007 roku.
10

 Budowę rozpoczęto w 2008 roku,  
a oficjalne otwarcie tego szlaku miało miejsce 14 grudnia 2009 r. Dostawy 
zakontraktowano na 30 lat i docelowo mają one wynieść 40 mld m

3
 rocznie. 

Uzbekistan i Kazachstan, przez terytoria których przebiega gazociąg, 
zadeklarowały chęć uczestnictwa w tej wymianie handlowej – każdy z nich 
zaoferował Chinom 10 mld m

3
 surowca rocznie. Właścicielem szlaku handlowego 

jest na każdym jego odcinku spółka, w której po 50% udziałów posiadają China 
National Petroleum Corporation (CNPC) i lokalny partner.

11
 Umowa ta ma 

określone implikacje dla perspektyw współpracy rosyjsko – chińskiej w ramach 
branży gazowej. Regularne dostawy błękitnego paliwa z Turkmenistanu i państw 
tranzytowych powodują, iż Chiny zyskują czas na negocjowanie coraz lepszych 
warunków współpracy z Rosją, która będzie w tej części świata nie jedynym,  
a jednym z wielu dostawców tego surowca. 

 
1.2. Krajowy sektor gazowy 

Zgodnie z danymi z końca 2010 roku, ChRL dysponuje potwierdzonymi 
zasobami gazu w wielkości 2,8 biliona m

3
. Całkowite wydobycie w minionym roku 

wyniosło 96,8 mld m
3
, wzrastając tym samym o 13,5% w stosunku do wyników  

z 2009 roku.
12

 Za produkcję w chińskim sektorze gazowym odpowiadają trzy 
koncerny – China National Petroleum Corporation (CNPC), China National 
Offshore Oil Corporation (CNOOC) i China National Petroleum & Chemical 
Corporation (Sinopec). Najistotniejszym przedsiębiorstwem w tej branży jest 
pierwsza z wymienionych firm, choć CNOOC dominuje pod kątem eksploatacji złóż 
morskich. Wszystkie trzy przedsiębiorstwa są w przeważającej części własnością 
państwową. Cały sektor można najogólniej określić jako rozwijający się. Dotyczy  
to skali wydobycia, rozbudowy sieci dystrybucyjnej oraz zmian w polityce cenowej, 
stosowanej w tej branży. 

Skuteczna implementacja założeń strategii zwiększania udziału konsumpcji 
gazu w ogólnej strukturze popytu na surowce energetyczne w dużym stopniu 
zależy od możliwości dystrybucyjnych w Chinach. Sieć gazociągów nadal jest 
pofragmentowana, choć w ostatnim dziesięcioleciu zauważalna była intensywna jej 
rozbudowa.

13
 Podstawowym problemem jest tutaj geograficzne oddalenie miast 

wschodniego wybrzeża, reprezentujących największy popyt na ten surowiec,  
od jego krajowych złóż. Chiny starają się rozwiązać tą trudność poprzez dwa 
działania – rozwijanie infrastruktury związanej z przyjmowaniem importowanego 
drogą morską LNG i systematyczną rozbudowę sieci gazociągów. Ostatnie z tych 
przedsięwzięć ma jednak charakter czasochłonny, a najstarsze szlaki transportowe 
zostały uruchomione dopiero w 1996 roku.

14
 

                                                 
10

Turkmen Gas Deal Extends Chinese Influence, www.downstreamtoday.com/News/Articles/200707/ 
ANALYSIS_Turkmen_Gas_Deal_Extends_Chine_5015.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1, 
(dodano 25.07.2007 r.) 

11
 A. Jarosiewicz, Gazociąg Turkmenistan – Chiny znacząco wzmacnia pozycję Chin w Azji Centralnej, 
„Tydzień na Wschodzie”, 2009, nr 43 (118), s. 4 

12
 BP Statistical Review...., op.cit., s. 20 i 22 

13
 Szerzej na temat istniejących i planowanych odcinków sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego w Chinach 
w: N. Higashi, Natural Gas in China. Market Evolution and Strategy, IEA Working Paper Series, 2009, 
s. 7-8 

14
 Ch. Chun Ni, China’s Natural Gas Industry and Gas to Power Generation, Institute of Energy 
Economics Japan, 2007, s. 12 
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Rozbudowa sieci dystrybucyjnej, poza oczywistym rozwiązaniem problemów 
logistycznych w handlu gazem ziemnym, zmienia też zasięg rynku zbytu tego 
surowca. Do połowy lat 90-tych można mówić o lokalnych odbiorcach gazu, 
skoncentrowanych wokół największych złóż. Struktura konsumentów uległa 
wówczas znaczącemu zawężeniu – surowcem posługiwano się przede wszystkim 
w produkcji chemicznej. Obecnie, wraz z rozwojem możliwości transportowych, 
zmienia się rozmiar rynku konsumenta, wzrasta popyt i maleje krańcowy koszt 
produkcji. Należy przy tym pamiętać, iż przystosowanie lokalnej infrastruktury 
różnych miast i regionów Chin do efektywnego wykorzystania tego surowca, 
wymaga czasu i kapitału, dlatego też rezultaty rozbudowy sieci dystrybucyjnej 
będą wyraźne w ujęciu długookresowym. 

Na perspektywy sektora gazowego w Chinach (zarówno w obszarze produkcji 
krajowej, jak i importu) silnie rzutuje skomplikowany system cen surowca. Za ich 
określenie odpowiada państwo, choć producenci i konsumenci mogą negocjować 
wysokość opłat za odbiór gazu w granicach nieprzekraczających 10% ceny 
podstawowej, ustalonej urzędowo. Na system opłat, związanych z sektorem 
gazowym składają się: cena wydobycia, opłata transportowa i cena dla finalnego 
odbiorcy. Cena produkcji (eksploatacji złóż) jest jednakowa w przypadku każdego 
przedsiębiorstwa wydobywczego. Do końca lat 90-tych XX wieku była ona bardzo 
niska, jednak po roku 2000 władze ChRL przystąpiły do stopniowego jej 
podwyższania. Do 2007 roku wzrosła ona o 50%, nadal jednak utrzymując się  
na poziomie niższym od międzynarodowych cen gazu ziemnego. 

Opłata transportowa jest zróżnicowana i ściśle zależna od długości szlaku. 
Dodatkowym czynnikiem regulującym cenę jest w tym przypadku koszt konstrukcji 
poszczególnych gazociągów (który może kształtować się różnie, w zależności  
od uwarunkowań geograficznych i geologicznych). 

Cena, jaką płaci za surowiec odbiorca finalny, jest wieloaspektowo 
zróżnicowana. Po pierwsze, istnieją rozbieżności zależne od rodzaju odbiorcy  
(np. producenci nawozów, branża przemysłowa, sektor mieszkalny  
i energetyczny), przy czym najtaniej surowiec pozyskuje branża chemiczna, 
najdroższy natomiast jest gaz miejski. Po drugie, dla każdego miasta  
ceny ustalane są przez lokalnego dystrybutora, który ich poziom formułuje  
w oparciu o złożony system opłat produkcyjnych i transportowych. W efekcie, 
regiony zgłaszające największe zapotrzebowanie na gaz ziemny uzyskują  
go po najwyższej cenie. Nadal jest to jednak opłata znacznie zaniżona  
w porównaniu do cen międzynarodowych.

15
 

W kontekście rozwoju sektora gazowego w Chinach większe znaczenie  
od różnic w cenach krajowych ma ich maksymalny pułap, który nawet w przypadku 
finalnych odbiorców surowca w miastach wschodniego wybrzeża Chin jest 
zdecydowanie niższy od cen międzynarodowych. Z jednej strony, taka sytuacja 
powinna sprzyjać tendencji do zastępowania gazem ziemnym innych surowców. 
Problem polega jednak na tym, iż energia pozyskiwana z węgla nadal jest bardziej 
konkurencyjna cenowo. Z drugiej strony, znaczące różnice krajowych cen gazu  
w stosunku do tych obowiązujących w obrocie międzynarodowym, rzutują  
na ogólną opłacalność rozbudowy tego sektora i importu. Chiny będą musiały 
rozwiązać ten dylemat poprzez stopniową optymalizację poziomu opłat za odbiór 

                                                 
15

 N. Higashi, op.cit., s. 24-27 
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gazu, co z pewnością wyrazi się we wzroście krajowych cen surowca – trudno 
jednak określić, do jakiego pułapu ów wzrost nastąpi. 

Istotnym problemem w kontekście efektywnego wykorzystania gazu ziemnego 
w Chinach jest sytuacja sektora energetycznego. Pod koniec 2006 roku 
elektrownie gazowe dostarczały 15,6 GW, czyli 2,5% całkowitej produkcji energii 
elektrycznej w Chinach.

16
 Władze ChRL planują zwiększyć tą wartość do 70 GW 

przed rokiem2020. Na drodze do realizacji tego postulatu stoi kilka trudności. 
Skonstruowane już elektrownie gazowe (mieszczące się przede wszystkim  
w miastach wschodniego wybrzeża Chin) borykały się w ostatnich latach  
z deficytem surowca. Miało to związek z gwałtowniejszym niż przewidywano 
wzrostem popytu na energię elektryczną. Gaz dostarczany był do tego regionu 
Chin wyłącznie w formie skroplonej i nawet wzmożony import LNG nie 
gwarantował podaży na oczekiwanym poziomie. 

Dodatkową przeszkodą na drodze zwiększania udziału elektrowni gazowych 
w całym sektorze energetycznym jest niska konkurencyjność energii uzyskiwanej 
ze spalania gazu względem pozyskiwanej w elektrowniach węglowych. Jak już 
wyżej wspomniałam, ceny błękitnego paliwa, nawet jeśli są o wiele niższe  
od obowiązujących w obrocie międzynarodowym, na rynku chińskim znacznie 
przewyższają ceny węgla, co warunkuje zaniżoną skłonność do wykorzystania 
tego surowca w przemyśle energetycznym. Sytuacja taka utrzymuje się pomimo 
dwóch przeciwstawnych tendencji, jakie wystąpiły w ostatnich latach. Jedną z nich 
był spadek cen ropy naftowej w 2009 roku (co miało związek z kryzysem 
gospodarczym na świecie), który zaowocował również stopniowym obniżaniem cen 
gazu. Drugą stanowiły regulacje prawne w ChRL, związane z zaostrzeniem 
ekologicznych wymogów produkcji energii elektrycznej. W wyniku wprowadzenia 
oficjalnych ograniczeń dopuszczalnej emisji siarki do atmosfery, wzrosły koszty 
spalania węgla. Należy przy tym jednak pamiętać, iż w związku ze złożonym 
systemem cen gazu w ChRL, import z Turkmenistanu do miast wschodniego 
wybrzeża Chin obarczony jest znaczącymi kosztami, wynikającymi z opłaty 
transportowej i rozmaitymi dodatkowymi obciążeniami finansowymi, nakładanymi 
na finalnych odbiorców surowca przez operatorów szlaku na różnych jego 
odcinkach (a jest to trasa przecinająca całe terytorium Chin, od zachodniej do 
wschodniej granicy). Powoduje to, iż wpływ czynników oddziałujących pozytywnie 
na wzrost konkurencyjności cenowej gazu jest ograniczany przez koszty transportu 
i dystrybucji surowca. 

 
2. Rosja jako potencjalny dostawca błękitnego paliwa szlakami 

lądowymi 
2.1. Sytuacja sektora wydobywczego we wschodniej Rosji 

Na rosyjskim Dalekim Wschodzie oraz Syberii Wschodniej mieszczą się 
bogate zasoby gazu – szacuje się je na ponad 67 bilionów m

3
, z czego 52,4 biliona 

m
3
 zlokalizowane jest w złożach lądowych, a blisko 15 bilionów m

3
 na szelfie 

kontynentalnym. Efektywna eksploatacja dużej części tamtejszych złóż wymaga 
jednak jeszcze bardzo wielu inwestycji i badań – na lądzie zbadano jak dotąd 

                                                 
16

 Ibidem, s.15 
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zaledwie 7,3% złóż, a na morzu 6%.
17

 Docelowo to właśnie zasoby wschodniej 
Rosji mają zasilać lądowy transfer rosyjskiego gazu na rynki wschodnie, w tym  
do ChRL. Obecnie jednak wydobycie koncentruje się przede wszystkim na złożach 
Syberii Wschodniej oraz Sachalinu – w 2010 roku Gazprom wyprodukował  
508,6 mld m

3
 gazu. Problem tkwi w tym, iż regiony dalekowschodni oraz 

wschodniosyberyjski aktualnie borykają się z szeregiem problemów 
gospodarczych i demograficznych, narosłych wskutek rozpadu Związku 
Radzieckiego i odejścia od obowiązującego przed 1991 rokiem modelu 
zarządzania wschodnimi terytoriami obecnej Federacji Rosyjskiej. Z założeń 
Strategii rozwoju rosyjskiego Dalekiego Wschodu i regionu Bajkalskiego na okres 
do 2025 roku, przyjętej pod koniec grudnia roku 2009 przez rząd rosyjski wynika,  
iż modernizacja tamtejszego przemysłu ma być ukierunkowana na optymalne 
wykorzystanie potencjału surowcowego regionu. W dokumencie zawarta jest 
opinia, iż bogactwo rezerw zasobów naturalnych, w połączeniu ze strategią ich 
efektywnego wykorzystania może okazać się kluczowym czynnikiem w procesie 
zmiany geopolitycznego znaczenia wschodniej Rosji.

18
 W związku z tym, 

przewiduje się podjęcie szeregu działań, zmierzających do rozbudowy  
(a w niektórych regionach wręcz rekonstrukcji) przemysłu wydobywczego oraz 
powiązanych z nim gałęzi gospodarki. Eksploatacja dalekowschodnich  
i wschodniosyberyjskich złóż surowców energetycznych wymaga jednak 
przezwyciężenia rozmaitych trudności, uwarunkowanych szeregiem czynników 
bardzo różnej natury. Odwołując się do rozważań N. Poussenkovej, można 
podzielić je na następujące kategorie:

19
 

a. Problemy klimatyczne. Złoża Syberii Wschodniej i Dalekiego Wschodu  
są w większości zlokalizowane na terenach wiecznej zmarzliny,  
co warunkuje utrudnione wydobycie i pociąga za sobą konieczność 
pozyskania dodatkowych środków finansowych; 

b. Problemy geologiczne. W większości złóż (za wyjątkiem Sachalinu) zasoby 
znajdują się pod ciśnieniem niższym, niż ciśnienie hydrostatyczne, stąd 
wymagane są instalacje kompresyjne o dużej mocy. Dodatkowo, dzienna 
produkcja odwiertów jest stosunkowo niska; 

c. Problemy organizacyjne. Z uwagi na występowanie złóż mieszanych 
(wszędzie poza Sachalinem), wymagana jest jednoczesna produkcja  
ropy naftowej, gazu i kondensatu, przy czym dla każdego z tych  
produktów potrzeba odrębnego szlaku transportowego. Ponadto, sam  
gaz zawiera wiele komponentów, wykorzystywanych w różnych gałęziach 
przemysłu (etan, propan, hel i in.), stąd niezbędna jest rozbudowa 
określonej infrastruktury przemysłowej w pobliżu miejsca wydobycia 
(zakłady produkcyjne, zbiorniki magazynowe etc.); 

  

                                                 
17

 Gazprom, Eastern Gas Program, http://www.gazprom.com/production/projects/east-program/, 
(dodano 30.10.2011 r.) 

18
 Стратегия социально-экономического развитя Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2025 года, przyjęta 28 grudnia 2009, N 2094-p., s. 3 

19
 N. Poussenkova, THE WILD, WILD EAST. East Siberia and Far East: A NewPetroleum Frontier?, 
Working Paper, Carnegie Moscow Center. Moskwa 2007,s. 14-15 
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d. Problemy eksploracyjne. Z uwagi na niedostateczny stan badań 
geologicznych, można założyć, iż funkcjonuje znacząca różnica pomiędzy 
stanem potwierdzonych zasobów i przewidywanych rezerw surowców. 
Brakuje efektywnej strategii przyznawania licencji i bodźców dla 
posiadaczy owych licencji do przeznaczania funduszy na szeroko 
zakrojone badania geologiczne; 

e. Problemy infrastrukturalne. Słabo rozbudowana jest sieć transportowa 
(szczególnie rurociągi), a same złoża leżą daleko od istniejących szlaków  
i pozostają w dużym rozproszeniu; 

f. Problemy związane z ochroną środowiska naturalnego. Wszystkie 
przedsięwzięcia wydobywcze oraz przemysłowe muszą zostać 
przeprowadzone w taki sposób, by nie stanowiły one poważnego 
zagrożenia dla środowiska. Wymaga to dodatkowych inwestycji  
w ekologiczne technologie eksploatacyjne; 

g. Trudności prawne. Powiązane są z położeniem złóż i trasą rurociągów  
– rozbudowa przemysłu wydobywczego i transportowego musi 
uwzględniać interesy ludności, tradycyjnie zamieszkującej omawiane 
regiony; 

h. Problemy z dostępem do siły roboczej. Niedobór ludności na tych 
terytoriach pogłębiany jest nieustannie trwającą depopulacją. Dodatkowo, 
brakuje wykwalifikowanego personelu, który mógłby zająć się pracami 
geologicznymi. 

Przezwyciężenie tych problemów wymaga ogromnych nakładów kapitału  
i pracy, a także reformy istniejącego w Rosji prawa i ogólnej poprawy warunków 
prowadzenia biznesu w kraju, szczególnie w jego wschodniej części. Federacja 
Rosyjska nie dysponuje aktualnie ani wystarczającymi zasobami finansowymi, ani 
odpowiednio liczną siłą roboczą. Zdolność do przyciągnięcia z zagranicy inwestycji 
(kapitałowych, technologicznych i innych) oraz czynnika pracy jawi się w tym 
kontekście nieodzownym warunkiem realizacji postulowanego rozwoju wschodnich 
terytoriów Rosji, a tym samym istotnie rzutuje na perspektywy i tempo realizacji 
rosyjsko-chińskich porozumień gazowych. 

 
2.2. Możliwości finansowe Gazpromu i jego aktywność na rynkach 

wschodnich 
W ostatnim dziesięcioleciu Gazprom umocnił swoją obecność na rosyjskim 

rynku wewnętrznym, poprzez przejęcie roli wiodącej firmy w branży gazowej  
na wschodzie kraju.

20
 Jest więc monopolistą ogólnokrajowym i lokalnym, 

właścicielem większości licencji wydobywczych oraz wszystkich szlaków 
transportowych błękitnego paliwa. Daje to szeroki wachlarz możliwości w zakresie 
pozyskiwania kapitału. 

Z drugiej strony, dwa czynniki silnie te możliwości obecnie ograniczają. 
Pierwszy to trwający kryzys gospodarczy, który przełożył się na wahania cen paliw 
kopalnych na świecie i doprowadził do zwiększenia zagranicznego zadłużenia 
koncernu. Drugi to polityka cenowa, prowadzona w branży gazowej przez 

                                                 
20

 Najczęściej miało to miejsce drogą przejęcia pakietu kontrolnego konkurencji lub wykorzystania 
finansowego i politycznego wsparcia władz. Zob. więcej: N. Poussenkova, op,cit., s. 22 – 35 oraz  
N. Poussenkova, Gazprom and Russia’s Great Eastern Pipe – Dreams, „Russian Analytical Digest”, 
nr 58, 2009, s. 5-10 
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Federację Rosyjską. Mam tu na myśli sprzedaż błękitnego paliwa konsumentom 
krajowym po cenach zaniżonych w stosunku do cen na rynku międzynarodowym. 
Z uwagi na powiązanie Gazpromu z władzami Federacji Rosyjskiej, zniwelowanie 
tego problemu, poza następstwami ekonomicznymi niesie również konsekwencje 
natury politycznej i jest wyzwaniem dość skomplikowanym. Zrównanie warunków 
sprzedaży surowca poszczególnym odbiorcom – krajowym i zagranicznym – ma 
bardzo istotne znaczenie dla finansowej przyszłości koncernu i stanowi element 
jego długofalowej strategii. 

Bardzo prawdopodobne, iż przedłużająca się realizacja porozumień 
Gazpromu z CNPC wiąże się między innymi z niewystarczającymi środkami 
finansowymi na wydobycie i transfer ustalonych ilości gazu ziemnego. Dostępność 
i wola przyjęcia zagranicznego kapitału mają w tym kontekście duże znaczenie. 
Jak dotąd jednak, pomimo częściowego otwarcia rosyjskiego sektora 
energetycznego na współpracę z zagranicą, efekty tych działań są mało 
zadawalające.

21
 

W lutym 2009 roku nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego rosyjskiego 
zakładu skraplania gazu. Jest to jedna z największych na świecie fabryk  
LNG, docelowo mająca wytwarzać około 5% światowej produkcji tego  
surowca. Zlokalizowano ją w miejscowości Prigorodnoje, na południu wyspy 
Sachalin.

22
 Zaplecze surowcowe stanowią złoża Sachalin II, zawierające ponad 

600 mld m
3
 gazu.

23
 

W dłuższej perspektywie, wejście Gazpromu na rynki azjatyckie poprzez 
eksport LNG jest znaczącym czynnikiem, wpływającym na przebieg negocjacji  
z CNPC. Realizacja tego przedsięwzięcia rzutuje na perspektywy finansowe 
Gazpromu. Z jednej strony wkracza on w nieustannie zyskujący na znaczeniu 
międzynarodowy rynek LNG, z drugiej – zyskuje nowych partnerów handlowych  
w Azji i szanse na rozbudowę przemysłu przetwórstwa gazowego na Sachalinie,  
o ile dotychczasowa eksploatacja tamtejszych złóż przyniesie oczekiwane zyski. 
Jak dotąd większość rosyjskiego LNG została już zakontraktowana na najbliższe 
20-25 lat przez największych odbiorców tego surowca w regionie Azji i Pacyfiku  
– Japonię i Koreę Południową. Gazprom planuje jednak w przyszłości rozszerzyć 
zaplecze surowcowe do produkcji gazu skroplonego i przejąć częściowo udziały 
złoża Sachalin I oraz całościowo – Sachalin III.

24
 Tego typu rozwój, o ile przyniesie 

spodziewane efekty, wygeneruje dodatkowy dochód, umożliwiając koncernowi 
inwestycje m.in. w eksploatację złóż na Dalekim Wschodzie Rosji. Jak już wyżej 
wspomniałam, Chiny zdecydowały się w 2010 roku na import LNG z Rosji. Przede 
wszystkim kraj ten poszukuje jednak w tej chwili stabilnych i długofalowych dostaw 
surowca drogą lądową. W dłuższej perspektywie skroplony gaz importowany 
 
  

                                                 
21

 J. M. Godzimirski, The Northern Dimension of the Russian Gas Strategy, “Russian Analytical Digest”, 
nr 58, 2009, s. 3 

22
 J. Malczyk, Na Sachalinie pierwsza w Rosji fabryka skroplonego gazu (LNG), 
www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/na;sachalinie;pierwsza;w;rosji;fabryka;sk
roplonego;gazu;lng,68,0,428356.html, (dodano 26.02.2010 r.) 

23
 Gazprom, Sakhalin II, http://www.gazprom.com/production/projects/deposits/sakhalin2/, (dodano 
30.10.2011 r.) 

24
 E. Paszyc, Debiut Gazpromu na rynku LNG, „Tydzień na Wschodzie”, 2009, nr 8 (83), s. 2-3 
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z Sachalinu może służyć jako uzupełnienie, względnie substytut (w przypadku 
fiaska umów o transporcie lądowym) gazu ziemnego, dostarczanego przez sieć 
rurociągów. Popyt na ten surowiec w Chinach nieustannie rośnie, a Gazprom  
– o ile odniesie oczekiwane sukcesy finansowe – planuje też zwiększać podaż. 

 
3. Wnioski 

Popyt na gaz, zgłaszany przez Chiny, odpowiada podaży, jaką może 
zaproponować Rosja. Ta oczywista zbieżność interesów powoduje, iż negocjacje 
w sprawie gazociągów trwają – strony nie rezygnują z nich mimo wzrostu 
aktywności handlowej z innymi partnerami zagranicznymi. W perspektywie 
najbliższych kilku dekad, kupno surowców rosyjskich jest dla ChRL optymalnym 
gospodarczo rozwiązaniem, pozwalającym na zapewnienie stałych dostaw gazu. 
Dla Rosji z kolei, o ile chce ona rozwijać swoją aktywność handlową w regionie Azj i 
i Pacyfiku, Chiny są jednym z najważniejszych partnerów handlowych. 

Ponadto, realizacja proponowanych projektów może istotnie wpłynąć  
na rozwój gospodarek obu zainteresowanych państw. W Chinach, z uwagi  
na czynniki geograficzne i stan sieci dystrybucyjnej, optymalnym rozwiązaniem 
importowym jawi się określona kombinacja dostaw LNG i gazu ziemnego, 
transportowanego przez system szlaków lądowych. Jak dotąd jednak udział  
LNG przeważa w ogólnej strukturze importu tego surowca, co wymaga zmiany  
z dwóch względów. Po pierwsze, nawet wzmożony zakup tej formy gazu  
nie zapewnia wymaganej podaży na rynku chińskim. Po drugie, import LNG  
jest – ze względów technologicznych i w perspektywie długookresowej także 
transportowych – droższym rozwiązaniem, niż sprowadzanie surowca szlakami 
lądowymi (nawet, jeżeli wymaga to sporych nakładów wstępnych na rozbudowę 
sieci dystrybucyjnej). W związku z tym, wymóg minimalizowania kosztów oraz 
zaspakajania szybko rosnącego popytu na gaz, sprzyja zaangażowaniu Chin  
w kolejne – po umowach z państwami Azji Centralnej – zagraniczne 
przedsięwzięcia handlowe. Podjęcie współpracy z Rosją oznaczałoby większą 
dywersyfikację dostawców gazu oraz wzrost jego udziału w ogólnej strukturze 
popytu na surowce energetyczne. To z kolei powinno zadziałać stymulująco  
na wewnętrzne zmiany w chińskiej gospodarce, których zalążki są już  
obecnie zauważalne – przede wszystkim intensywny rozwój krajowego sektora 
gazowego, zwłaszcza pod kątem przetwarzania i transportu surowca, a także 
korzystne zmiany w polityce cenowej, stosowanej w tej branży. By zapewnić 
efektywne wykorzystanie sprowadzanego gazu należałoby zintensyfikować 
inwestycje w rozbudowę szlaków transportowych i przeprowadzić owe gazociągi 
przez terytoria, na których nadal obecnie dominuje zużycie węgla i ropy naftowej.  
Takie rozwiązanie przyniosłoby korzyści ekologiczne, oraz pozwoliłoby  
na urozmaicenie struktury konsumpcji energii w prowincjach słabiej rozwiniętych. 
Dodatkowo, nastąpiłaby poprawa kondycji krajowego sektora gazowego, 
wynikająca z poszerzenia rynku zbytu rodzimych przedsiębiorstw wydobywczych. 

Z kolei Federacja Rosyjska z dużym prawdopodobieństwem zyskałaby  
na współpracy energetycznej z Chinami, jeśli chodzi o rozwój wschodniej części jej 
terytoriów. Naturalnie, skuteczność modernizacji tych regionów zależy od wielu 
czynników endogenicznych – w tym przede wszystkim od efektywności 
wykorzystania pozyskanych środków finansowych i zasobów ludzkich – jednakże 
sam impuls, jakiego dostarczyłaby zacieśniona kooperacja w branży gazowej, 
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pozwoliłby na formułowanie i skuteczną implementację konkretnych programów 
rozwojowych. Uruchomienie wydobycia w dotychczas nie eksploatowanych 
złożach wymaga rozwoju przemysłu transportowego i przetwórczego w tych 
regionach, a zobowiązanie w postaci umowy o handlu zagranicznym stanowi silny 
bodziec dla systematycznego inwestowania w te gałęzie. Problem, jakim jest 
deficyt siły roboczej, może zostać rozwiązany poprzez import tego czynnika  
z przeludnionych, północnych prowincji chińskich. 

Korzyści długookresowe, jakie mogłaby przynieść budowa i uruchomienie 
gazociągów z Rosji do Chin, są na tyle znaczące, iż wydaje się być mało 
prawdopodobnym, by strony zaniechały realizacji porozumień w tym zakresie. 
Rosnący popyt na ten surowiec w Chinach stanie się w przyszłości czynnikiem 
silnie determinującym wzajemną współpracę, jednak potrzeba czasu i reform  
w chińskim sektorze energetycznym, by zyskał on na znaczeniu. Na zwiększenie 
wzajemnego zaufania obu stron i ograniczenie ryzyka, związanego z tak dużym 
przedsięwzięciem, dodatnio może wpłynąć zaangażowanie ChRL w modernizację 
wschodniej Rosji, zwłaszcza pod kątem udostępniania czynników pracy i kapitału. 
Ponadto, jak wynika z powyższych rozważań, Chiny potrzebują gruntownej reformy 
cen wewnętrznych w sektorze gazowym, a każde kolejne osiągnięcie w tym 
zakresie będzie wpływało stymulująco na tempo realizacji projektów wymiany 
między Gazpromem a CNPC. 

 
Summary 
In 2004 Gazprom and China National Petroleum Corporation (CNPC) signed  

a preliminary agreement for the transfer of Russian natural gas to People’s 
Republic of China (PRC) by land routes. Currently, negotiations on the operation  
of two planned pipelines are still ongoing, regardless of the fact that in the 
meantime both sides engaged in active cooperation with other foreign partners. 
Gazprom's efforts to expand into eastern markets and growing demand for energy 
in the PRC makes the implementation of planned projects highly probable. 
Commencement of Russian gas supplies to China depends on various factors, 
including situation on internal markets of both consumer and supplier of this energy 
resource. On the one hand, in the PRC issues such as building an extensive 
network of gas pipelines, reform of internal price system and development of the 
energy processing sector significantly influence on future utilization of discussed 
gas supplies. On the other hand, current condition of the energy resource industry 
in the eastern regions of the Russian Federation demonstrates that the 
implementation of gas agreements strongly depends on the availability of financial 
and human resources necessary for the modernization of these areas. Not without 
significance is also Gazprom’s “eastern strategy” and the entrance of the company 
to the global LNG market. 
  



85 

Grzegorz MANIA, Michalina SZAFRAŃSKA 
Uniwersytet Jagielloński 
 

OCHRONA PRZED STALKINGIEM W PRAWIE POLSKIM 
 
 

Stalking – przejawy i konsekwencje 
Stalking – w ujęciu szerokim – określić można jako sposób postępowania 

polegający na powtarzającym się i uporczywym kierowaniu w stronę ofiary 
niepożądanych komunikatów i utrzymywaniu jej w przeświadczeniu o ciągłej 
bliskości sprawcy. Opiera się on o specyficzną relację – czy to rzeczywistą, czy 
wyimaginowaną – pomiędzy prześladowanym a prześladującym. Stalking jest 
swego rodzaju pojęciem-etykietą: mieści w sobie szeroki, otwarty katalog 
zachowań (począwszy od śledzenia czy nachodzenia ofiary, poprzez 
wielogodzinne wyczekiwanie przed jej miejscem pobytu, aranżowanie 
„przypadkowych” spotkań, aż po gromadzenie wszelkich danych na jej temat, 
liczne telefony, smsy, korespondencja i wiele innych), przy czym mogą się one 
wiązać z różnorodnymi motywami po stronie sprawcy. Czyny stalkera nie muszą 
realizować znamion przestępstw czy wykroczeń; co więcej z punktu widzenia 
niezaangażowanego obserwatora niektóre przejawy aktywności stalkerów mogą 
wydawać się całkowicie nieszkodliwe, a nawet miłe (np. ciągłe wysyłanie kwiatów 
czy prezentów, publiczne prawienie komplementów, listowne wyznania miłosne). 
Warto nadto podkreślić, że działalność stalkera nie zawsze dotyczy wyłącznie 
prześladowanego. Zdarza się, że kieruje on swą aktywność na podmioty inne niż 
obiekt jego zainteresowania, co przeważnie wynika z realnych bądź wyobrażonych 
powiązań pomiędzy nimi a ofiarą prześladowania. 

Rozwój i rozpowszechnienie Internetu zaowocowało pojawieniem się nowych 
form prześladowania, a tym samym przeniesienie się części aktywności stalkerów 
w przestrzeń wirtualną (on-line harassment). Zagrożenie w przypadku 
cyberstalkingu jest równie realne, jak przy innych postaciach prześladowania.  
Co więcej, anonimowość gwarantowana przez Internet może czasem stymulować 
sprawców do aktywności bardziej dotkliwej niż ta, którą podjęliby, mając osobisty 
kontakt z ofiarą. Zasadniczo sieć internetowa może służyć stalkerowi do dwóch 
celów: gromadzeniu informacji dotyczących obiektu zainteresowania oraz 
komunikowaniu się z nim (w czasie rzeczywistym lub nie). W literaturze 
analizującej to zagadnienie obok bezpośrednich form cyberstalkingu, polegających 
na wysyłaniu e-maili, umieszczaniu ubliżających komentarzy na portalach 
internetowych czy tzw. elektronicznego sabotażu,1 obserwuje się również formy 

pośrednie, jak np. wysyłanie obscenicznych lub obraźliwych e-maili innym osobom 
w imieniu ofiary lub dokonywanie w jej imieniu internetowych zakupów. 
  

                                                 
1
 Polega on na wysyłaniu prześladowanemu dużej liczby e-maili w celu utrudnienia mu korzystania  
z poczty elektronicznej albo też za przesyłaniu mu wirusów komputerowych. Więcej na ten temat  
w: L. Ellison, Y. Akdeniz, Cyberstalking – the regulation of harassment on the Internet, Criminal Law 
Review, December Special Edition: Crime. Criminal Justice and the Internet, 1998, s. 2-3 
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Zasadniczo wskazać można na dwie konstytutywne cechy stalkingu: 
1. wielość czynów (nie wyczerpuje się w jednym akcie, lecz wymaga 

uporczywości); 
2.  wzbudzenie uzasadnionych obaw u ofiary; działania sprawcy podlegają 

ocenie przy uwzględnieniu zarówno kryterium subiektywnego 
(indywidualne odczucia ofiary), jak również obiektywnego (adekwatność 
tych odczuć do zachowania sprawcy z punktu wiedzenia człowieka 
rozsądnego, reasonable person). 

Pierwsze hipotezy usiłujące wyjaśnić problem stalkingu odwoływały się  
do erotomanii, definiowanej jako zaburzenie urojeniowe, którego podstawowym 
symptomem jest przeświadczenie podmiotu przejawiającego to zaburzenie,  
że określona osoba – z reguły o wyższym statusie – jest w nim zakochana.2 
Rozpowszechnienie tej hipotezy przez media spowodowało utrwalenie się 
błędnego przekonania, jakoby sprawcy stalkingu zawsze cechowali się znaczącymi 
ubytkami w zakresie zdrowia psychicznego. Tymczasem, jak wykazują badania, 
zaburzenia urojeniowe diagnozuje się u marginalnego odsetka wszystkich 
stalkerów. Wobec powyższego, kolejnym krokiem do poznania przyczyn zjawiska 
stalkingu stało się połączenie go z erotomanią nieurojeniową, zwaną erotomanią 
pograniczną (borderline erotomania), tj. pewną formą patologicznego przywiązania 
charakteryzującą się poczuciem obsesyjnej więzi z określoną osobą. Brak tu już 
jednak nierealistycznego przekonania o wzajemności z jej strony.3 Ta hipoteza 
znalazła jednak tylko częściowe potwierdzenie w dowodach empirycznych: 
wprawdzie zaburzenia osobowości zaobserwowano u większości przebadanych 
sprawców stalkingu, jednak stopień zaburzenia był często nieznaczny, a ponadto 
w wielu przypadkach dominujące znaczenie miało raczej poczucie społecznej 
izolacji czy samotność. 

Z uwagi na cel działania sprawcy wyróżnia się, z jednej strony, stalking 
nakierowany na bliską relację z pożądaną osobą (desired-intimate stalking), gdy 
bezpośrednim celem działania stalkera jest stworzenie związku z ofiarą,4 z drugiej 
strony, stalking nakierowany na byłego partnera (former-intimate stalking)  
– będący przeważnie konsekwencją patologicznej zazdrości5 lub poczucia 

odrzucenia; wreszcie mówi się również o prześladowaniu niepowiązanym z bliską 
relacją (non-intimate persecution) – stalking jest tutaj formą odwetu  
za domniemaną zniewagę lub upokorzenie, którego – w przeświadczeniu stalkera 
– ofiara dopuściła się w przeszłości. Biorąc pod uwagę motywację sprawcy, 
wyodrębnia się natomiast stalking służący stworzeniu więzi (attachment seeking), 
kreowaniu tożsamości (identity seeking)6, oparty na odrzuceniu (rejection based)  
i oparty na urojeniu (delusion based). Uwzględniając zaś obiekt zainteresowania 

                                                 
2
 N. Kennedy, M. McDonough, B. Kelly, G. E. Berrios, Erotomania revisited: Clinical course and 
treatment, Comprehensive Psychiatry, vol. 43. January 2002, s. 1 

3
 D. A. Pinals (red.), Stalking: Psychiatric perspectives and practical approaches, s. 30 

4
 Zachowanie to bierze się najczęściej z niepatologicznej potrzeby bliskości w stosunku do ofiary  
po stronie sprawcy. Zdarza się jednak, że ma ono podłoże urojeniowe. Ten typ stalkingu cechuje się 
najwyższym odsetkiem poważnych zaburzeń psychicznych wśród sprawców (przeważnie schizofrenia 
lub psychoza maniakalno-depresyjna). 

5
 B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2011, s. 638 

6
 Stalker „may try to control other person so that he can maintain his identity as part of the desired 
dyad”. Cytat, podobnie jak cała przywołana typologia, pochodzi z: D. A. Pinals (red.), op. cit.,  
s. 43-44 
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stalkera wymienia się m. in. stalking ofiary przypadkowej, celebrytów, partnerów 
(realnych i wyimaginowanych), byłych partnerów, osób związanych z określoną 
kwestią społeczną lub polityczną. 

Według wydanego w 2009 roku specjalnego raportu dotyczącego problemu 
stalkingu w Stanach Zjednoczonych, ofiarą tego przestępstwa w okresie dwunastu 
miesięcy poprzedzających badanie stało się ok. 3,4 mln dorosłych Amerykanów  
(z czego w przypadku 11% wiktymizacja trwa już od ponad 5 lat). Około jedna 
czwarta wszystkich ofiar spotkała się z przejawami cyberstalkingu (głównie  
w postaci otrzymywania niechcianych e-maili – 83%).7 Z kolei opublikowany  
w 2011 roku raport z badań brytyjskich (British Crime Survay) wskazuje,  
że do doświadczeń wiktymizacyjnych związanych ze stalkingiem przyznaje się 
ponad 13% badanych.8 Z przeprowadzonych w 2009 roku przez Instytut Wymiaru 
Sprawidliwości badań nad skalą zjawiska stalkingu w Polsce wynika, że problem 
ten dotyczył niemal co dziesiątego badanego.9 

Przegląd literatury i badań wskazuje wyraźnie na bardzo silną korelację 
zmiennej płci zarówno z poziomem obiektywnego ryzyka wiktymizacyjnego, jak  
i prawdopodobieństwem stania się sprawcą.10 Prześladujący w przeważającej 
większości przypadków wybiera sobie ofiarę płci przeciwnej (nie dotyczy  
to naturalnie sprawców z preferencjami homoseksualnymi; w najmniejszym stopniu 
prawidłowość ta odnosi się do tzw. stalkingu sadystycznego11), co jest zupełnie 
zrozumiałe, zważywszy na emocjonalne i seksualne tło jego działań. Ponieważ 
istotną większość sprawców stanowią mężczyźni (ok. 70-90%), zatem odsetek 
ofiar płci żeńskiej jest równie znaczący (ok. 60-80%). Przeciętny wiek sprawców  
i ofiar stalkingu jest wyższy niż w przypadku innych przestępstw i wynosi ok. 40 lat. 
Dodatkowo większość sprawców ma przeważnie za sobą wieloletnie, nieudane 
związki. Działania stalkerów są zwykle stosunkowo intensywne i długotrwałe  
– okres prześladowania mierzony jest przeważnie w miesiącach lub latach (w USA 
oszacowano, że wynosi on od 4 tygodni do 8 lat, średnio 1,75 roku12). 

Ponieważ stalking nie wyczerpuje się w jednym czynie, lecz jest pewnym 
sposobem postępowania zakładającym uporczywość działań sprawcy, ofiara 
ponosi często zwielokrotnione psychiczne konsekwencje prześladowania.  
Ze stalkingiem związane są wszystkie objawy typowe dla chronicznego stresu 
takie jak: stany lękowe i nastroje depresyjne, nadpobudliwość, podejrzliwość czy 
wrogość, apatia, przygnębienie i zachwiane poczucie własnej wartości, zwiększona 
pobudliwość, tiki nerwowe, nagłe wybuchy gniewu lub płaczu, bezsenność, brak 
apetytu czy obniżona wydajność. Ze wspomnianych powyżej badań 

                                                 
7
 K. Baum, S. Catalano, M. Rand, K. Rose, Stalking Victimization in the United States. National Crime 
Victimization Survey Special Report, Bureau of Justice Statistics 2009, s. 1 

8
 R. Chaplin, J. Flatley, K. Smith (red.), Crime in England and Wales 2010/11. Findings from the British 
Crime Survey and police recorded crime, Home Office Statistical Bulletin 2011, s. 65 

9
 B. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Siemaszko, D. Woźniakowska-Fajst, Stalking  
w Polsce. Rozmiary – formy – skutki, [w:] Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia 
Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, A. Siemaszko (red.). Warszawa 2010 

10
 S.J. Morewitz, Stalking and violence. New patterns of trauma and obsession, Kluwer Academic 
Publishers. New York 2003, s. 28 i n 

11
 Wspomniane wcześniej prześladowanie niepowiązane z bliską relacją (non-intimate persecution), 
bywa czasem nazywane stalkingiem sadystycznym, sprawca posiada tu bowiem kierunkowy zamiar 
wzbudzenia strachu w ofierze i czyni to poprzez utrzymywanie jej w przeświadczeniu, że ktoś  
ma stały kontakt z jej sferą prywatną, a nawet sprawuje kontrolę nad jej życiem. 

12
 B. Hołyst, op. cit., s. 629 
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przeprowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wynika, że ponad 
połowa respondentów deklarujących wiktymizację zjawiskiem stalkingu odczuwała 
w związku z nią problemy psychiczne lub zaburzenia emocjonalne. Najczęściej 
wskazywano na przygnębienie, utratę poczucia bezpieczeństwa, strach, złość czy 
też irytację. Jedna trzecia ofiar odczuwała lęk przed wyjściem z domu, natomiast  

co czwarty pokrzywdzony rozpoznał u siebie przejawy agresji lub rozkojarzenia,  
co piąty ataki paniki. Ponad 10% ofiar przyznało się do myśli samobójczych.13Nie 
mniej dotkliwe są społeczne, zawodowe i osobiste skutki prześladowania. Ofiara 
zmuszona jest do funkcjonowania w ciągłym strachu oraz gotowości  
do odparcia potencjalnego ataku, co radykalnie wpływa na jakość jej egzystencji. 
Konsekwencją nękania jest poczucie utraty kontroli nad własnym życiem, 
przypieczętowane często wymuszonymi działaniem stalkera zmianami  
w dotychczasowym sposobie lub trybie życia: zmianą mieszkania lub miejsca 
zamieszkania, rezygnację lub zmianę pracy, a w skrajnych wypadkach także 
zmianę wyglądu lub nazwiska. Ogólny wzrost nieufności powoduje nadto poważne 
problemy w relacjach interpersonalnych. Jak pokazują polskie badania, ponad 10% 
pokrzywdzonych zmieniło w wyniku nękania miejsce zamieszkania, a co szósta 
ofiara wskazała stalking jako przyczynę utraty lub zmiany pracy. Ponad 40% ofiar 
dostrzegło negatywny wpływ nękania na życie zawodowe lub rodzinne.14 
Podkreślenia wymaga tu okoliczność, że w odniesieniu do części przypadków 
działalność prześladowcza stalkera dotyka nie tylko obiektu jego zainteresowania, 
ale także osoby trzecie (głównie bliskich ofiary). Wiktymizacja ta może mieć 
charakter bezpośredni – gdy uciążliwa lub niebezpieczna aktywność sprawcy 
zwraca się ku osobie, postrzeganej przez sprawcę jako zagrożenie dla jego więzi  
z ofiarą – lub pośredni – oznacza konieczność zmagania się ze stanem 
psychicznym prześladowanego lub ciągłą obawą o jego bezpieczeństwo. 

 

Dotychczasowe środki karnoprawnej ochrony 
Do czasu penalizacji stalkingu ustawą z 25 lutego 2011 roku prawo karne 

pozostawało przeważnie bezsilne wobec tego zjawiska. Zdarzało się, iż niektóre  
z czynów stalkera realizowały znamiona czynów zabronionych, umiejscowionych 
głównie (choć nie tylko) w dwóch rozdziałach kodeksu karnego – XXIII i XXVI. 
Szczątkowej i mało skutecznej ochrony prawnej udzielał również jeden  
z przepisów kodeksu wykroczeń. 

Niektóre zachowania w ramach stalkingu mogły na przykład realizować 
znamiona typu czynu zabronionego określonego w art. 189 k.k.,15 udzielającego 
ochrony wolności jako wolności fizycznej – rozumianej jako swoboda ruchów, 
możliwość swobodnego przenoszenia się z miejsca na miejsce. A. Zoll wskazuje, 
że chodzi o tzw. wolność lokomocyjną, w którą godzić będą takie zachowania jak 
zamknięcie, skrępowanie lub inne czynności, których celem będzie 
uniemożliwienie drugiej osobie poruszania się czy przemieszczania.16  
W dyspozycji tego przepisu mieści się również takie oddziaływanie na psychikę, 

                                                 
13

 B. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Siemaszko, D. Woźniakowska-Fajst, op. cit. 
14

 Ibidem 
15

 § 1. „Kto pozbawia wolności człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” 
16

 A. Zoll, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, A. Zoll (red.), t. II. Warszawa 2008,  
s. 502-503 
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które u ofiary wywołać może wrażenie o fizycznej niemożliwości poruszania się czy 
zmiany pomieszczenia. 

Podobną ocenę należy sformułować na gruncie kolejnych artykułów 
wspomnianego rozdziału – tzn. niektóre zachowania w ramach stalkingu17 mogły 
realizować znamiona poniższych typów czynów zabronionych: 

 art. 190 k.k.,
18

 chroniącego wolność psychiczną człowieka, tj. wolność  

od spowodowanego działaniami innych ludzi uczucia strachu lub 
zagrożenia powodującego dyskomfort psychiczny i obniżającego standard 

życia psychicznego,
19

 przede wszystkim chroniącego jednak poczucie 

bezpieczeństwa w sensie wolności od obawy popełnienia przestępstwa 

godzącego w ofiarę lub osobę najbliższą.
20

 Dla realizacji znamion 

niezbędne jest sformułowanie groźby popełnienia przestępstwa,  
tj. oddziaływanie na psychikę drugiej osoby w taki sposób, by poddać  
ją woli sprawcy lub wywołać u niej poczucie strachu, a przy tym nie 
wystarczy sama obawa ofiary – subiektywna obawa pokrzywdzonego  
i jego przekonanie o prawdopodobieństwie realizacji groźby muszą być 
uzasadnione, tzn. że zarówno okoliczności, w jakich groźba została 
wyrażona, jak i osoba grożącego robią wrażenie na obiektywnym, 
normalnie wrażliwym obserwatorze, iż groźba wyrażona została na serio  

i daje podstawy do uzasadnionej obawy.
21

 Tylko w takim przypadku  

– tj. gdy groźba została sformułowana – działania stalkera mogły podlegać 
kwalifikacji z art. 190 k.k.; 

 art. 191,
22

 chroniącego przed takimi działaniami, które godzić będą  

w swobodę procesu decyzyjnego. Zachowania w ramach stalkingu 
podlegały tej kwalifikacji prawnej w takim zakresie, w jakim ofiara zostałaby 
zmuszona do działania/zaniechania/znoszenia przemocą lub groźbą 
bezprawną, przy czym groźba bezprawna to nie tylko groźba określona  
w art. 190 § 1 (groźba karalna), ale także groźba spowodowania 
postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci 

zagrożonego lub jego najbliższych (szantaż);
23

 

 art. 207,
24

 penalizującego znęcanie się fizyczne lub psychiczne. 

Przedmiotem ochrony jest przede wszystkim zdrowie fizyczne  
i psychiczne, w które godzić mogą zachowania w kręgu rodzinnym lub  

                                                 
17

 Szczególnie w ramach stalkingu sadystycznego 
18

 § 1. „Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, 
jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Ściganie następuje na wniosek 
pokrzywdzonego” 

19
 M. Filar, [w:] Kodeks karny. Komentarz, O. Górniok (red.). Warszawa 2006, s. 621 

20
 A. Zoll, op. cit., s. 509 

21
 Ibidem, s. 512 

22
 § 1. „Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do 
określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. 
Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” 

23
 A. Zoll, op. cit., s. 517 

24
 § 1. „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą  
w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą 
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizycznych, podlega karze pozbawienia wolności  
od 3 miesięcy do lat 5” 
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w zakresie stosunku zależności. Zdaniem M. Szewczyk pojęcie 
»znęcania« oznacza zazwyczaj systematycznie powtarzające się 
zachowanie złożone z jedno lub wielorodzajowych pojedynczych czynności 
naruszających różne dobra, na przykład nietykalność ciała, godność 

osobistą.
25

 Znęcanie psychiczne oznaczać będzie przede wszystkim takie 

działanie, które prowadzić będzie do dręczenia za pomocą np. lżenia, 
szydzenia czy straszenia. Typowe znęcanie się jest zachowaniem 
intensywnym i częstotliwym, złożonym zazwyczaj z wielu elementów 

wykonawczych działania przestępnego.
26

 M. Szewczyk zwraca ponadto 

uwagę, iż znęcanie się musi prowadzić do poważnego bólu lub cierpienia  

u ofiary.
27

 Działania sprawcy nakierowane mają być na osobę najbliższą 

lub pozostającą ze sprawcą w stosunku zależności. Zachowania w ramach 
stalkingu łączył z tą kwalifikacją prawną fakt systematyczności  
i powtarzalności wielorodzajowych czynności, jednakże, ze względu  
na to, iż są one kierowane nie tylko w stronę osób najbliższych czy 
pozostających w stosunku zależności, możliwość skorzystania z ochrony 

udzielanej w art. 207 k.k. była dość ograniczona.
28

 Co więcej, często nie 

można było ich zakwalifikować jako „poważnych” czy „intensywnych”  
w rozumieniu przepisu; 

 Art. 193 k.k.
29

 czy 279 k.k.,
30

 jeżeli działalność stalkera doprowadzała  

do wdarcia się np. do mieszkania ofiary; 

 Art. 217 k.k.,
31

 jeśli prowadziły do niepożądanego kontaktu fizycznego, 

mogły być kwalifikowane jako (co najmniej) naruszające nietykalność 
cielesną. 

Stalkingowi stosunkowo „najbliżej” było do dyspozycji art. 107 kodeksu 
wykroczeń: kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub 
w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny 
do 1500 zł albo karze nagany. Także w tym artykule ustawodawca środkami 
karnoprawnymi rozciąga ochronę nad tym aspektem wolności, jakim jest spokój 
osobisty, wolność od obawy czy zagrożenia. Objaśnienia wymagają jednakże dwa 
terminy – „złośliwe” i „niepokojenie”. To pierwsze, jako szczególne nastawienie 
podmiotowe, ma na celu sprawienie przykrości, dokuczenie. Niepokojenie zaś 
polega, zdaniem M. Szwarczyka, na doprowadzeniu do powstania u osoby 
niepokojonej uczucia obawy32 i może być osiągane poprzez zaburzenie spokoju, 

                                                 
25

 M. Szewczyk, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, A. Zoll (red.), t. II. Warszawa 2008,  
s. 729 

26
 Z. Siwik, (w:) Kodeks karny. Komentarz, O. Górniok (red.). Warszawa 2006, s. 676 

27
 M. Szewczyk, op. cit., s. 729 

28
 Najczęściej znajdzie ona zastosowanie w przypadku stalkingu nakierowanego na np. byłego partnera 
czy młodocianego 

29
 „Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo 
wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” 

30
 § 1 „Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” 

31
 § 1. „Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Jeżeli naruszenie nietykalności 
wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział 
naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. § 3. Ściganie odbywa się  
z oskarżenia prywatnego” 

32
 M. Szwarczyk, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, T. Bojarski (red.). Warszawa 2007, s. 305 
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równowagi psychicznej, doprowadzenie do odczuwania negatywnych stanów 
emocjonalnych, jak wzburzenia, gniewu, odrazy, niesmaku. Za typowy przykład 
niepokojenia M. Mozgawa podaje dzwonienie do drzwi i uciekanie lub 
wykonywanie głuchych telefonów (szczególnie nocą).33 Takie ujęcie w kontekście 

stalkingu miało dwie poważne słabości. Po pierwsze, zachowania w ramach 
stalkingu, choć zaburzające spokój, nie zawsze charakteryzowały się złośliwością, 
chęcią dokuczenia, a więc ze szczególnym nastawieniem podmiotowym. Po 
drugie, nawet jeśli niektóre z zachowań podejmowanych przez stalkera mogły być 
kwalifikowane jako „złośliwe niepokojenie”, to i tak sankcja karna przewidziana za 
to wykroczenie była niewystarczająca.34 

 
Penalizacja zjawiska stalkingu  
Prace nad penalizacją stalkingu w Polsce zainspirowane zostały zarówno 

opracowaniami psychologicznymi dotyczącymi zjawiska, postulatami płynącymi  
z doktryny35, jak również „falą” penalizacji, zapoczątkowaną w Stanach 
Zjednoczonych (obecnie wszystkie 50 stanów), a kontynuowaną w krajach 
europejskich (m.in. Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Holandia, Wielka 
Brytania). 

W ramach omawianych wyżej badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 
prowadzonych pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Siemaszko36 oszacowano,  
iż zjawisko mogło dotknąć ok. 3 milionów Polaków (głównie Polek). O przypadkach 
uciążliwego, niebezpiecznego prześladowania informowały również media.  
W rezultacie Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło prace nad penalizacją zjawiska, 
które zakończyły się uchwaleniem ustawy z 25 lutego 2011 roku, wprowadzającej 
do Kodeksu karnego art. 190a: 

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej 
wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia  
lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3; 

§ 2. Tej samej karze podlega ten, kto podszywając się pod inną osobę, 
wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia 
jej szkody majątkowej lub osobistej; 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się 
pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10; 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek 
pokrzywdzonego. 

Stalking to zjawisko uderzające przede wszystkim w wolność drugiego 
człowieka. Mająca swe umocowanie prawne między innymi w Konstytucji RP (art. 
30), należy wolność do tych sfer, które prawo chroni najsilniej przed bezprawną 

                                                 
33

 M. Mozgawa, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, M. Mozgawa (red.). Warszawa 2007, s. 366 
34

 J. Kędzierski, Stalking w polskim prawie karnym – de lege lata i de lege ferenda, Palestra  
nr 1-2/2010, s. 70 

35
 J. Kosińska, Prawnokarna problematyka stalkingu, Prokuratura i Prawo nr 10/2008; A. Chlebowska, 
P. Nalewajko, Stalking – zarys problemu oraz analiza rozwiązań ustawodawcy niemieckiego, 
austriackiego, polskiego, Prokurator nr 4/2010-1/2011; J. Kędzierski, op. cit. 

36
 B. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Siemaszko, D. Woźniakowska-Fajst, Stalking  
w Polsce. Rozmiary – formy – skutki, (w:) Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia 
Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, A. Siemaszko (red.). Warszawa 2010 
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ingerencją. Słusznie więc ustawodawca umieścił art. 190a w rozdziale XXIII 
kodeksu karnego („Przestępstwa przeciwko wolności”). Jego przepisy udzielają 
ochrony wolności w takim zakresie, w jakim wskutek działania (lub niekiedy 
zaniechania) ograniczona zostaje sfera decyzyjna człowieka37. Przy okazji 
penalizacji stalkingu ustawodawca wprowadził do kodeksu karnego pojęcie 
„prywatności”, wiążąc jego ochronę właśnie z ochroną wolności. 

Przedmiotem ochrony w przypadku nowej regulacji jest sfera wolności  
i prywatności jednostki. W pierwszym przypadku chodzi o wolności przed obawą, 
niepokojem, ochronie podlega więc poczucie bezpieczeństwa jednostki. W drugim 
zaś ochronie podlega sfera życia osobistego jednostki, powiązana z godnością 
wolność rozumiana jako wolność od nieuzasadnionych ingerencji w swobodę 
kształtowania i decydowania o swoim życiu. Wedle Trybunału Konstytucyjnego,  
na którego orzeczenie powołuje się w uzasadnieniu projektu38 ustawodawca, 
prywatność dotyczy również ochrony informacji dotyczących określonego 
podmiotu, co gwarantuje m.in. pewien stan niezależności, w ramach którego 
jednostka może decydować o zakresie i zasięgu udostępnienia i komunikowania 
innym osobom informacji o swoim życiu.39 

Przestępstwo ma charakter powszechny, co oznacza, iż może je popełnić 
każdy. Przedmiotem czynności wykonawczych może być każdy człowiek, zdolny 
do odczuwania zagrożenia lub ingerencji w prywatność. 

Znamiona czynu zabronionego realizować będą te zachowania, które polegają 
na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby jej najbliższej. Uporczywy charakter 
mają zachowania powtarzające się, ciągłe, trwałe.40 Przy tym należy wskazać,  
iż zachowania te mogą mieć wielorodzajowy charakter, nie muszą być identyczne. 
Ich wspólnym mianownikiem musi być adresat – ofiara stalkingu. Uporczywy 
charakter mogą więc mieć działania podejmowane przez różne osoby na zlecenie 
jednego podmiotu.41 Zdaniem Sądu Najwyższego, wypowiedzianym na gruncie art. 
186 § 1 k.k., a przywołanym w uzasadnieniu projektu: „znamię uporczywości łączy 
w sobie dwa elementy (...) jeden z nich charakteryzuje postępowanie sprawcy od 
strony podmiotowej, a polega na szczególnym nastawieniu psychicznym 
wyrażającym się w nieustępliwości, chęci postawienia na swoim (obojętnie, z jakich 
pobudek), podtrzymywaniu własnego stanowiska na przekór ewentualnym próbom 
jego zmiany. (...) drugi element, obiektywny, polega na trwaniu takiego stanu 
rzeczy przez dłuższy czas.42 

Nękanie oznacza niepokojenie, dręczenie, niedawanie spokoju43. Ma 
charakter czynny, wymaga podjęcia pewnej aktywności skierowanej na inną 

                                                 
37

 Zob. A. Zoll, op. cit., s. 499-500 
38

 Druk sejmowy nr 3553 
39

 Orzeczenie z dnia 24 czerwca 1997 r., K 21/96 
40

 W uzasadnieniu (druk sejmowy nr 3553) ustawodawca powołuje się na pojęcie „uporczywy”  
w „Słowniku języka polskiego” PWN (1998), rozumiane jako „powtarzający się – nieustanny, trwający 
ciągle, nie przerywany”, a także w „Uniwersalnym słowniku języka polskiego” PWN (red. S. Dubisz, 
2003) – „trudny do usunięcia, utrzymujący się długo lub ciągle, powtarzający się, nieustanny, 
uciążliwy” 

41
 W tym kontekście na uwagę zasługują rozważania J. Motawskiego dotyczące relacji między nowym 
typem czynu zabronionego a działaniami podejmowanymi w ramach windykacji – Stalking  
a windykacja, Komentarz praktyczny, LEX 132226 

42
 Uchwała SN z 9 czerwca 1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, nr 7, poz. 86 

43
 Zob. uzasadnienie do projektu (druk sejmowy nr 3553) 
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osobę. Tym samym ustawodawca wskazał na szczególne nastawienie sprawcy, 
wymagające pewnej konsekwencji i nieustępliwości w podejmowanych działaniach. 
Nieistotne są pobudki sprawcy, może być adoratorem, może chcieć dokuczyć, 
zemścić się itp. Jednakże wymagane jest, aby miał świadomość, iż jego 
zachowanie jest niechciane, niepożądane, nieakceptowane przez 
pokrzywdzonego. 

Ustawodawca w sposób bardzo ogólny wskazał znamiona określające 
czynność sprawczą. Wprowadził tym samym pojęcia nieostre, które mogą być 
szeroko interpretowane, co rodzić może uzasadnione wątpliwości z punktu 
widzenia wymogu pewności prawa karnego. Wydaje się jednak, że stosunkowo 
szerokie zakreślenie znamion wychodzi naprzeciw wielości i różnorodności form 
stalkingu, czyniąc regulację wystarczająco elastyczną, także w dobie galopującego 
rozwoju technologii (który – jak wcześniej wzmiankowano – bardzo sprzyja 
działalności stalkerów).44 

Najczęstsze formy stalkingu, realizujące znamiona typu czynu zabronionego, 
polegać będą na uporczywych próbach kontaktu, zarówno osobistego, jak również 
za pośrednictwem wszelkiego rodzaju korespondencji (przez którą rozumieć 
można nawet niektóre formy grzecznościowe, podejmowane z odstępującą  
od normy częstotliwością) i środków porozumiewania się na odległość. Będą  
to również zachowania ograniczające sferę prywatności, takie jak obecność  
w pobliżu domu, miejsca pracy, śledzenie, rozsyłanie fałszywych informacji lub 
plotek, kontakty z najbliższymi itp. Należy podkreślić również, iż o uporczywości 
nękania nie decyduje jedynie „uciążliwość” jakościowa jego form, ale również 
częstotliwość – innymi słowy, stopień intensywności może decydować  
o uciążliwości zachowań przyjmowanych powszechnie za niewinne, wręcz miłe, 
szarmanckie itp. 

Przestępstwo ma charakter materialny. Skutkiem jest wystąpienie w sferze 
psychicznej sprawcy poczucia zagrożenia lub istotnej ingerencji w jego 
prywatność. Poczucie zagrożenia, choć odczuwane subiektywnie, musi być 
uzasadnione, naruszenie prywatności zaś musi mieć charakter istotny. Jest to więc 
próba obiektywizowania pojęć nieostrych – oceniający dany przypadek sąd musi 
zdecydować, czy w określonej sytuacji sekwencja pewnych czynów oskarżonego 
mogła wywołać poczucie zagrożenia lub zaburzyć sferę prywatności.45 Ingerencja 
w życie prywatne musi nastąpić wbrew woli pokrzywdzonego, znaczący charakter 
zaś musi mieć dla racjonalnie myślącej osoby, dokonującej obiektywnej analizy 
danej sytuacji. 

Jak wspomniano, katalog czynów, które mogą składać się na zjawisko 
stalkingu, jest szeroki i zróżnicowany, w konsekwencji więc oceny co do stopnia 
ich uciążliwości będą rozmaite. Nierzadko mogą to być czyny stosunkowo 
subtelne, mieszczące się pozornie w tzw. normach grzeczności, określane jako 

                                                 
44

 Należy odnieść się z aprobatą do argumentacji ustawodawcy: „Przy konstruowaniu przepisu 
wykorzystano model skutkowy zobiektywizowany przy zgeneralizowanym opisie czynności sprawczej, 
zakładający posłużenie się syntetyczną metodą opisu typu czynu zabronionego, w korelacji  
do rozwiązań obowiązujących w obecnej kodyfikacji karnej, w której z reguły unika się kazuistycznego 
określenia znamion. Zaznaczyć przy tym należy, że decyzja o przyjęciu takiej konstrukcji wynika także 
z faktu, że o ile jesteśmy w stanie zdefiniować najbardziej negatywne i niepożądane skutki działań 
tzw. stal klerów, o tyle jest to trudne do uczynienia w zakresie możliwych do podjęcia przez nich 
czynności sprawczych (druk sejmowy nr 3553) 

45
 Zob. J. Motawski, op. cit. 
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szarmanckie itp. Wydaje się więc, że w sytuacjach skrajnych, tym bardziej istotny 
będzie sprzeciw pokrzywdzonego – tj. wyrażony przez daną osobę brak akceptacji, 
odmowa, próby zerwania kontaktu. Oczywiście, jak w przypadku innych 
przestępstw z rozdziału XXIII, zgoda pokrzywdzonego dekompletuje znamiona 
czynu zabronionego,46 przy czym badaniu podlegać powinny okoliczności czy też 
kontekst tej zgody (wystarczy wspomnieć tu choćby stalking w ramach stosunku 
pracy czy relacji rodzinnych). Raz wyrażona – np. w ramach powszechnie 
przyjętych norm uprzejmości – może, oczywiście, zostać cofnięta wraz  
z nasilaniem się aktywności sprawcy. Istotne dla oceny będą również ewentualne 
mylne sygnały, wysyłane przez pokrzywdzonego – udzielanie zgody, cofanie jej, 
nawiązywanie kontaktu, zrywanie go itd. 

Niektóre działania w ramach stalkingu mogą polegać na podszywaniu się  
i działaniu na szkodę pokrzywdzonego. Chodzi tu np. o takie działania, których 
celem jest ośmieszenie, poniżenie w odbiorze publicznym – poprzez  
np. publikowanie w imieniu pokrzywdzonego ogłoszeń, składanie w jego imieniu 
propozycji, podawanie jego danych osobowych w niekorzystnym kontekście itd. 
Ustawodawca zdecydował się zatem penalizować te działania, które nie muszą 
mieć trwałego, uporczywego charakteru, a prowadzić mogą do naruszenia sfery 
wolności i godności. Dla realizacji znamion czynu zabronionego niezbędne jest 
„przywdzianie” cudzej tożsamości, podanie się za kogoś innego, wykorzystanie 
wizerunku lub danych w celu uwiarygodnienia fałszywej tożsamości. Zachowanie 
sprawcy – podszywającego się pod inną osobę – musi być nacechowane złą wolą, 
jego celem ma być wyrządzenie szkody w sferze majątkowej lub osobistej tej 
osoby (a więc zarówno np. niszczenie reputacji zawodowej czy działanie 
prowadzącego do infamii). 

W § 3 ustawodawca ustanowił kwalifikowany typ przestępstwa. Surowszą 
sankcję karną implikuje w tym przypadku następstwo czynów dokonywanych  
w ramach stalkingu lub podszywania się (§ 2) w postaci targnięcia się 
pokrzywdzonego na własne życie. Zachowania podejmowane w ramach 
uporczywego nękania innej osoby mogą mieć wszak tragiczne konsekwencje  
– najbardziej nagłośnione przypadki stalkingu to te, których skutkiem była śmierć 
ofiary lub osoby bliskiej lub próba samobójcza. Uporczywe nękanie może rodzić 
w sferze psychicznej ofiary na tyle silne skutki, iż prowadzić mogą  
do targnięcia się na własne życie. Ustawodawca, dostrzegając takie zagrożenie, 
zdecydował się na surowszą sankcję karną. Oczywiście, pomiędzy śmiercią ofiary 
a działaniami stalkera musi istnieć związek. Jeżeli zaś chodzi o inne możliwe 
tragiczne finały – sytuacja, w której ofiara lub osoba bliska zostają przez stalkera 
zamordowane jest oczywista z punktu widzenia kwalifikacji prawnokarnej.  
Do rzadkości należą zaś sytuacje, w których to ofiara decyduje się sięgnąć  
po radykalne środki ochrony, jednakże zachowanie takie może być oceniane  
w kategoriach obrony koniecznej i ewentualnego przekroczenia jej granic, 
naturalnie przy uwzględnieniu stopnia intensywności i uciążliwości działań 
sprawcy. 
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 A. Zoll, op. cit., s. 534 
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W ochronie przed stalkingiem nie tyle idzie o srogość kary, co jej skuteczność  
– tzn. wyeliminowanie niepożądanych działań, skuteczne odseparowanie sprawcy 
od pokrzywdzonego. Ustawodawca przewidział więc sankcję karną w postaci 
pozbawienia wolności, słusznie jednak przy wprowadzaniu art. 190a k.k. 
znowelizował art. 41a § 1, rozszerzając możliwość orzeczenia obowiązku 
powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, 
zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się  
do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody 
sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym  
na sytuacje, w których sprawca skazany jest za „inne przestępstwo przeciwko 
wolności”. 

 
Cywilnoprawne środki ochrony 
Zagadnienie ochrony przed stalkingiem wpisuje się w cywilnoprawną dyskusję 

dotyczącą wolności jako chronionego dobra osobistego. Jest ona wymieniona 
wprost w wyliczeniu poszczególnych dóbr osobistych w art. 23 k.c..47 Zachowania 
podejmowane w ramach omawianego procederu uderzają przede wszystkim  
w integralność sfery psychicznej ofiary, mącą jej spokój, godzą w poczucie 
swobody i – często – bezpieczeństwa. 

S. Grzybowski, zwolennik pojmowania wolności jako swobody ruchów, a więc 
wolności w kontekście swobody fizycznej (ujęcie wąskie), wyróżniał jednakże 
osobne dobro osobiste, które określał mianem „wolności od złośliwego 
niepokojenia”. Autor, nawiązując do odpowiedniego przepisu w ówczesnym 
kodeksie wykroczeń (który funkcjonuje także w obowiązującym kodeksie), 
wskazywał, iż jednostce przysługuje (...) prawo do tego, aby jej złośliwie nie 
niepokojono, aby była wolna od zamącania jej spokoju psychicznego uczuciem,  
że jest złośliwie niepokojona. (...) Przedmiotem ochrony jest świadomość, że się 
nie jest złośliwie niepokojonym – właśnie tę świadomość wskazywał autor jako 
konkretne, ujęte obiektywnie dobro osobiste.48

 

Wąskie ujęcie wolności nie znalazło akceptacji w innych wypowiedziach 
doktryny.49 Zdaniem A. Szpunara, właściwsze jest ujęcie szersze, odpowiadające 
potocznemu znaczeniu tego terminu („wolność od czegoś”). Chodzi tutaj nie tylko  
o stronę fizyczną oddziaływania (ograniczenie swobody poruszania się, 
nietykalność osobista). Dobrem chronionym jest także wolność od obawy i strachu, 
od użycia przemocy lub zrealizowania groźby przez inną osobę.50 Zdaniem autora, 
prawo cywilne udziela ochrony także w tych sytuacjach, gdy wskutek działań innej 
osoby krępowane jest swobodne dysponowanie wartościami osobistymi, gdy 
wskutek nacisków ograniczona jest sfera wolności jednostki. 
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 „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, 
nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość 
naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego 
niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach” 
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 S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego. Warszawa 
1957, s. 105-106 

49
 por. A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych. Warszawa 1979, s. 126 

50
 A. Szpunar, Ochrona.... Warszawa 1979, s. 126 
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Niezależnie od ujęcia, zachowania w ramach stalkingu mogą z całą 
pewnością być kwalifikowane jako godzące w dobra osobiste jednostki.  
Za udzieleniem ochrony jednoznacznie opowiadają się J. Barta i R. Markiewicz.51 

Autorzy jednocześnie wskazują, iż tego typu zachowania godzić mogą  
w cząstkowe wartości w ramach wolności jako dobra osobistego – prawo  
do decydowania o swych osobistych kontaktach (mowa tu o pewnym rozwinięciu 
idei ochrony przed niepokojeniem i prześladowaniem, i w konsekwencji uznaniu  
za zasługujące na poszanowanie takiego dobra, jakim jest wolność decydowania  
o osobach, z którymi chce się kontaktować52), prawo do pozostawienia w spokoju, 
bycia samemu. Wreszcie autorzy opisują drogę cywilnoprawną, jaką dla ochrony 
m.in. przed zachowaniami w ramach stalkingu wybrał ustawodawca niemiecki  
– chroniąc w Gewaltschutzgesetz (ustawie o poprawieniu cywilnoprawnej ochrony 
w przypadkach przemocy i prześladowania oraz pozostawieniu mieszkania 
małżeńskiego w przypadku rozwodu) przed bezprawnym i umyślnym wielokrotnym 
prześladowaniem (bez rozróżniania, czy między sprawcą a ofiarą zachodzą relacje 
o charakterze osobistym, jakiekolwiek relacje, kontakty, czy też są to obce osoby), 
rozszerza zakres ochrony o możliwość orzeczenia zakazu wstępu, zbliżania się  
i kontaktowania.53 

Bezprawność naruszenia dóbr osobistych w przypadku stalkingu będzie 
bardzo często wynikała nie z treści komunikatów docierających do ofiary, a z ilości 
i intensywności tychże. Należy odwołać się tu do kryterium obiektywnego, zdaniem 
bowiem M. Pazdana, nie dochodzi do naruszenia dobra osobistego, gdy 
wyrządzona drugiemu przykrość (dolegliwość) jest – według przeciętnych ocen 
przyjmowanych w społeczeństwie – przykrością (dolegliwością) małej wagi, nie 
przekracza więc progu, od którego liczyć się już będzie naruszenie dobra 
osobistego.54 Z pewnością jednak pomocne dla ustalenia naruszenia dobra 
osobistego będzie wyrażenie sprzeciwu, odmowa, zerwanie kontaktu (czytelne  
z obiektywnego punktu widzenia, choćby niewyrażone expressis verbis). 

Przed stalkingiem służyć będzie przede wszystkim – w ramach ochrony 
cywilnoprawnej – roszczenie o zaniechanie. Środki, jakie w ramach tego 
roszczenia przysługują, nie zostały określone w prawie. A. Szpunar opowiada się 
za szerokim ujmowaniem zaniechania, pozwala to bowiem na elastyczne dobranie 
skutecznego sposobu ochrony przed naruszeniami.55 Dla żądania zaniechania 
konieczne jest wystąpienie przynajmniej zagrożenia danej wartości osobistej,  
a więc gdy istnieje co najmniej uzasadniona obawa naruszeń.56 Żądanie powinno 
dotyczyć tylko ściśle określonego zakazu działania. Nie wydaje się jednak,  
by orzeczenie sądu, które mogłoby zapaść w tym zakresie, stanowiło skuteczną 
drogę dla ochrony przed stalkingiem, brakuje bowiem środków o charakterze 
karnoprawnym i porządkowym. Nieprzypadkowo wspomniana powyżej ustawa 
niemiecka posiłkuje się właśnie takimi środkami dla udzielenia ochrony ofiarom 

                                                 
51

 J. Barta, R. Markiewicz, [w:] Media a dobra osobiste, J. Barta, R. Markiewicz (red.). Warszawa 2009,  
s. 146 i n. 

52
 Ibidem, s. 149 

53
 Por. J. Barta, R. Markiewicz, op. cit., s. 148-149. Na gruncie prawa niemieckiego ochrony udziela się 
również na drodze karnoprawnej – wprowadzony w 2007 roku §238 StGB przewiduje  
za stalking karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat oraz grzywnę. 

54
 M. Pazdan, [w:] System prawa prywatnego, M. Safjan (red.), t. I. Warszawa 2007, s. 1118 

55
 A. Szpunar, Ochrona..., s. 238-239 

56
 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa 2005, s. 177 
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prześladowania. Egzekwowane na drodze cywilnej żądanie zaniechania, jak 
również inne roszczenia, nie będą chroniły przed dalszym naruszeniem dóbr 
osobistych, a więc kontynuowaniem stanu zaburzania i mącenia spokoju jednostki, 
ingerowania w jej integralność psychiczną i wpływania na procesy decyzyjne oraz 
poczucie bezpieczeństwa. 

 
Summary 
The article describes the legal framework for protection against stalking in 

Polish law. the authors discuss psychological aspects of the problem as well as the 
results of Polish research conducted by The Institute of Justice in Warsaw. The 
light is sched particularly on the latest amendment of February 2011 to the Polish 
Penal Code chich provides penal sanctions for stalking. As the New law contains 
many general Clausem, the authors` aim is to pro vide guidelines for interpretation 
and instructions for its future application. Finally, the authors also discuss Rother, 
both penal and civil law, remedies chich May by useful In providing effective 
protection against stalking. 
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Sabina SANETRA-PÓŁGRABI 
Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności 
 
INSTRUMENTY WSPIERANIA ROZWOJU REGIONALNEGO I ICH ZNACZENIE 
 
 

Uwagi ogólne 
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym to problem bardzo złożony, 

nastręczający wielu trudności. Jednym z „pomysłów” na oddolne i odgórne 
wspieranie władz jednostek terytorialnych jest zastosowanie odpowiedniego 
instrumentarium. Zastosowanie odpowiedniego zestawu narzędzi jest warunkiem 
skuteczności prowadzonej polityki rozwoju.

1
 Z jednej strony są to systemy 

planowania – strategie, a z drugiej narzędzia, za pomocą których organy 
administracji państwowej i samorządu terytorialnego mogą te cele osiągnąć.

2
 

Kształtowanie podstaw polityki regionalnej w Polsce nie miało charakteru 
systemowego, tzn. w pełni przemyślanego i konsekwentnie realizowanego 
procesu. Była to raczej droga polegająca na bieżącym dostosowywaniu się  
do zmiennych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Do chwili ostatecznych 

                                                 
1
 Polityka regionalna jest ściśle związana z polityka rozwoju regionu. Można, więc zaryzykować 
stwierdzenie, że oba terminy dotyczą tego samego. Warto w tym miejscu przytoczyć dwa stanowiska 
zwracające uwagę na ową specyfikę polityki regionalnej. Przykładowo, zdaniem M. Kuleszy polityce 
regionalnej winno służyć przede wszystkim odpowiednie urządzenie polskiej administracji tak, aby 
skutecznie potrafiła ona prowadzić strategię rozwoju województwa, (czemu służyć miała reforma 
administracji publicznej z 1998 roku, tj. wprowadzenie w Polsce decentralizacji terytorialnej, w tym 
samorządu regionalnego w województwie, odpowiedzialnego za politykę rozwoju regionu, 
upodmiotowienie społeczności lokalnych oraz większa przejrzystość administracji). Zdaniem  
B. Winiarskiego współczesna polityka regionalna zajmuje ważne miejsce w polityce gospodarczej 
państwa. Do przesłanek uzasadniających taką sytuację zalicza: zmiany w terytorialnym podziale 
pracy, będące konsekwencją postępu naukowo-technicznego i przyspieszonego w związku z tym 
rozwoju gospodarczego wielu krajów świata, rozwój komunikacji masowej i ruchliwości ludności,  
co powoduje upowszechnianie się wiedzy o różnicach w poziomie zagospodarowania oraz 
zamożności krajów i regionów, a jednocześnie stymuluje aktywność ludzką ukierunkowaną  
na zmniejszanie dysproporcji w tym zakresie, rosnące zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, 
zwłaszcza na obszarach koncentracji działalności gospodarczej, co wymaga wprowadzenia wobec 
niej różnych ograniczeń, a to z kolei powoduje określone problemy społeczne i przestrzenne w ujęciu 
regionalnym oraz stopniowe ale konsekwentne umiędzynarodowienie problematyki regionalnej  
ze względu na gospodarcze i pozagospodarcze aspekty tendencji integracyjnych we współczesnym 
świecie; wynika z tego, że istotnych problemów określonych regionów nie można już rozwiązywać  
w skali i siłami tylko jednego państwa. A. Sauer, E. Kawecka-Wyrzykowska, M. Kulesza (red.), 
Polityka regionalna Unii Europejskiej a instrumenty wspierania rozwoju regionalnego w Polsce. 
Warszawa 2000, B. Winiarski (red.), Problemy rozwoju regionalnego w polityce ekonomicznej. 
Wrocław 1994, Polityka regionalna – kierunki i instrumentacja. Wrocław 1994, K. Opałek, Zagadnienia 
teorii prawa i teorii polityki. Warszawa 1986, D. Waldziński, Polityka regionalna w Polsce w procesie 
przemian kulturowo-cywilizacyjnych: zarys problemu. Olsztyn 2005, s. 62-64 

2
 Obecny okres w rozwoju nowoczesnej polityki regionalnej i jej instrumentarium jest szczególnie 
zróżnicowany ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Zwraca się przy tym uwagę  
na dychotomiczny podział na instrumenty właściwe polityce interregionalnej (ukierunkowanej  
na zewnątrz) oraz właściwe polityce intraregionalnej (skoncentrowanej na działaniach wewnątrz 
regionu). I tak, dla polityki interregionalnej zarezerwowane są: instrumenty o charakterze prawno-
administracyjnym, instrumenty o charakterze informacyjnym, instrumenty o charakterze proceduralno-
organizacyjnym. Z kolei, do instrumentów polityki intraregionalnej należy zaliczyć: instrumenty  
o charakterze administracyjnym, instrumenty o charakterze ekonomiczno-finansowym, instrumenty  
o charakterze promocyjno-informacyjnym. Por. T. Markowski, J. Kot, Ekonomiczne i finansowe 
instrumentarium polityki przestrzennej, „Samorząd Terytorialny”, 1992, nr 12 
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decyzji związanych z integracją ze strukturami Unii Europejskiej, a tym samym 
przyjęciem obowiązujących we Wspólnocie uregulowań instytucjonalnych, polityka 
regionalna w Polsce wykorzystywała różnorodne instrumenty, które nie zawsze 
były spójne. W latach 90-tych XX wieku perspektywa integracji była jednym  
z podstawowych kierunków polityki zagranicznej, jednak w procesie transformacji 
trzeba było szybko reagować. W takiej sytuacji nastąpiły pierwsze próby 
instrumentalizacji polityki regionalnej w nowych państwach Unii Europejskiej, przez 
co należy rozumieć dobór określonych instrumentów umożliwiających jej bieżące 
prowadzenie.

3
 

Do najważniejszych instrumentów w tym zakresie zalicza się: specjalne strefy 
ekonomiczne, prace interwencyjne i roboty publiczne, kontrakty wojewódzkie, 
strategie rozwoju, euroregiony oraz pomoc przedakcesyjną.

4
 Współcześnie, tzn.  

po wejściu Polski do Unii Europejskiej wskazuje się na nowe instrumentarium  
w zakresie aktywnej polityki wspierania rozwoju regionalnego. Uwidacznia się  
rola klastrów, parków technologicznych czy inkubatorów przedsiębiorczości.  
Na oddzielną uwagę zasługują unijne instrumenty finansowe, zwłaszcza  
te przewidziane w ramach polityki spójności na lata 2007-2013. W niniejszym 
artykule omówiono wybrane narzędzia, skupiono się jedynie na tych mających 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju regionalnego w Polsce. 

 
Charakter wybranych instrumentów rozwoju regionalnego 
Specjalne strefy ekonomiczne miały być czynnikiem przyspieszającym rozwój 

gospodarczy obszarów, które w najmniejszym stopniu poddawały się procesowi 
transformacji ustrojowej. Są to obszary zdominowane przez tradycyjne, na ogół 
jednorodne branże przemysłowe, co w procesie dostosowania się  
do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, wymagało ich głębokiej 
restrukturyzacji. W założeniach strefy te miały stanowić typowy instrument polityki 
regionalnej państwa i były konsekwencją myślenia charakterystycznego dla 
lokalizacji inwestycyjnej rządu centralnego. W ramach tak rozumianego 
instrumentu rząd zachęcał inwestorów do zakładania i prowadzenia na określonym 
obszarze działalności gospodarczej, jednocześnie stosując odpowiednie 

                                                 
3
 D. Waldziński, Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych… op. cit., 
s. 172 

4
 Zob. szerzej: A. Sztandar, Kontrakt wojewódzki jako źródło rozwoju lokalnego ze szczególnym 
uwzględnieniem województwa wielkopolskiego, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa  
i Agrobiznesu, roczniki naukowe, tom 9, zeszyt 2, 
http://www.seria.home.pl/2007_zeszyt2/63_standar.pdf, (pobrano 2.09.2011), T. Rabska, Kontrakt 
wojewódzki – forma działania administracji publicznej w strukturach zdecentralizowanych,  
(w:) J. Filipek (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Kraków 2001, s. 601-612, 
cyt. za K. Kokocińska, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej. Poznań 2009, s. 98-100,  
J. Boć (red.), Prawo administracyjne. Wrocław 2005, s. 364, B. Dolnicki, R. Cybulska, Nowe 
dwustronne formy działania administracji publicznej – zagadnienia wybrane, (w:) J. Zimmerman (red.), 
Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Warszawa 2007, s. 470, K. Wlaźlak, Rozwój regionalny 
jako zadanie administracji publicznej. Warszawa 2010, s. 279-304, A. Ignasiak-Szulc, A. Potoczek, 
Strategia jako instrument realizacji polityki regionalnej, [w:] E. Bojar, B. Plawgo (red.), Zarządzanie 
rozwojem regionalnym i lokalnym. Warszawa 2000, s. 105-110, A. Wiatrak, Uspołecznienie 
przygotowania i realizacji strategii rozwoju gminy, (w:) J. Rutkowski, D. Stawasz (red.), Zarządzanie 
rozwojem lokalnym. Białystok 2005, s. 39, D. Szostak, Strategie rozwoju, [w:] B. Meyer, D. Milewski 
(red.), Strategie rozwoju turystyki w regionie. Warszawa 2009, s. 24-32, K. Heffner, Strategie rozwoju 
regionalnego i lokalnego, T. Markowski, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego,  
(w:) Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa 2008, s. 158, 164, 20 
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udogodnienia, np. w postaci częściowego lub całkowitego zwolnienia od podatku 
dochodowego z działalności gospodarczej prowadzonej na określonym obszarze, 
czyli w wyodrębnionej strefie. Ponadto jest możliwe nabycie uprawnień  
do zaliczania niektórych wydatków inwestycyjnych do kosztów uzyskania 
przychodów i do stosowania przyspieszonej amortyzacji środków trwałych. Kolejną 
zachętą do inwestowania w strefie jest zwolnienie inwestujących w strefie 
podmiotów gospodarczych od opłat i podatków lokalnych.

5
 

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce funkcjonują z powodzeniem już  
od kilku lat. Ze względu na atrakcyjność lokalizacyjną, można wyróżnić trzy typy 
obszarów lokalizacji stref. Są to po pierwsze: obszary zagrożone recesją 
spowodowaną przestarzałym kapitałem produkcyjnym i monokulturą przemysłową, 
np. Europark Mielec, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Legnicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. Po drugie, całe obszary zacofane gospodarczo, 
charakteryzujące się znaczącym bezrobociem strukturalnym z powodu likwidacji 
Państwowych Gospodarstw Rolnych lub nierentownych przedsiębiorstw 
państwowych, np. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Częstochowska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. Po trzecie, mamy obszary o dużej atrakcyjności 
lokalizacyjnej, na których terenie znajdują się ośrodki akademickie wraz  
z zapleczem naukowo-badawczym, dzięki czemu jest możliwe tworzenie 
technoparków oraz wdrażanie rozwiązań innowacyjno-technologicznych,  
np. Krakowski Park Technologiczny.

6
 

                                                 
5
 Przyczyną tworzenia specjalnych stref ekonomicznych jest skala problemów gospodarczych, jaka 
dotknęła Polskę. Wykluczyła ona samodzielne ich rozwiązanie przez władze lokalne. Koniecznością 
stała się pomoc państwa, której jednym z wyrazów była w polskich warunkach ustawa  
z 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych. Wraz z jej uchwaleniem 
powołano do życia całkowicie nowy i obcy polskim realiom twór. Według ustawy państwo tworzy 
specjalną strefę ekonomiczną w celu aktywizacji gospodarczej regionu, głównie poprzez 
zaangażowanie zewnętrznych inwestorów strategicznych. Podstawową metodą przyciągnięcia ich 
kapitałów i technologii jest preferencyjna polityka podatkowa dla określonych dziedzin działalności 
gospodarczej, w szczególności tych, które gwarantują optymalne warunki rozwoju lokalnego. Pod tym 
ogólnikowym sformułowaniem kryje się podstawowy cel tworzenia polskich stref: walka  
z pogłębiającym się strukturalnym bezrobociem i chęć zagospodarowania już istniejącej infrastruktury 
przemysłowej. W Polsce podstawą tworzenia specjalnych stref ekonomicznych jest wspomniana 
wyżej ustawa, zgodnie z przyjętą w ustawie definicją specjalną strefą jest wyodrębniona, 
niezamieszkała część Rzeczpospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność 
gospodarcza na zasadach określonych ustawą. K. Mazur, Specjalne strefy ekonomiczne jako nowe 
obszary przemysłowe. Gliwice 2004, s. 66. Na ten temat zob: (w:). Lizińska, R. Kisiel, Specjalne strefy 
ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Olsztyn 2008, Cz. Pilarska, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Kraków 
2009, M. Kozaczka, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995-2007. Lublin 2008, M. Ofiarska, 
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce: zagadnienia publicznoprawne. Szczecin 2000, E. Kryńska 
(red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne: zamierzenia i efekty. Warszawa 2000 

6
 Z. Makieła, Europark Mielec – specjalna strefa ekonomiczna w regionie podkarpackim, (w:) Z. Zioło,  
Z. Makieła (red.), Kształtowanie się struktur przemysłowych. Warszawa – Kraków 2003, s. 59,  
J. Błachut, Specjalne strefy ekonomiczne w obszarach metropolitalnych –  Górny Śląsk, „Czasopismo 
Techniczne”, 2008, z. 5, s. 185-194, B. Durka (red.) Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport 
jubileuszowy. Warszawa 2000. P. Hajduga, Rola Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK 
Mielec w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego, (w:) A. Prusek 
(red.), Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach. Kraków 2009, s. 173-183, por.  
z B. Domański, K. Gwosdz (red.), Dziesięć lat doświadczeń specjalnej strefy ekonomicznej Mielec 
1995-2005. Kraków 2005, G. Holik, Z. Nowak, Analiza rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Europak Mielec, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 2004, nr 651, s. 157-179 
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Ważne miejsce pośród stref uprzywilejowanych zajmują parki technologiczne, 
nazywane także parkami nauki lub technoparkami. Ich powstawanie jest stricte 
związane ze wzrostem roli informacji i wiedzy we współczesnej gospodarce 
światowej. Na terenie parków technologicznych inwestują firmy, które wykorzystują 
zaawansowane technologie oraz współpracują z laboratoriami badawczymi  
i instytucjami naukowymi. Zachętą dla przedsiębiorców do działania  
w technoparkach są zwolnienia podatkowe, możliwość korzystania z nowoczesnej 
infrastruktury przemysłowej i naukowo-badawczej oraz ułatwiony dostęp  
do grantów i dotacji rządowych. Ostatnie lata pokazują, że jest to szczególnie 
obiecujący kierunek rozwoju stref uprzywilejowanych gospodarczo.

7
 

Warto także podkreślić rolę klastrów dla wspierania procesów rozwoju 
regionalnego. Mają ważne znaczenie, głównie dlatego, że stanowią geograficzne 
zgrupowanie firm, różnego rodzaju organizacji oraz instytucji szeroko pojętych, 
działających w określonej dziedzinie i wzajemnie połączonych. Podnosi się przy 
tym znaczenie klastra jako atrakcyjnego instrumentu i narzędzia wspierającego 
rozwój innowacyjnej, opartej na wiedzy gospodarce. Klastry przemysłowe mogą 
mieć charakter ponadnarodowy, np. klaster biotechnologiczny obejmujący: 
Szwajcarię, Niemcy i Danię. Na pograniczu polsko-czeskim istnieje możliwość 
utworzenia klastra przemysłowego związanego z przemysłem motoryzacyjnym. 
Firmy globalne, takie jak Hyundai, upatrują korzyści w lokowaniu swoich oddziałów 
w niewielkich odległościach, co korzystnie wpływa na przedsiębiorstwa oraz 
poddostawców. Swoje fabryki Hyundai ulokował w Ostrawie w Czechach oraz  
w Żylinie na Słowacji, w niewielkiej odległości znajduje się grupa Fiat z Bielsku-
Białej oraz Tychach.

8
 

                                                 
7
 Parkiem technologicznym określa się zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą 
techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami 
naukowymi a przedsiębiorcami. Na ich terenie znajdują się zazwyczaj inkubatory technologiczne.  
Z. Makieła, Europark Mielec – specjalna strefa ekonomiczna w regionie podkarpackim… op. cit.,  
s. 60-61. Zob. także K. B. Matusiak, Parki technologiczne: instytucjonalne wspieranie 
przedsiębiorczości, procesów innowacyjnych i rozwoju regionalnego. Łódź 1995, L. Kwieciński, Parki 
technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. 
Wrocław 2005, W. Kasperkiewicz, Parki technologiczne nowoczesną formą promowania innowacji. 
Łódź 1997, B. M. Marciniec, Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw. Poznań 2007, A. Poszewiecki, Parki naukowo-technologiczne. Pomorska 
perspektywa, [w:] J. Kaja, K. Piech (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. 
Warszawa 2005, s. 297-310, A. Oleksiuk, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry 
przemysłowe. Bydgoszcz 2009 

8
 M. Porter, Porter o konkurencji. Warszawa 2001, s. 248-266, J. Wróblewska-Jachna, I. Kłóska, 
Wymiary współpracy na pograniczu polsko-czeskim (raport z badań), [w:] R. Barcik, G. Biesok (red.), 
Teoria i praktyka rozwoju lokalnego i regionalnego. Bielsko-Biała 2009, s. 259-263, M. Greta,  
K. Lewandowski, Euroregiony jako czynniki sprzyjające tworzeniu klastrów, [w:] E. Bojar (red.), Klastry 
jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Lublin 2006, s. 103-104, Por.  
A. Szerenos, Motywy tworzenia i rozwoju klastrów przemysłowych w dobie globalizacji,  
[w:] A. Olesiński, A. Predygier (red.), Konkurencyjność regionu. Grona przemysłowe w regionie, 
„Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae.”, Wydział Zarządzania i Administracji, Akademia 
Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce 2006, R. 10, nr 1 s. 35-45,  
M. Götz, Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Poznań 2009,  
s. 32-40. Na temat organizacji klastrów na Słowacji i w Czechach: Rozwój gospodarki i zatrudnienia 
na szczeblu lokalnym. Klastry gospodarcze: promocja przedsiębiorczości w Europie Środkowej  
i Wschodniej, raport dostępny: 

   http://www.oecd.org/dataoecd/7/4/35136926.pdf, (pobrano: 2.09.2011 r.), M. Sirak, S. Rehak, 
Slovakia, [w:] Business clusters: promoting enterprises in Central and Eastern Europe, Paris 2005,  
s. 85-109 
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Poniżej dokonano zestawienia głównych instrumentów rozwoju regionalnego 
w Polsce oraz ich roli. Warto zwrócić uwagę, że pierwszymi, niezwykle ważnymi 
narzędziami były specjalne strefy ekonomiczne oraz roboty publiczne i prace 
interwencyjne. Z czasem, postępujący rozwój sprawił, że pojawiły się parki 
technologiczne, klastry i inkubatory przedsiębiorczości. W polskich warunkach nie 
sposób nie odnieść się do roli strategii rozwoju oraz kontraktów wojewódzkich. 

 
Instrumenty wsparcia rozwoju regionalnego 

INSTRUMENT DEFINICJA ROLA 

Specjalne Strefy 
Ekonomiczne 

 Jedna z form stref 
gospodarczo 
uprzywilejowanych 
funkcjonujących we 
współczesnej 
gospodarce 
światowej, 

 Narzędzie polityki 
gospodarczej 
państwa, polegające 
na stwarzaniu 
szczególnych 
udogodnień dla 
prowadzenia i 
rozwoju działalności 
handlowej, 
produkcyjnej lub 
usługowej, 

 Instrument polityki 
przemysłowej 
państwa, które 
ustanawia dla 
wybranej lokalizacji 
szczególne 
udogodnienia do 
prowadzenia 
działalności 
produkcyjnej, 
handlowej. 

 Instrument rozwoju obszarów 
dotkniętych negatywnymi 
skutkami transformacji 
społeczno-gospodarczej, 

 Pomysł na walkę z 
bezrobociem strukturalnym, 

 Szansa na zdynamizowanie 
kluczowych, z punktu 
widzenia rozwoju 
gospodarczego, dziedzin i 
sektorów w gospodarce 
narodowej, 

 Forma przyciągnięcia kapitału 
zagranicznego, 
bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, 

 Instrument wykorzystania 
istniejącego już majątku 
przemysłowego i 
infrastruktury gospodarczej 
oraz wsparcie restrukturyzacji 
ośrodków i okręgów 
przemysłowych, 

 Sposób zagospodarowania 
zasobów naturalnych z 
zachowaniem równowagi 
ekologicznej oraz aktywizacji i 
poprawy atrakcyjności 
regionów, na których je 
utworzono. 
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Parki 
technologiczne

9
 

 Obszar na terenie, 
którego wytwarzane 
są zaawansowane 
technologie oraz 
świadczone są usługi 
na rzecz wiązanych z 
nimi przedsiębiorstw, 

 Bieguny technologii 

 Uprzywilejowane 
przestrzenie 
stworzone 
najczęściej w ramach 
polityki regionalnej, 
gdzie dochodzi do 
przenikania się 
badań naukowych, 
prac laboratoryjnych, 
doradztwa 
technicznego i 
produkcji, 

 Wspieranie innowacyjnych 
firm wykorzystujących 
nowoczesne technologie, 

 Aktywizowanie procesów 
transferu nowych technologii 
z instytutów badawczych do 
gospodarki, 

 Stymulowanie rozwoju 
lokalnych przedsiębiorstw, 

 Efektywne narzędzia 
gospodarczego rozwoju 
regionu dzięki powstawaniu 
nowych przedsiębiorstw, 
które tworzą nowe stanowiska 
pracy, chociaż wymagające 
zwykle wysokich kwalifikacji. 

                                                 
9
 W polskim ustawodawstwie na początku, tj. do 2003 roku funkcjonowało pojęcie parku naukowo-
technologicznego, który został zdefiniowany w 2002 roku jako: zespół wyodrębnionych nieruchomości 
wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy  
i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane  
są przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie: doradztwa  
w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także tworzenie korzystnych warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej 
na zasadach umownych. Ustawa z 20 marca 2002 roku o finansowym wspieraniu inwestycji. Dz.U. 
2002, nr 41, poz. 1177, art. 2. Z kolei, według ustawy z 29 sierpnia 2003 roku – o zmianie ustawy  
o finansowym wspieraniu inwestycji – do prawa polskiego wprowadzona została następująca definicja 
parku przemysłowego: Park przemysłowy to zespół wyodrębnionych nieruchomości, w skład których 
wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała  
po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzająca możliwość 
prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególnie małym i średnim. 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Narodowych określa park technologiczny jako organizację 
zarządzaną przez wyspecjalizowanych profesjonalistów, której nadrzędnym celem jest wzrost 
zamożności danej społeczności poprzez promocję kultury innowacyjnej oraz konkurencyjności 
własnych przedsiębiorstw i instytucji opartych na wiedzy. W celu realizacji tych zamierzeń park 
technologiczny stymuluje i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami wyższymi, 
instytucjami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami oraz rynkiem, wspiera tworzenie i rozwój 
przedsiębiorstw innowacyjnych przy pomocy procesów inkubacyjnych i spółek typu „spin-off”, a także 
dysponuje innymi usługami o wartości dodanej, łącznie z gruntami oraz wysokiej jakości 
pomieszczeniami o specjalistycznym wyposażeniu. Parki technologiczne można podzielić na dwie 
kategorie: parki naukowe (badawcze) oraz technopolie. Pierwsze tworzone są z inicjatywy środowisk 
naukowych, wykazują silny związek z konkretną uczelnią i są nakierowane na komercjalizację badań 
na niej realizowanych. Drugie tworzone są z inicjatywy władz publicznych. Cechuje je ukierunkowanie 
na pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych i skupienie się na potencjale badawczym w regionie.  
Ł. Kozub, Parki naukowo-technologiczne w Polsce – cele i funkcjonowanie. Casus Technoparku 
Gliwice. [w:] G. Wrzeszcz-Kamińska (red.), Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej. 
Wrocław 2009, s. 178-184, K. Małachowski, Stargardzki Park Przemysłowy jako element rozwoju 
regionu zachodnopomorskiego, [w:] B. Filipak (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty 
wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Szczecin 2007, T. 2, s. 145 
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 Zespół instytucji 
akademickich, 
ośrodków 
badawczych i 
przedsiębiorstw 
wytwórczych, które 
są ulokowane na 
jednym zwartym 
obszarze dla 
stworzenia 
korzystnych 
warunków realizacji 
cyklu innowacyjnego. 

Klastry  Przestrzenna 
koncentracja 
przedsiębiorstw, 
instytucji i organizacji 
wzajemnie 
powiązanych 
rozbudowaną siecią 
relacji o formalnym i 
nieformalnym 
charakterze, 

 Sposób organizacji 
systemu 
produkcyjnego, 
powodowany przez 
geograficzną 
koncentrację 
podmiotów 
gospodarczych i 
innych organizacji 
wyspecjalizowanych 
w tych samych 
obszarach 
działalności, 

 Sieć całych, 
zagregowanych 
branż i sektorów. 
 

 Atrakcyjny dla prowadzenia 
działalności gospodarczej 
zarówno dla firm krajowych 
jak i inwestorów 
zagranicznych. 

Strategie 
rozwojowe 

 Koncepcja 
gospodarczych i 
społecznych zmian 
regionu, 
opracowywana w 
celu osiągnięcia 
przez jej podmiot 
korzyści, 
 
 

 Formułowanie 
wewnątrzregionalnych celów 
rozwoju,  

 Wyznacznik polityki 
zagospodarowania 
przestrzennego, 

 Integruje wszystkie podjęte 
już czynności w celu zebrania 
ich w spójną całość, 
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 Ogólna 
charakterystyka 
stosowanego lub 
planowanego 
sposobu osiągania 
określonego celu w 
złożonej sytuacji 
decyzyjnej, 

 Dokument 
wskazujący z jednej 
strony na cele 
rozwoju, a z drugiej 
na siły sprawcze, 
środki i narzędzia, 
instrumenty i 
mechanizmy 
realizacji 
wyznaczonych celów, 

 Proces, w którym 
władze lokalne 
badają i analizują 
swoje otoczenie 
ekonomiczne oraz 
zasoby po to, aby 
ustalić możliwości 
rynkowe i 
podejmować decyzje 
w zakresie inwestycji, 
aby osiągnąć 
założone cele. 

 Określa właściwą alokację 
zasobów, 

 Określa szanse rozwojowe 
oraz zagrożenia na podstawie 
mocnych i słabych stron 
danego obszaru, 

 Mobilizuje efektywne 
wykorzystanie wszystkich 
miejscowych endogenicznych 
potencjałów oraz opisuje 
niezbędne kroki prowadzące 
do realizacji głównych celów 
w krótkim, średnim i dłuższym 
czasie, jak również 
przewiduje możliwe działania 
alternatywne. 

Kontrakt 
wojewódzki 

 Umowa o 
dofinansowanie 
programu 
operacyjnego 
środkami 
pochodzącymi z 
budżetu państwa, 
państwowych 
funduszy celowych 
lub ze źródeł 
zagranicznych, 
zawierana przez 
ministra właściwego 
do spraw rozwoju 
regionalnego z 
zarządem 
województwa. 
 

 Forma wsparcia samorządów 
wojewódzkich w realizacji 
programów rozwoju, 

 Instrument oddziaływania na 
zasoby wewnętrzne regionu. 
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Prace 
interwencyjne i 

roboty publiczne 

 Forma zatrudniania 
bezrobotnych 
zarejestrowanych w 
powiatowym urzędzie 
pracy przez 
pracodawcę, jeżeli 
zatrudnienie 
nastąpiło w wyniku 
umowy zawartej ze 
Starostą, 

 Instrument wsparcia 
osób będących w 
szczególnej sytuacji 
na rynku pracy. 
 

 Pomysł na walkę z 
bezrobociem, 

 Wspieranie młodych 
absolwentów i innych grup 
społecznych zagrożonych 
bezrobociem. 

Inkubatory 
przedsiębiorczoś

ci 

 Jest to specjalnie 
zorganizowana 
przestrzeń 
posiadająca 
charakter lokalny, 
służąca do 
kreowania, 
stymulowania i 
wspierania młodych 
przedsiębiorstw, 

 Podmioty oferujące z 
jednej strony 
atrakcyjne cenowo 
powierzchnie pod 
wynajem, a z drugiej 
szereg usług 
wspierających 
powstanie i rozwój 
małego biznesu, 

 Instrumenty 
wspierające 
działalność firm nowo 
powstałych bądź już 
istniejących, o różnej 
formie prawnej 
funkcjonowania 
(stowarzyszenia, 
fundacje, zakłady 
budżetowe i spółki  
z o.o.) i skupiające 
podmioty (inkubatory 
akademickie, 
innowacyjno-
technologiczne, 
ogólne). 

 Propagowanie 
przedsiębiorczości poprzez 
pomoc w rozwijaniu 
podmiotów gospodarczych, 

 Tworzenie miejsc pracy, co 
przekłada się na spadek 
bezrobocia, 

 Tworzenie materialno-
prawnych ram da nowo 
powstających firm, 

 Wpływ na wzrost 
gospodarczy, 

 Upowszechnienie informacji z 
zakresu zakładania i 
prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

 Forma stymulowania 
konkurencyjności podmiotów, 
a zarazem obszarów 
terytorialnych, wspierania 
rozwoju gospodarczego, 
innowacyjności, 
przekształceń strukturalnych 
czy tworzenia nowych miejsc 
pracy. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Szostak, Strategie rozwoju,  
(w:) B. Meyer, D. Milewski (red.), Strategie rozwoju turystyki w regionie. Warszawa 2009,  
s. 24-32, K. Heffner, Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, T. Markowski, Teoretyczne 
podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, (w:) Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna 
i lokalna. Warszawa 2008, s. 158, 164, 20, A.P. Wiatrak, Zarządzanie gospodarką 
regionalną i lokalną, (w:) E. Bojar, B. Plawgo, Zarządzanie rozwojem regionalnym  
i lokalnym. Warszawa 2000, s. 87-91, B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila, Klastry  
na świecie. Studia przypadków. Warszawa 2009, s. 15-16, R. Barcik, Teoretyczne podstawy 
tworzenia klastrów gospodarczych, (w:) E. Bojar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego  
i regionalnego rozwoju gospodarczego. Lublin 2006, s. 9-10, Cz. Pilarska, Specjalne strefy 
ekonomiczne w Polsce. Kraków 2009, s. 5, 7, K. Mazur, Specjalne strefy ekonomiczne jako 
nowe obszary przemysłowe. Gliwice 2004, s. 29, 59, B. Szymoniuk, Klastry na terenach 
wiejskich oraz ich wpływ na rozwój regionów, (w:) A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, 
innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów. Łódź 2004, s. 273, A. Sekuła, 
Inkubatory przedsiębiorczości formą wspierania sektora MSP – z doświadczeń 
województwa pomorskiego i Elbląga, (w:) R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna  
w teorii i praktyce. Wrocław 2009, s. 326-330, W. Dziemianowicz i inni, Wspieranie 
przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Warszawa 2001, s. 121, A. Poszewiecki, 
Parki naukowo-technologiczne – pomorska perspektywa, (w:) J. Kaja, K. Piech (red.), 
Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, s. 301-302, M. Piałucha, Park 
technologiczny jako nowy czynnik rozwoju małych przedsiębiorstw, (w:) L. Jakubów (red.), 
Współdziałanie władz samorządowych, uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym. 
Wrocław 2008, s. 141, 145, J. Kot, Zarządzanie i planowanie w jednostkach terytorialnych, 
(w:) D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu. Łódź 

2004, s. 97 
 

Jak wynika z powyższego zestawienia katalog instrumentów jest dość 
zróżnicowany w zakresie roli oraz formy. Część narzędzi służy przede wszystkim 
aktywnej walce z bezrobociem oraz promocji przedsiębiorstw w regionie, z kolei 
inne mają za zadanie programowanie rozwoju i poszukiwanie szans oraz zagrożeń 
rozwoju regionalnego. 

 
Summary 
The article presents the main instruments in regional development. 

Development instruments can be described as tools to engage or support some 
activities. In the context of regional development can be “an instrument” defined as 
a general term for all aid that contributes to achieving the development goals of the 
territory. Regional policy instruments can be divided into two main groups  
– financial instruments (tax benefits, budget benefits, structural funds etc.) and 
non-financial instruments (e.g. legislation, strategic planning, programming, 
management, consulting and promotion). This reviev gives the charachteristics  
of the economic zones, clusters and technology developing zones and tells about 
their effects of regional policy development. Moreover the article gives the 
comparative analysis on the basis of the ways of workings of some instruments.  
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Łukasz BRZEZIŃSKI 
Bydgoska Szkoła Wyższa 

 
COACHING RODZICIELSKI – SPOSÓB NA BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO 

 
 

Bo fakt, że to nie sztuka mieć dzieci,  
ale trzeba jeszcze mieć czas, żeby je wychować  

Éric-Emmanuel Schmitt  
„Oskar i pani Róża” 

 
Coaching , tak ostatnio popularny, jest pojęciem bardzo trudnym  

do zdefiniowania, przez co bardzo często jest mylony z treningiem, warsztatem czy 
szkoleniem. Trudność w zdefiniowaniu pojęcia coachingu wiąże się z jego 
podstawowymi cechami: celem, przebiegiem i zakończeniem, które tak naprawę 
zależą od Klienta. To Klient podejmuje decyzje, jakiej zmiany chce dokonać  
w swoim życiu i jaki koniec będzie dla niego zadowalający oraz na ile się 
zmobilizuje, aby ta zmiana miała trwały wymiar. Jako praktyk wiem, że dla Klienta 
rezultat końcowy może być różny i często stanowi bardzo swoisty i wymowny tylko 
dla niego samego owoc coachingu. Dla Klienta na taki owoc mogą składać się: 
umiejętność podejmowania bardziej konkretnych celi i decyzji, optymalizacja 
działań, świadomość swoich naturalnych zdolności i pełniejsze ich wykorzystanie, 
poczucie panowania nad życiem, odnalezienie na nowo radości z życia oraz wiele 
innych. 

W literaturze przedmiotu można natrafić na wiele definicji coachingu. Jak 
podaje jedna z największych na świecie organizacji zrzeszających profesjonalnych 
coachów, „Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie 
Klienta oraz wspieranie Go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany  
w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby”.

1
 Według Erica Parsloea coaching 

to: (…) planowany dwustronny proces, w którym człowiek rozwija umiejętności 
 i osiąga określone kompetencje poprzez rzetelną ocenę, ukierunkowaną praktykę  
i regularne sprzężenie zwrotne.

2
 Sara Thorpe oraz Jackie Clifford w swoim 

„Podręczniku coachingu” prezentują taką oto jego definicję: (…) pomoc danej 
osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym, jak 
stosuje konkretną umiejętność lub wiedzę.

3
 Żadna znana mi definicja nie zawiera  

w sobie jednak wszystkich istotnych aspektów i odmian coachingu, większość  
z nich jednak trafnie opisuje sedno tego procesu. Widać ogromną trudność 
„zamknięcia w definicji” istoty coachingu, jaką – w moim odczuciu – jest relacja 
trzech bardzo istotnych pojęć: partnerstwa, wiarygodności i autonomii. Jak 
wskazuje autor Mles Downey, Coaching jest sztuką – w tym sensie, że gdy jest 
perfekcyjnie realizowany, przestaje liczyć się technika. Trener w pełni angażuje się 
w pracę z podopiecznym, a rodzaj relacji można porównać do tańca dwojga ludzi, 
w którym najważniejsza jest harmonia i partnerstwo.

4
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Do tej pory zawód coacha kojarzył się przede wszystkim z biznesem. 
Teraz coachowie pomagają rozwijać kwalifikacje rodzicielskie. 

Coaching rodzicielski jest młodą formą wspierania rodziny. Jego zadaniem 
jest prewencja. Stanowi alternatywę dla działań terapeutycznych, które stosuje się 
wtedy, gdy sprawy wychowawcze za bardzo się skomplikują. Przeważnie  
do gabinetów i poradni pedagogicznych czy psychologicznych rodzice przychodzą 
wówczas, kiedy sprawy wyglądają bardzo źle, gdy nie wiadomo, gdzie leży 
problem, i cała rodzina nie radzi sobie z trudnościami oraz narastającymi 
emocjami. Przewidywanie i zapobieganie zawczasu takim sytuacjom może 
sprawić, że interwencje terapeutyczne nie będą potrzebne. Jeśli polscy rodzice  
na wzór rodziców w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii nauczą się, jak 
właściwie postępować z potomstwem, jest ogromna szansa, że unikną problemów 
wychowawczych w kolejnych latach. Coaching rodzicielski pomaga rodzicom 
radzić sobie z coraz większymi i rosnącymi w bardzo szybkim tempie problemami 
wychowawczymi życia codziennego oraz umożliwia znalezienie skutecznych 
rozwiązań, które dają długofalowe efekty. 

 
Coaching rodzicielski jest relacją opartą na współpracy rodziców  

z coachem, który pragnie pomóc swoim Klientom osiągnąć ich cele 
rodzicielskie w sposób, który jest spójny z ich oczekiwaniami, wartościami 
oraz jest odpowiedni dla ich rodziny. 

Współczesny człowiek stoi przed koniecznością wypełniania wielu ról 
społecznych, które nierzadko się wykluczają lub istnieją w permanentnym 
konflikcie. Zaczynamy być przytłoczeni wymaganiami związanymi z byciem dobrym 
pracownikiem, fachowcem w swojej dziedzinie, partnerem, przyjacielem czy  
w końcu rodzicem. Przez natłok obowiązków związanych z pełnionymi rolami 
społecznymi tracimy poczucie panowania nad życiem osobistym i zawodowym. 
Coraz mniej czasu poświęcamy swoim dzieciom, a to może prowadzić  
do osłabienia więzi, rodzić problemy wychowawcze i wpływać na deprecjacje  
życia rodzinnego. Takie okoliczności to prosta droga do rodzicielskiego stresu, 
który może tylko pogorszyć sytuację. We współczesnej, niezwykle turbulentnej 
rzeczywistości, musimy stale przystosowywać się do dynamicznie 
przekształcającego się otoczenia. Jest to zjawisko obecnie powszechne, 
wymuszające pogłębianie wiedzy, zdobywanie kolejnych umiejętności, 
modyfikowanie zachowań i niejednokrotnie może ono wywoływać strach, ból  
i opór. Według Roberta Hargrovea coaching polega na (…) inspirowaniu  
do działania, na wyznaczaniu ambitnych celów, rozbudzaniu aspiracji  
a następnie na partnerstwie z podopiecznym w celu stworzenia nowych 
możliwości. Praca ta ma na celu uzyskanie ważnych osiągnięć, a nie jest  
środkiem doraźnym. Ma ona charakter transformacyjny a nie transakcyjny.

5
 

Reasumując, efektywne stosowanie coachingu jako jednego z narzędzi 
wspierającego rozwój może ograniczyć negatywne, wyżej wymienione, uboczne 
aspekty życia osobistego i zawodowego. 
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Coaching rodzicielski, jako metoda pracy z rodzicami, rozwinął się w Stanach 
Zjednoczonych, obecnie powszechnie stosowany jest również od wielu lat  
w Wielkiej Brytanii. Opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu mocnych stron 
danej rodziny, jej zalet i zasobów. Jak twierdzi Robert Dilts, coaching (…) jest 
procesem pomagającym ludziom i zespołom w wykonywaniu zadań w możliwie jak 
najbardziej efektywny sposób. Obejmuje on wydobywanie mocnych stron ludzi, 
omijanie wewnętrznych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia osobistej 
doskonałości oraz ułatwianie im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. 
Skuteczny coaching wymaga zatem nacisku na zadania jak też na relacje.

6
 

Rodzina, będąc podstawową komórką społeczną, stanowi również formalną grupę 
powstałą poprzez „rozrastanie się od wewnątrz”. Dlatego w grupie tej prawidłowe 
relacje są konieczne do właściwego funkcjonowania rodziny i jej dalszej 
egzystencji. 

 
Coaching przede wszystkim to uważność. To absolutna, pełna atencja 

dedykowana drugiej osobie. 
Za każdym oddziaływaniem coachingowym, a więc również coachingiem 

rodzicielskim kryje się sześć ważnych zasad wpływających na przebieg procesu  
i relację miedzy uczestnikami. 

 
1. Klient posiada wszystkie niezbędne zasoby, by rozwiązać swój 

problem. 
Klient, w tym wypadku rodzic, posiada zasoby, dzięki którym ma możliwość 
rozwiązania swoich problemów i wpływania na rodzinę. To rodzic 
doskonale zna historię swojego dziecka, zdaje sobie sprawę, jakie 
występują aktualnie problemy, jaka jest relacja między nim a dzieckiem. 
Tylko rodzic może podjąć odpowiednie działania i on będzie brał za nie 
odpowiedzialność. 
 

2. Poprzez stawianie wyzwań, udzielanie wsparcia i zadając trafiające  
w sedno pytania coach sprawia, że rodzic zaczyna korzystać  
z własnych zasobów. 
W coachingu nie ma miejsca na dawanie rad – jest to sprzeczne  
z pierwszą zasadą. Kiedy coach udziela rad, daje do zrozumienia, że wie 
lepiej od rodzica, co jest ważniejsze dla jego rodziny i umieszcza Klienta  
w pozycji podległej, a coaching to relacja partnerska. Dawanie rad 
prowadzi również do zależności, więc jest czymś, czego coach powinien 
unikać za wszelką cenę. Ograniczyć powinien się przede wszystkim  
do zadawania przenikliwych pytań, prowadzących rodzica do obszarów, 
których wcześniej nie brał pod rozwagę. Angdus McLead twierdzi, że istotą 
w coachingu jest (…) posługiwanie się ciszą, pytaniami oraz wyzwaniami  
w celu udzielenia podopiecznemu pomocy w realizacji konkretnego celu.

7
 

W trakcie tego procesu Klient będzie budował poczucie sprawczości, 
panowania nad sytuacją rodzicielską ale i również rozbudowywał własne 
zasoby. 
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3. Coaching dotyczy całej osoby to znaczy osoby z jej przeszłością, 
teraźniejszością i przyszłością oraz wszystkimi rolami społecznymi 
jakie pełni. 
Skupianie się wyłącznie na relacji rodzic – dziecko może być poważnym 
błędem. Doświadczenie pokazuje, że problemom wychowawczym często 
towarzyszą problemy w życiu osobistym i nierzadko również w życiu 
zawodowym. Coaching nie jest psychoterapią, ale należy mieć 
świadomość, jak jedna rola społeczna potrafi odciskać się na innej 
pełnionej roli społecznej. Dlatego w coachingu konieczne jest podejście 
holistyczne, gdyż człowiek stanowi układ całościowy, gdzie role społeczne 
przenikają się, tworząc system wzajemnego oddziaływana na siebie. 
 

4. Klient określa temat sesji. 
W coachingu nie ma z góry ustalonego tematu. Raz Klient chce rozmawiać  
o właściwej komunikacji między nim a dzieckiem, a na następnej sesji 
pojawi się potrzeba rozmowy o pracy i wiążących się z nią problemach 
rodzicielskich. Oczywiście coach w głowie powinien mieć model  
na przykład motywowania, ale jeśli ten temat nie dotyczy rodzica, nie 
powinien być przywoływany w czasie sesji coachingowej. Temat sesji 
zawsze powinien pochodzić od Klienta i jego potrzeb. Gdy tematy do 
kolejnych sesji wyczerpią się, a problemy zostaną rozwiązane, należy 
przerwać coaching do momentu, gdy pojawi się następny problem  
do omówienia. 
 

5. Coach i Klient są partnerami. 
Zasada ta mówi o tym, że coach i Klient są sobie równi, a to, co ich 
wspiera w dążeniu do celu, to wzajemne zaufanie i szacunek. 
 

6. Zmiana jest nieunikniona. 
Celem coachingu jest zmiana i działanie. Rodzic, czy to sam, czy  
z partnerem i/lub dzieckiem, decyduje się uczestniczyć w coachingu,  
bo pragnie, by coś się zmieniło. Najczęstszym celem jest poprawa sytuacji 
w rodzinie, ale nie brakuje też osób, które nie posiadają jeszcze dzieci,  
a chcą się odpowiednio przygotować do pełnienia roli rodzica. Niezależnie 
od tego, z jakim wyzwaniem przyjdzie się zmierzyć coachowi, jego 
zadaniem będzie pomoc Klientom w osiągnięciu ich celi.

8
 

 
Coaching to metoda pracy z klientem, który świadomie decyduje się  

na ten proces i widzi potrzebę zmian. 
Ważne jest, aby rodzic świadomie podjął decyzję o coachingu rodzicielskim. 

Często na proces coachingu decyduje się jeden z rodziców. Zazwyczaj ten, który 
posiada większą motywację do zmian i widzi potrzebę ich wprowadzenia. 
Nierzadko też do coachingu przystępują obydwoje rodzice. Bywa, że coach 
proponuje w odpowiednim momencie swoim Klientom, by ich dziecko również 
przystąpiło do procesu coachingu jako osoba, której dotyczyć może problem.  
W takim przypadku warunkiem bezwzględnym jest wyrażenie chęci 
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uczestnictwa w coachingu przez samo dziecko. Coaching bowiem nie 
przyniesie pożądanego rezultatu, kiedy przyjdzie pracować z Klientem, który został 
do tej współpracy przymuszony. Podobnie jest, kiedy Klient twierdzi, że pragnie 
zmiany, ale w rzeczywistości nie podejmuje żadnych działań, by spróbować  
tę zmianę wprowadzić w życie czy nawet ją przetestować. Dlatego zaleca się,  
by coaching proponować tylko jednostkom świadomym. Dziecko, przystępując  
do procesu coachingu, staje się stroną – powinno zaakceptować warunki sesji, 
nabywając przy tym wszelkich praw i wynikających obowiązków z bycia partnerem 
tego procesu. 

 
Dobrze wychowane dziecko, zdrowe emocjonalnie, z właściwą postawą 

do życia, zaczyna się od świadomego, dążącego do określonych celi 
wychowawczych rodzica. Zgodnie z podejściem, zmiana zachowań rodzica 
wyzwala zmianę zachowań u dziecka. 

Ile rodzin, tyle problemów, z jakimi rodziny mogą się zgłosić do coacha.  
Do najczęściej spotykanych zagadnień pracy należy zaliczyć:  

- Kompetencje rodzicielskie – czym są i jak je skutecznie rozwijać; 
- Role w mojej rodzinie. Ja w różnych rolach w życiu. Jak zachować 

równowagę; 
- Wyzwania wynikające ze zmian w mojej rodzinie; 
- Sztuka właściwej komunikacji międzypokoleniowej; 
- Kształtowanie talentów i odkrywanie potencjałów w rodzinie. 
Z uwagi na okres rozwojowy dziecka i rodzaj problemów, z jakimi zgłaszają 

się rodzice, można wyodrębnić trzy odmiany coachingu rodzicielskiego:  
- COACHING PRZYGOTOWAWCZY DO ROLI; 
- COACHING DZIECIĘCY; 
- COACHING ADOLESCENCYJNY. 
COACHING PRZYGOTOWAWCZY DO ROLI to forma wsparcia dla 

planujących dziecko przyszłych rodziców. Osoby zaliczane do tej grupy zgłaszają 
się do coacha z zupełnie innych powodów niż rodzice z pozostałych dwóch grup. 
„Gazeta Prawna”, na swojej stronie internetowej, przytacza badania 
przeprowadzone w 2009 roku przez GUS, z których wynika, że coraz więcej 
Polaków decyzję o urodzeniu i wychowaniu dziecka traktuje jako wyzwanie i łączy 
ją z poczuciem ogromnej odpowiedzialności. Badanie wykazało, że aż 50% 
przyszłych rodziców odwleka decyzję o dziecku do momentu, kiedy będą mogli 
zapewnić mu odpowiedni poziom życia i zaspokoić wszystkie jego potrzeby.

9
 

Coraz większa rzesza osób świadomie planujących przyjście na świat potomstwa, 
chce się właściwie przygotować do roli rodziców. Młode osoby bowiem bardzo 
refleksyjnie podchodzą do swoich umiejętności wychowawczych. Kandydat  
na rodzica zaczyna dostrzegać możliwości i chęci do szkolenia się w tym zakresie. 
Ma świadomość, że odpowiednie przygotowanie do pełnienia tej roli będzie miało 
ogromny wpływ na relacje w przyszłości z jego dzieckiem i na to, jakim stanie się 
nastolatkiem, a w późniejszym czasie dorosłym człowiekiem. Wiadomo przecież 
nie od dziś, że jeśli zainwestujemy w rozwój dziecka, zwiększamy szansę,  
że w latach szkolnych i później w okresie adolescencji interwencje pedagogów czy 
psychologów nie będą konieczne. Stąd też chęć przygotowania się do tego 
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obowiązku i pomysł pracy z coachem rodzinnym, który nauczy rodziców jak 
przygotować się i wykorzystywać wiedzę coachingową w procesie wychowania. 

COACHING DZIECIĘCY to forma wsparcia przeznaczona dla każdego,  
kto poszukuje sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. 
Coaching dziecięcy uczy rodziców słuchać swojego instynktu i – co najważniejsze 
– własnego dziecka. Odkrywa, w jaki sposób podążać za potrzebami malucha  
i wspierać go w rozwoju. Zakres oddziaływań dla dzieci i rodziców w tym zakresie 
stale się poszerza. Rodzice mogą uczestniczyć w kursach ogólnych, gdzie 
spotykają się w niewielkich grupach, których celem jest rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych, rodzicielskich czy wzajemna pomoc w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych. Powstają też grupowe formy szkoleń 
specjalistycznych, np. noszenia dziecka w chuście, radzenia sobie z lękami 
dziecka, nauki samoobsługi czy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalne 
malucha. Bardzo często stosowaną praktyką po zawiązaniu się grupy jest 
zbieranie przez coacha oczekiwań odnośnie szkolenia i na podstawie nich 
budowany jest program szkolenia. Nierzadko jednak rodzice wolą wybierać 
indywidualną formę spotkań z coachem. Celem takich sesji coachingowych jest 
również wyposażenie rodziców w „koszyk narzędzi”, jakim są umiejętności  
na przykład prawidłowego komunikowania się, tworzenia komunikatów 
asertywnych w relacjach rodzinnych, motywowania dziecka do posłuszeństwa  
i pracy czy rozwijania talentów. 

Podstawowym założeniem coachingu dziecięcego jest to, że rodzic, nie 
coach, wciąż pozostaje głównym ekspertem w sprawach swoich dzieci. To rodzic 
najlepiej zdaje sobie sprawę z tego, co potrzeba jego dziecku, to on zna jego 
reakcje i to on będzie dla niego najlepszym przyjacielem, nauczycielem czy 
coachem. Najważniejsze jest jednak zdobycie odpowiednich kompetencji 
wspierających rodzica w ścieżce zwiększania swoich umiejętności  
i samoświadomości. 

COACHING ADOLESCENCYJNY stosuje się dla osób, między którymi 
kontakt jest raczej powierzchowny, a nie oparty na kontakcie emocjonalnym. 
Rodzice lub dzieci wskazują na potrzebę prawdziwego kontaktu, w którym czuliby, 
że mają ten czas tylko dla siebie. Przeprowadzone w 2010 roku badania przez 
prof. Jacka Kurzępę wykazały, że (…) polskie dorastające dzieci chcą spędzać  
z rodzicami więcej czasu. Brakuje im rozmów, wspólnych wyjść do kina i wakacji. 
Ale co ważniejsze – brakuje im relacji i porozumienia. Obie badane strony, rodzice 
i dzieci, nie znają wzajemnych oczekiwań i zakładają, że druga strona nie chce 
spędzać z nimi więcej czasu.

10
 Badania te wskazują, że rodziny toczy „dysfunkcja 

komunikacyjna”. Brak czasu na pielęgnowanie więzi między członkami rodziny 
doprowadza częstokroć do „patowych sytuacji”. Rodziny nie podejmują trudnych 
tematów, ponieważ nie umieją tego zrobić. To z kolei doprowadza do tego, że mają 
coraz mniej motywacji, by podjąć taką próbę. Problemy wychowawcze narastają, 
dystans zwiększa się coraz bardziej, powodując, że rodzice przestają znać swoje 
dzieci. W takiej sytuacji Coaching rodzicielski ma za zadanie uświadomić członkom 
rodziny potęgę właściwej komunikacji i innych niezbędnych kompetencji 
osobistych. Niezastąpione będzie nabycie umiejętności atencji i dostrzegania oraz 
rozumienia potrzeb innych członków rodziny. Coaching adolescencyjny, z uwagi  
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na okres przekory i buntu nastolatków, bardzo mocno podkreśla istnienie dużej 
potrzeby opieki nad dzieckiem, w której – co prawda – dla dobra relacji daje się 
nastolatkowi z uwagi na jego poczucie samodecyzyjności pewną swobodę. Bardzo 
często coaching rodzicielski w formie coachingu adolescencyjnego obejmuje pracę 
zarówno z rodzicami, jak i nastolatkami na wspólnych i indywidualnych sesjach. 

 
Coaching rodzicielski podkreśla potrzebę rozwijania umiejętności 

odkrywania i rozumienia potrzeb innych osób, jest to bowiem klucz  
do rozumienia dziecka i dobrych kontaktów międzypokoleniowych. 

Od dłuższego już czasu bardzo dobrze znana, przede wszystkim badaczom 
zjawisk zarządzania personelem, jest metoda Action Learning. Postępowe 
podejście w tej metodzie polega na podkreślaniu wagi umiejętności praktycznych, 
które mogą poprzedzać wiedzę teoretyczną, a nie tylko być jej następstwem  
i dopełnieniem. W omawianej metodzie ważnym aspektem nauki poprzez działanie 
jest praca zespołowa, która motywuje do stawiania pytań i dzielenia się 
doświadczeniami. Wspomagana przez proces facylitacji prowadzi  
do rozwiązywania problemów i wprowadzania zmian.

11
 Metoda ta, przynosząca 

wiele praktycznych rozwiązań, jest wykorzystywana w coachingu grupowym  
w obszarze biznesu. Osobiście nie widzę jednak przeszkód, by z powodzeniem 
wykorzystać ją dla dobra rodziny. Coaching rodzicielski oparty na metodzie Action 
Learning opiera się na dwóch podstawowych elementach: zespole uczenia się  
i naturze uczenia się. 

Zespół uczenia się to rodzina, która z założenia dysponuje zróżnicowanymi 
potrzebami i doświadczeniem. Celem spotkań rodziny jest udzielanie wsparcia  
w rozpoznawaniu potrzeb członka rodziny i wzajemne uczenie się od siebie. 
Podczas sesji rodzina wspólnie wypracowuje rozwiązania problemów rodzinnych, 
w tym np. wychowawczych, na które napotykają podczas życia codziennego. 
Każdy członek rodziny ma czas na przedstawienie nurtujących i trapiących  
go kwestii (od 20 do 40 minut), po tym czasie rodzina pracuje wyłącznie na rzecz 
rozwiązania jego dylematów i trudności. 

Natura uczenia się nawiązuje do nowego podejścia uczenia się. Zakłada,  
że każdy samoświadomy człowiek ma coś do powiedzenia w zakresie swojego 
życia, swojej działalności, potrzeb i środowiska, w którym żyje, ma zatem dużo  
do zaoferowania innym. Z drugiej strony, wielu ludzi szuka okazji, by skorzystać 
z wiedzy i doświadczeń innych. Metoda Action Learning łączy te zależności  
i wykorzystuje je w celu rozwiązywania problemów. 

Zasadniczym dobrodziejstwem coachingu rodzicielskiego z wykorzystaniem 
metody Action Learning jest z jednej strony rozwiązywanie problemów 
pojawiających się w rodzinie i wzmacnianie więzi między rodzicami a dziećmi,  
co umożliwia jej dalsze funkcjonowanie i rozwój, a z drugiej strony dostarcza 
członkom rodziny praktycznych umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
mogącymi wystąpić w przyszłości. Ta metoda pracy przydatna jest przede 
wszystkim w sytuacjach, kiedy to dotychczasowe rozwiązania nie przynosiły 
pożądanych efektów lub rodzina znalazła się w zupełnie nowej sytuacji, z którą nie 
umie sobie poradzić. Wspólne starania i praca nad rozwiązaniem problemu 
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uruchamia proces uczenia się, a to wspiera procesy współpracy i ułatwia 
rozwiązywanie problemów. 

Coaching rodzicielski z wykorzystaniem metody Action Learning skupia się 
przede wszystkim wokół tematyki tworzenia skutecznego i sprawnego zespołu, 
jakim niewątpliwie powinna być rodzina. Podczas wspólnych sesji proces 
coachingu pomaga ujawnić przed rodziną istotę problemu, nad jakim chcą 
pracować, oraz pozwala wyłonić nadrzędne cele danej rodziny i na tej podstawie 
usprawnić wykonywanie bieżących zadań.  

Coach rozpoczynający pracę z rodziną musi mieć czas, by nawiązać relację  
z każdym z jej członków. Gdy to już będzie miało miejsce, grupa przystępuje  
do ustalenia podstaw. Członkowie rodziny określają swoje miejsce w rodzinie, 
robią to, by ustalić formalną sferę odpowiedzialności. W celu zobrazowania 
obszarów jakich może dotyczyć coaching rodzicielski, prezentuję poniższy  
rysunek 1. 

 

 
Rysunek nr 1: Coaching rodzicielski 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Proces coachingu może dotyczyć jednego obszaru, kilku a nawet wszystkich. 
W pierwszym odczuciu rodzinie może towarzyszyć przekonanie, że problem 
dotyczy tylko jednego obszaru, na przykład niewłaściwej komunikacji, jednak 
podczas samej sesji nierzadko okazuje się, że problem rzutuje również na inne 
obszary, powodując zaburzenia zaufania w rodzinie czy realizowania wspólnych 
celi. W zależności od rodziny i problemu, jedne obszary mogą funkcjonować 
wadliwie, a nawet destrukcyjnie, inne zaś trwać w dobrej kondycji. Niewątpliwie  
w celu rozwiązywania problemów dotyczących całej rodziny niezbędne jest pełne 
zaangażowanie ich członków. Przeważnie właściwą pracę rozpoczyna się  
od zdefiniowania celów oraz dyskusji wewnątrz rodziny. To pozwala zaoszczędzić 
wysiłek i czas, niezbędny do rozwiązywania konfliktów i nieporozumień. Rodzina 
powinna maksymalnie wykorzystywać swoje zasoby, co oznacza, że niezastąpione 
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jest przygotowanie przez coacha takiego środowiska, w którym każdy będzie mógł 
i będzie chciał uwolnić swój potencjał – tak niezastąpiony przy rozwiązywaniu 
problemów. Dlatego tak ważne w coachingu rodzicielskim jest stworzenie 
odpowiedniej atmosfery, w której każdy może ujawnić swoje opinie bez poczucia 
oceny, zagrożenia czy śmieszności. Proces rozwiązywania problemów rodziny  
w asyście wyspecjalizowanego coacha na pewno zaoszczędzi rodzinie wielu 
stresów i w szybkim tempie umożliwi jej lepsze funkcjonowanie. 

Należy pamiętać, że czy to podczas sesji coachingowej czy w domu 
rodzinnym, wszystko zaczyna się od otwartości i zaufania, które są kluczowymi 
elementami rozwoju każdego członka rodziny, a odbywa się to na drodze 
znajdowania czasu dla dziecka, zaspokajaniu jego potrzeb i ogólnej atencji. 

 
Czyżby nie było pięknie, gdyby na świecie było więcej spełniających się 

w swej roli rodziców oraz ich szczęśliwych, otoczonych miłością dzieci? 
Rodzic powinien dać dziecku możliwość odkrywania i rozwijania emocjonalnej 

samoświadomości. Umożliwiając nabycie umiejętności nazywania tego, co czuje, 
słuchania i obserwowania z empatią, pozwalamy wkroczyć dziecku w świadome 
życie i dobre relacje z innymi. Pozwalamy dziecku kontrolować i wybierać 
zachowania, a także rozumieć zachowania i stany emocjonalne innych. Taki 
Coaching to emocjonalna podróż, na którą zawsze jest pora. Należy zdać sobie 
sprawę, że każdy dorosły i każde dziecko na taką podróż zapewne jest gotowe  
i wyruszy w nią z ochotą. Pozostaje tylko podjąć decyzję, kiedy wyruszyć  
w tą inspirującą podróż z coachem rodzicielskim. 

 
Streszczenie  
W obecnych czasach rodzicielstwo to wielkie wyzwanie. Rozwija się jak każda 

inna dziedzina życia i nauki. Nie ma bowiem nic piękniejszego i ważniejszego, niż 
stwarzanie warunków do rozwoju szczęśliwych ludzi. Coaching rodzicielski na wzór 
programów coachingowych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii cieszy się 
coraz większą popularnością również wśród polskich rodziców. 

Artykuł opisuje zjawisko coachingu rodzicielskiego i jego odmiany. Autor 
przedstawia główne założenia tego zjawiska, skupiając się przede wszystkim  
na relacji podczas sesji i aspekcie komunikacyjnym. Artykuł jest formą zapoznania 
się z nowym – na rynku polskim od ponad roku – zjawiskiem coachingu 
rodzicielskiego. 

 
Summary 
Parenthood is a great challenge of our times and it has been developing  

as every other domain of life or study. As there is nothing more beautiful or more 
important than creating conditions conducive to the development of happy people, 
parenting coaching, modelled on coaching programmes created in the USA and 
the UK, has been enjoying a growing popularity also among Polish parents. 

The article describes the parenting coaching phenomenon and its types. The 
author attempts to demonstrate the main assumptions of the approach focusing 
mainly on the relation during coaching sessions and the communication aspect. 
The article is a form of presentation of the new, present on the Polish market for 
over a year, phenomenon of parenting coaching. 
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