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Streszczenie

Celem artykułu jest analiza istoty i specyfiki dyplomacji naukowej Unii Europejskiej (UE) w czasie 

pandemii COVID-19. W tym celu przeanalizowano podejścia w definiowaniu pojęcia dyplomacji 

naukowej oraz jej genezę; podjęto próbę określenia specyfiki dyplomacji naukowej UE oraz doko-

nano analizy działań UE w czasie pandemii COVID-19, które mieszczą się w zakresie definicyjnym 

dyplomacji naukowej. W artykule odwołano się do koncepcji autonomii strategicznej UE jako 

szerszej formuły politycznej, której część powinna stanowić dyplomacja naukowa. Sformułowano 

również kierunki zmian, które pozwolą doprecyzować miejsce i  rolę dyplomacji naukowej UE 

w przyszłości.

Do analizy wykorzystano źródła pierwotne (akty normatywne, dokumenty polityczne) oraz 

dostępną literaturę naukową i  raporty dotyczące dyplomacji naukowej, międzynarodowej 

współpracy naukowej. Stworzono autorskie zestawienie działań realizowanych przez UE w czasie 

pandemii COVID-19, dzieląc je zgodnie z  kryterium typów dyplomacji naukowej oraz kierunku 

oddziaływania. Pozwala to stwierdzić, że dyplomacja naukowa UE to zespół działań wspierających 

i  uzupełniających aktywność państw członkowskich oraz działań koordynacyjnych w  tych ob-

szarach, gdzie reakcja wspólnotowa tworzy wartość dodaną. Ma to znaczenie dla wyznaczenia 

dalszego rozwoju dyplomacji naukowej UE i  przygotowania organizacji na przyszłe kryzysy 

wymagające ponadnarodowej odpowiedzi z  wykorzystaniem współpracy naukowej i  wiedzy 

eksperckiej w procesie decyzyjnym.

Słowa kluczowe: dyplomacja naukowa, pandemia COVID-19, Unia Europejska

1   Artykuł przygotowano na podstawie wyników kwerendy przeprowadzonej w  ramach grantu NCN,  
Miniatura 4, nr 2020/04/X/HS5/01249, pt. Diplomacy for science in EU – the case of Germany.
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Science diplomacy of the European Union in the time of COVID-19 pandemic

Abstract

The aim of the article is to analyse the essence and specificity of the European Union’s (EU) sci-

ence diplomacy during the COVID-19 pandemic. For this aim, approaches in defining the concept 

of science diplomacy and its genesis have been analysed; an attempt has been made to define the 

specificity of the EU science diplomacy, and the analysis has been conducted of the EU’s actions 

during the COVID-19 pandemic that fall within the defining scope of science diplomacy. The article 

refers to the concept of strategic autonomy of the EU as a broader political formula, of which sci-

ence diplomacy should be a part. The author also formulates directions for changes that will clarify 

the place and role of EU science diplomacy in the future.

Primary sources (normative acts, policy documents), and available scholar literature and reports 

on science diplomacy and international scientific cooperation were used for the analysis. The list 

of activities implemented by the EU during the COVID-19 pandemic was created, dividing them 

according to the criterion of types of science diplomacy and the direction of impact. This allows 

us to conclude that EU science diplomacy is a set of activities that support and complement the 

activities of the Member States, as well as coordination activities in those areas, where the com-

munity response creates added value. This is important to determine the further development of EU 

science diplomacy and prepare the organisation for future crises requiring a supranational response 

using scientific cooperation and expertise in the decision-making process.

Keywords: science diplomacy, COVID-19 pandemic, the European Union

Od początku 2020 roku świat mierzy się z zagrożeniem powodowanym przez wirus 
SARS-CoV-2 i wywoływaną przez niego chorobą COVID-19. Nie jest to wyłącznie zagro-
żenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego, ale ma swoje implikacje w  wielu innych wy-
miarach – w tym gospodarczym, społecznym, ekologicznym. Członkowie społeczności 
międzynarodowej – państwa, jak też podmioty niepaństwowe – starają się reagować 
na zmiany zachodzące w otaczającej ich postnormalnej rzeczywistości. Nawiązanie do 
koncepcji nauki postnormalnej Jerome’a Ravetza i Silvio Funtowicza jest zasadne, gdyż 
pandemia COVID-19 to sytuacja decyzyjna, w  której nie ma pewności, co do faktów, 
system wartości jest kwestionowany, a czas na podjęcie decyzji jest ograniczony. Ryzyko 
towarzyszące procesowi decyzyjnemu nie poddaje się kwantyfikacji, a potencjalna szko-
da jest nieodwracalna (Funtowicz, Ravetz 1990; Funtowicz, Ravetz 1993). Jest to również 
wyzwanie dla świata nauki, który musi do trybu „przewidywać i ustalać fakty” dołączyć 
tryb „oszacować i konsultować” (Healy 2011).

Wraz z pojawieniem się pierwszych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w państwach 
członkowskich UE, zarówno instytucje państwowe, jak i UE podjęły szereg działań stricte 
związanych z  ryzykiem epidemiologicznym, funkcjonowaniem systemów opieki zdro-
wotnej, ale również zmobilizowano społeczność naukową do poznania zagrożenia oraz 
zaproponowania rozwiązań, pozwalających na opanowanie i wyjście z pandemii.

Okres pandemii COVID-19 jest tym szczególnym czasem, kiedy opinia publiczna 
z większą uwagą śledzi i analizuje rolę nauki, wiedzy eksperckiej i  samych ekspertów 
w życiu publicznym. W UE jest to też czas powrotu dyplomacji naukowej do dyskursu na 
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poziomie europejskim. Dyplomacja naukowa – zarówno jako katalog praktyk oraz jako 
kategoria analityczna – była cały czas obecna w UE, choć przede wszystkim jako do-
mena aktywności państw członkowskich, pomiędzy którymi istnieje duża dysproporcja 
poziomu zaawansowania w wymiarze koncepcyjnym, formalnoprawnym, instytucjonal-
nym, jak i stosowanego instrumentarium. 

Wyzwanie stanowi sformułowanie jednoznacznej definicji dyplomacji naukowej, 
choć – analizując to zjawisko z  perspektywy praktyki – można stwierdzić, że są to 
aktywności przebiegające na przecięciu polityki naukowej/naukowo-technologicznej 
z  polityką zagraniczną, posiadające wielowiekową tradycję (Gluckman 2017). Pod-
miotami dyplomacji naukowej są aktorzy państwowi i  niepaństwowi. Jednak należy 
podkreślić, że dyplomacja naukowa to aktywność, w  której zawsze – choć w  różnej 
formie i roli – biorą udział państwa. To pozwala na odróżnienie jej od międzynarodowej 
współpracy naukowej, która może – ale nie musi – uwzględniać aktorów państwowych 
i  w  niektórych przypadkach jest nastawiona na zysk (Turekian et al. 2015; Copeland 
2016; Szkarłat et al. 2020).

Badania dyplomacji naukowej są częścią szerszego nurtu analizy zjawiska nowej 
dyplomacji i jej wymiarów (Hocking 2005; Melissen 2011; Hocking et al. 2012; Copeland 
2016; Bjola, Kornprobst 2018; Barston 2019) oraz ewolucji instytucji dyplomacji w  wy-
miarze podmiotowym. Analizuje się też zmiany w  skali mezo i  mikro, np. realizowanie 
zadań i  funkcji tradycyjnie zarezerwowanych dla resortu spraw zagranicznych i służby 
dyplomatyczno-konsularnej przez inne resorty, np. resort nauki i szkolnictwa wyższego, 
agencje wykonawcze, akademie nauk (Hocking et al. 2012; Campbell 2015; Jönsson 
2016). Przedmiotem zainteresowania badaczy stosunków międzynarodowych jest nauka 
i technologia jako czynnik zmiany rzeczywistości międzynarodowej czy międzynarodo-
wy wymiar polityki naukowo-technologicznej państwa (Keohane, Nye 2001; Ferguson, 
Mansbach 2004; Nye 2004; Rosenau 2006; Kelley 2014). Istnieje też ugruntowana trady-
cja badań i monitorowania stanu internacjonalizacji nauki i międzynarodowej współpracy 
naukowej. Jest to obszar zainteresowania państw, ale też organizacji międzynarodowych 
(np. UE, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), które opracowują wskaźniki po-
ziomu umiędzynarodowienia nauki, innowacyjności (Kwiek 2012; European Commission 
2021d; OECD 2021). Badania stricte poświęcone dyplomacji naukowej mają relatywnie 
krótką genezę, gdyż ich intensyfikacja przypada na początek XXI wieku. Dotychczasowe 
rozważania dotyczyły konceptualizacji pojęcia (New Frontiers… 2010; Flink 2020; Rungius, 
Flink 2020), identyfikacji, opisu i klasyfikacji praktyk włączanych do katalogu dyplomacji 
naukowej (Turekian et al. 2015; Van Langenhove 2017; Leitjen 2017). Analizy wymiaru 
podmiotowego dyplomacji naukowej były zdominowane przez badania modeli pań-
stwowych (Flink, Schreiterer 2010; Ruffini 2017; Szkarłat 2020). Jednak w ostatnich latach 
rozwija się też nurt badań dyplomacji naukowej aktorów niepaństwowych, np. organizacji 
międzynarodowych (Rüffin 2020; Melchor et al. 2021).

Znane zagrożenia zyskały na intensywności i skali w czasie pandemii COVID-19, co 
również przyczyniło się do wzrostu zainteresowania dyplomacją naukową. Dostrzeżono, 
że UE potrzebuje skoordynowanej wizji w tym obszarze, gdyż tylko przez współpracę 



Monika Szkarłat12

badawczo-rozwojową (wewnętrzną i wychodzącą poza terytorium UE) stworzy potencjał 
do skutecznego zarządzania współzależnościami w wymiarze globalnym, w tym w two-
rzeniu i dostępie do innowacji technologicznych, budowaniu i korzystaniu z zaawanso-
wanej infrastruktury badawczej itd. To jest warunek efektywnego reagowania na kolejne 
pandemie, które bez wątpienia pojawią się w przyszłości.

Niewątpliwie, doświadczenie zagrożenia dla zdrowia i życia, jakim jest pandemia CO-
VID-19, po raz kolejny skupia uwagę gremiów decyzyjnych w państwach członkowskich 
i w UE na roli nauki w życiu społecznym. Powraca też pytanie o zasadność nadania ram 
i próby definiowania roli UE jako podmiotu dyplomacji naukowej. Dylematy pojawiają się 
na poziomie rozważań najbardziej abstrakcyjnych i teoretycznych, gdzie stawia się pyta-
nie o sensowność nadawania etykiet zjawiskom, które od dawna istnieją. Inny dylemat 
dotyczy zasadności tworzenia odrębnej koncepcji dyplomacji naukowej UE w sytuacji 
braku entuzjazmu ze strony państw członkowskich, szczególnie tych z najdłuższą tra-
dycją w tym zakresie. Czas pandemii udowodnił, jak ważna jest właściwa koordynacja 
działań, komunikacja czy inicjowanie wspólnych aktywności. Potencjalnym kierunkiem, 
który mogą przyjąć instytucje UE, definiując cele i  instrumenty dyplomacji naukowej 
na przyszłość, może być włączenie jej do szerszej koncepcji autonomii/suwerenności 
strategicznej, która pierwotnie była stricte wiązana z  tradycyjnymi wymiarami bezpie-
czeństwa. Obecnie jednak uwzględnia się również niemilitarne wymiary bezpieczeń-
stwa, w tym m.in. autonomię/suwerenność technologiczną, ekonomiczną czy zdrowotną 
(Helwig 2021).

Koncepcja autonomii strategicznej jest potwierdzeniem, że społeczność międzyna-
rodowa funkcjonuje w rzeczywistości głęboko zakorzenionych współzależności. Bezpie-
czeństwo UE opiera się na sojuszach i współpracy wielostronnej. Pandemia COVID-19 
dodatkowo uświadomiła, że UE musi posiadać potencjał do zarządzania asymetrycz-
nymi współzależnościami, które mogą wywoływać poważne konsekwencje dla bezpie-
czeństwa. W tym działaniu ważne miejsce zajmuje nauka oraz dostęp do najnowszych 
rozwiązań technologicznych. Autonomia strategiczna w wymiarze naukowym i techno-
logicznym powinna być rozumiana jako zdolność do takiego kształtowania otaczającego 
środowiska zewnętrznego, aby sprzyjało realizacji interesów UE.

Unia Europejska i jej instytucje dostrzegają znaczenie kontroli i ochrony kluczowej in-
frastruktury i technologii krytycznych. Przy okazji debaty nad Cyfrową Dekadą dla Europy 
Komisja Europejska (KE) podkreśla, że UE musi posiadać własny potencjał w obszarze 
zaawansowanych technologii. W tym momencie brak jest niestety jednolitego podejścia 
i zgody – pomiędzy instytucjami UE oraz państwami członkowskimi – jak definiować au-
tonomię strategiczną. Choć w opublikowanych do tej pory raportach grup eksperckich 
można znaleźć zalecenia dotyczące poszczególnych jej wymiarów, np. sugeruje się, aby 
koncepcja suwerenności gospodarczej UE uwzględniała jako cel wzmocnienie euro-
pejskiego sektora naukowego i technologicznego (Leonard, Shapiro 2019; Bauer, Erixon 
2020). Natomiast włączenie dyplomacji naukowej do koncepcji autonomii strategicznej 
byłoby potwierdzeniem znaczenia działań koordynujących i wspierających, jakie powin-
ny być domeną UE (Anghel et al. 2020; Jakobsson, Stolz 2021).
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Celem niniejszego artykułu jest analiza dyplomacji naukowej UE w czasie pandemii 
COVID-19. Poprzedzać ją będzie przedstawienie genezy, specyfiki i uwarunkowań towa-
rzyszących rozwojowi koncepcji dyplomacji naukowej UE. Analizując konkretne działania 
wdrożone w okresie pandemii COVID-19, podjęta będzie próba odpowiedzi na pytania 
badawcze: (1) jaka jest specyfika dyplomacji naukowej UE? (2) jak doświadczenie obec-
nego kryzysu wpływa na ewolucje koncepcji dyplomacji naukowej UE? oraz (3) jaka jest 
perspektywa rozwoju tego obszaru aktywności UE w przyszłości?

Metodologia

W artykule wykorzystano metodę opisową, normatywną i prognostyczną. Analizie 
poddano dostępną literaturę na temat dyplomacji naukowej jako nowego zjawiska 
w dyskursie międzynarodowym, co miało na celu przedstawienie stanu debaty wokół 
tego pojęcia i  konceptualizacji jego granic i  desygnatów2. Wykorzystano też źródła 
pierwotne w postaci aktów normatywnych UE, dokumentów politycznych poświęco-
nych dyplomacji naukowej UE, współpracy naukowo-technologicznej UE czy koncep-
cji autonomii strategicznej w obszarze naukowo-technologicznym. Ponadto, analizując 
zasoby elektroniczne UE, wyselekcjonowano katalog praktyk, które mieszczą się w za-
kresie definicji dyplomacji naukowej, a były podejmowane przez UE w czasie pandemii 
COVID-19.

Dokonując selekcji działań, mieszczących się w zakresie definicyjnym dyplomacji na-
ukowej – czyli wszelkie aktywności podejmowane na przecięciu polityki zewnętrznej UE 
i polityki naukowej, badawczo-rozwojowej czy innowacyjnej – wybrano te, które inicjo-
wano w ramach istniejących ram prawno-instytucjonalnych,3 lub takie, których inicjato-
rem była Komisja Europejska, albo które mają zasięg europejski lub globalny, z udziałem 
UE jako jednego z partnerów współpracy. Miało to na celu wyodrębnienie i wskazanie 
praktyk dyplomacji naukowej podmiotu niepaństwowego, organizacji międzynarodowej 
w kontrze do – niezaprzeczalnie – licznych i legitymujących się znacznie dłuższą genezą 
aktywności państw, jako podmiotów dyplomacji naukowej. Stworzony katalog zawiera 
przykłady aktywności UE i nie ma charakteru zamkniętego. Wybrane przykłady uporząd-
kowano, stosując dwa kryteria uzupełniające. Po pierwsze, jest to kryterium adresata. 
Wyróżniono tu działania skierowane do wewnątrz i na zewnątrz UE. Po drugie, odwołano 
się do taksonomii typów dyplomacji naukowej ze względu na jej cel, czyli dyplomacji dla 
nauki, nauki dla dyplomacji i nauki w dyplomacji (New Frontiers… 2010).

2   Niniejszy artykuł jest częścią cyklu artykułów naukowych poświęconych zjawisku dyplomacji nauko-
wej, w  których celem jest m.in. analiza pojęcia, przedstawienie podejść w  definiowaniu dyplomacji 
naukowej oraz debaty toczącej się z udziałem środowisk naukowych oraz praktyków dyplomacji na-
ukowej wokół kwestii wyznaczenia granic definicji, określenia podmiotów, instrumentów oraz narzędzi 
oceny efektywności podejmowanych działań. Analiza będzie obejmować również namysł teoretyczny, 
którego celem jest spojrzenie na dyplomację naukową z perspektywy różnych podejść stosowanych 
w nauce o stosunkach międzynarodowych.

3   Np. programy ramowe Horyzont 2020 i Horyzont Europa.
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Dyplomacja naukowa Unii Europejskiej

Dyplomacja naukowa UE to zjawisko na bardzo wczesnym etapie konceptualizacji, 
podejmowane przez instytucje UE z różną intensywnością i zaangażowaniem. Istotnym 
rozróżnieniem, o  którym należy pamiętać, są dwa wymiary dyplomacji naukowej UE: 
wewnętrzny i zewnętrzny. Ten pierwszy to wszystkie działania przebiegające pomiędzy 
państwami członkowskimi UE, np. projekty badawczo-rozwojowe w ramach programów 
ramowych (obecnie Horyzont Europa), inne formy współpracy dwu- i  wielostronnej. 
Wymiar zewnętrzny dyplomacji naukowej UE nie ma tak dużej intensywności, ale jego 
znaczenie ciągle rośnie. Wymienić tu należy wszelkie aktywności na przecięciu polityki 
naukowej, nauki i polityki zagranicznej UE z partnerami spoza UE.

Dyplomację naukową UE cechuje heterogeniczność w  wymiarze podmiotowym 
i  przedmiotowym. Składają się na nią różnorodne aktywności podejmowane na kilku 
poziomach zarządzania. Są to działania pomiędzy państwami członkowskimi, państwami 
i instytucjami UE, państwami członkowskimi i partnerami spoza UE oraz między UE i pań-
stwami trzecimi lub aktorami niepaństwowymi.

Dużym uproszczeniem jest przedstawienie dyplomacji naukowej jako połączenia poli-
tyki zagranicznej z polityką naukowo-technologiczną. Zarówno na poziomie państwa – jak 
i w UE – poszczególne polityki mają wymiar zewnętrzny. Jednocześnie te same polityki mają 
coraz silniejszy związek z nauką, wiedzą ekspercką. Można tutaj chociażby wymienić politykę 
zdrowotną, rolną, ochrony środowiska i wiele innych. Dlatego również wymiar przedmiotowy 
dyplomacji naukowej UE można scharakteryzować jako obszar rozmytych i nachodzących 
na siebie praktyk, które trudno poddają się wysiłkom zamknięcia ich w jednej definicji.

Specyfika integracji w  obszarze polityki naukowo-technologicznej i  polityki zagra-
nicznej/zewnętrznej, podział kompetencji między państwa członkowskie i UE zawiera 
hipotezę dotyczącą przyszłości dyplomacji naukowej UE. Można więc stwierdzić, że 
dyplomacja naukowa UE – teraz i w przyszłości – to zespół działań wspierających i uzu-
pełniających aktywność państw członkowskich oraz działań koordynujących tam, gdzie 
reakcja wspólnotowa tworzy wartość dodaną. Takimi sytuacjami są kryzysy, ale również 
codzienność mierzenia się z konkurencją międzynarodową czy wyzwaniami globalnymi.

Geneza polityki UE w obszarze badań naukowych i innowacji sięga lat 50. XX wieku. 
Dominującą formą współpracy były porozumienia międzyrządowe, których efektem było 
m.in. utworzenie CERN (ang. European Organization for Nuclear Research) (Papon 2009).

Państwa członkowskie nie były zainteresowane delegowaniem szerokich kompeten-
cji w obszarze badań naukowych i innowacji na poziom wspólnotowy (Tindemans 2009). 
Proces europeizacji, obejmujący również politykę naukową i innowacyjną, sprawił, że Ko-
misja Europejska (KE) sukcesywnie zwiększała swój wpływ w tym sektorze (Schmidt 2019; 
Rüffin 2020). Kompetencje Komisji znalazły też umocowanie traktatowe, gdzie stwierdza 
się, że działania w takich dziedzinach jak badania, rozwój technologiczny i przestrzeń ko-
smiczna należą do kompetencji dzielonych między UE i państwa członkowskie (art. 4.3, 
181 TFUE). Jednak nie oznacza to, że KE zyskała istotny wpływ na kształtowanie polityk 
naukowych państw członkowskich. 
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Poszerzono też kompetencje UE w  obszarze zewnętrznej polityki naukowej i  tech-
nologicznej (art. 180b TFUE). Europejska przestrzeń badawcza to rynek wewnętrzny dla 
badań naukowych i ich efektów (art. 179(1) TFUE), co ma sprzyjać lepszej cyrkulacji wiedzy 
i innowacji. Instrumentem polityki w obszarze badań naukowych i innowacji jest wieloletni 
program ramowy (art. 173, 182, 183, 188 TFUE), który – oprócz udziału państw członkow-
skich – jest otwarty na państwa trzecie i organizacje międzynarodowe (art. 186 TFUE).

Polityka zagraniczna UE, będąca obecnie częścią działań zewnętrznych UE, to obszar 
integracji, w którym dominuje międzyrządowy model współpracy. Powołana w 2011 roku 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) nadzoruje delegacje zagraniczne UE 
w państwach trzecich, w których skład wchodzą doradcy ds. nauki i technologii. Orga-
nem finansującym stanowiska doradców jest Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych 
i Innowacji (ang. Directorate-General for Research and Innovation). Ponadto KE oraz duża 
część państw członkowskich prowadzi biura współpracy naukowo-technologicznej 
w  lokalizacjach strategicznych z  punktu widzenia nauki i  postępu technologicznego 
(European Commission 2021b). 

Ważnym aspektem działań na poziomie ponadnarodowym, realizowanym przez 
Wspólnotowe Centrum Badawcze,4 jest zapewnianie wsparcia eksperckiego KE, ale 
też prowadzenie aktywnych kontaktów ze środowiskiem naukowym na świecie (m.in. 
w  ramach 200 umów o  współpracy) czy udział w  sieciach epistemicznych z  różnych 
dyscyplin naukowych (European Commission 2021c).

Gdyby szukać korelacji między polityką zagraniczną i naukowo-technologiczną UE, to 
można stwierdzić, że w obu przypadkach państwa członkowskie nie są skłonne do „ła-
twego oddawania pola” na rzecz ponadnarodowego modelu zarządzania. To jednak nie 
pokazuje w pełni natury dyplomacji naukowej UE. Można zgodzić się z badaczami, którzy 
klasyfikują ją jako przykład typu II systemu wielopoziomowego zarządzania – zgodnie 
z koncepcją Marksa i Hooghe (zob. Hooghe, Marks 2001) – i określić jako „skomplikowany, 
płynny patchwork niezliczonych, nachodzących na siebie i funkcjonalnie wyspecjalizowa-
nych jurysdykcji” (Zürn et al. 2010: p. 4; Rüffin 2020).

Wprowadzenie pojęcia dyplomacja naukowa do dyskursu politycznego w UE nastą-
piło w drugiej dekadzie XXI wieku. Propagatorem tej koncepcji był szczególnie Carlos 
Moedas, komisarz odpowiedzialny za badania naukowe i innowacyjność w latach 2014-
2019. Komisarz Moedas wskazywał na potencjał dyplomacji naukowej oraz znaczenie 
polityki naukowej i innowacyjnej w umacnianiu międzynarodowej pozycji UE (European 
Commission 2016; Moedas 2016; European Commission 2018). W komunikacie Komisji 
Europejskiej COM (2021) 252 final z 18 maja 2021 r. wskazuje się, iż praktyki dyplomacji 
naukowej powinny być zgodne z ogólnymi interesami oraz wspierać autonomię strate-
giczną UE (European Commission 2021a; zob. także: European Commission 2021e).

Intensywność debaty wokół dyplomacji naukowej UE była zróżnicowana. Jednak 
oprócz nielicznych dokumentów analitycznych, sprawozdań czy planów działania5 nie 

4   Zob. oficjalną stronę internetową – https://joint-research-centre.ec.europa.eu/index_en
5   przygotowywanych m.in. przez grupę ekspercką ds. badań naukowych, innowacji i polityki naukowej, 

Forum strategiczne ds. międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej, będące gremium 
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można wskazać na konkretne kroki zmierzające do operacjonalizacji koncepcji dyploma-
cji naukowej UE (European Commission 2017; Soete, Stierna 2018; European Commission 
2019, 2021f; SFIC Task Force Science Diplomacy 2021).

Debata o dyplomacji naukowej UE koncentruje się na kilku zagadnieniach. Po pierw-
sze, pojawia się pytanie, czy potrzeba nazywać i  klasyfikować aktywności, które od 
dawna są znane i  praktykowane oraz jaki to będzie miało wpływ na ich efektywność 
(Bensaude-Vincent 2014; Rungius, Flink 2020).

Po drugie, istnieją rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi oraz między 
państwami i Komisją, co do zasadności delegowania na poziom europejski kompetencji 
w obszarze kreowania polityki naukowej i zagranicznej. Wykazanie europejskiej wartości 
dodanej jest szczególnym wyzwaniem w tych obszarach, gdzie dochodzi do rywalizacji 
między państwami członkowskimi, a  z  tym mamy do czynienia m.in. w  wymiarze ze-
wnętrznym europejskiej współpracy naukowo-technologicznej. Zawodzi koordynacja 
i  współpraca dyplomatycznych służb państw członkowskich z  delegacjami dyploma-
tycznymi UE. Państwa prowadzące własną dyplomację naukową są sceptyczne, co do 
delegowania uprawnień na poziom ponadnarodowy (Rüffin 2020).

Po trzecie, nie jest jasny podział kompetencji w koordynacji zewnętrznego wymia-
ru europejskiej współpracy naukowo-technologicznej. O ile nie ma wątpliwości, co do 
funkcji koordynacyjnej KE w  odniesieniu do programów ramowych (obecnie Horyzont 
Europa), to podział zadań między DG ds. Badań Naukowych i  Innowacji oraz ESDZ jest 
rozmyty i wymaga doprecyzowania (Schmidt 2019). Ponadto, funkcjonujące od niedawna 
delegacje dyplomatyczne UE dysponują ograniczonym budżetem i zasobami ludzkimi, 
aby osiągnąć efektywność operacyjną we wszystkich obszarach zewnętrznej polityki 
naukowo-technologicznej (Rüffin 2020).

Dyplomacja naukowa UE w czasie pandemii 
COVID-19 – wymiar prawno-operacyjny

Z pozoru oczywiste domniemanie dążenia do współpracy, radzenia sobie z wyzwa-
niami pandemii we wspólnocie – jeśli nie światowej, to chociażby regionalnej – okazuje 
się nie do końca prawdziwe. Państwa członkowskie przyjmowały różnorodne, często 
odmienne i nieskoordynowane strategie odpowiedzi na kryzys zdrowotny. Część z nich 
w  ograniczonym wymiarze była skłonna do współpracy na poziomie europejskim. 
Działania na poziomie ponadnarodowym traktowane były jako dodatek do aktywności 
państw (Zerka 2020; Melchor et al. 2021).

Analizowany kryzys ujawnił ponadto, że poziom solidarności międzynarodowej jest 
daleki od oczekiwań. Szok pierwszych miesięcy pandemii skutkował brakiem spójnej 
wizji działań zaradczych, zdefiniowanych i koordynowanych w ramach inicjatyw multila-
teralnych. Wpływ organizacji międzynarodowych uległ osłabieniu, co w opinii ekspertów 

doradczym Rady i KE, odpowiedzialnym za wymiar międzynarodowy europejskiej przestrzeni badaw-
czej (EPB), czy działającą od 2019 r. w jego strukturze Grupę zadaniową ds. dyplomacji naukowej.
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SFIC6 może negatywnie oddziaływać na pełnienie roli lidera przez UE lub chociażby 
aktywnego promotora multilateralizmu, co jest jednocześnie zbieżne z  promowaną 
w ostatnich latach koncepcją autonomii strategicznej UE (Sánchez 2020).

Dyplomacja naukowa UE w czasie pandemii COVID-19 to zespół działań skierowa-
nych do wewnątrz i na zewnątrz Unii, wśród których przeważają dwie kategorie: nauka 
dla dyplomacji i dyplomacja dla nauki. Większość stanowią działania koordynacyjne, 
choć można też wyróżnić aktywności o charakterze inicjującym, finansowym, wspie-
rającym, regulacyjnym czy promocyjnym. Instytucje UE, oprócz adaptacji reaktywnej 
do zmieniającej się sytuacji, położyły też duży nacisk na adaptację antycypacyjną. 
Korzystając z  doświadczeń obecnego kryzysu, UE chce wdrożyć rozwiązania, które 
pozwolą na skuteczniejsze reagowanie na wypadek podobnych zjawisk w przyszłości. 
Od początku istniała zgoda, co do tego, że wyjście z kryzysu i zapobieganie przyszłym 
nie będzie możliwe bez nauki oraz współpracy badawczo-rozwojowej w skali europej-
skiej i globalnej.

Poniżej przedstawiono zestawienie wybranych praktyk dyplomacji naukowej UE 
wdrożonych w reakcji na kryzys pandemiczny. Działania podzielono na te skierowane do 
wewnątrz UE oraz do partnerów zewnętrznych. Dodatkowym kryterium porządkującym 
jest taksonomia RS/AAAS, zgodnie z którą wyróżnia się trzy typy dyplomacji naukowej: 
dyplomacja dla nauki (DdlaN), nauka dla dyplomacji (NdlaD) i nauka w dyplomacji (NwD)7.

Tabela 1. Wybrane praktyki dyplomacji naukowej UE w czasie pandemii COVID-19

Działanie Działania 
do wewnątrz

Działania 
na zewnątrz

Globalna odpowiedź UE na pandemię COVID-19 – dokument KE 

i  Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych i  Polityki 

Bezpieczeństwa; powołanie Team Europe (struktura koordynu-

jąca działania, np. związane z dostępem do infrastruktury na-

ukowej UE i  partnerów zewnętrznych, dostarczaniem wiedzy 

eksperckiej).

DdlaN
DdlaN

NwD

Europejskie partnerstwo na rzecz badań naukowych i  inno-

wacji w zakresie gotowości na wypadek pandemii – zdolność 

operacyjna w  2022/23. Formuła pozwalająca KE i  państwom 

członkowskim uzgadniać plany wieloletnie. Partnerstwo 

tworzyć będzie system wraz z Europejskim Centrum Kontroli 

i  Zapobiegania Chorobom, Europejską Agencją Leków oraz 

Urzędem ds. gotowość i reagowania na zagrożenia zdrowotne 

w UE (HERA) (zob. European Commission 2021f).

NwD

6   ang. Strategic forum for international scientific and technological cooperation.
7   DdlaN – wykorzystanie dyplomacji (tutaj: instytucji UE) dla ułatwiania międzynarodowej współpracy 

naukowej, internacjonalizacji nauki; NdlaD – nauka jako instrument polityki zagranicznej/zewnętrznej, 
wykorzystywana dla poprawy, podtrzymania relacji międzynarodowych, budowania pożądanego wi-
zerunku; NwD – wykorzystanie wiedzy naukowej/eksperckiej w procesie decyzyjnym (New Frontiers 
2010).
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HERA – dostarczanie wiedzy eksperckiej, transfer wiedzy, klu-

czowy filar Europejskiej Unii Zdrowotnej (EUbusiness WWW). NwD, DdlaN

Europejski obszar danych dotyczących zdrowia (w  trakcie 

tworzenia);

Europejska chmura naukowa (w trakcie tworzenia);

Są to elementy europejskiej infrastruktury cyfrowej (EUbusi-

ness WWW).

NwD, DdlaN

Partnerstwo EPB na rzecz Zdrowia (ang. ERA for Health) – ko-

ordynacja działań krajowych agencji finansujących badania 

naukowe (zob. European Commission 2021f).
DdlaN

Projekty badawcze (przykład):

- wykrywanie zakażeń SARS-CoV-2 w Afryce Subsaharyjskiej; 

koordynacja: Partnerstwo na rzecz badań klinicznych UE–pań-

stwa rozwijające się (zob. European Commission 2021d).

DdlaN

Program Horyzont 2020:

- dodatkowe środki na projekty poświęcone walce z pandemią;

- programy badań nad chorobami zakaźnymi – środki w  ca-

łości przekierowane na badania nad SARS-CoV-2 (7 Program 

Ramowy, Horyzont 2020).

DdlaN

Platforma Globalna współpraca badawcza na rzecz gotowości 

na wypadek chorób zakaźnych – budowanie wizerunku UE jako 

światowego lidera mobilizacji współpracy naukowej.
NdlaD

Plan działania EPB przeciw COVID-19 (ang. ERAvsCorona 

Action Plan) – współpraca badawczo-rozwojowa. Wymiar 

zewnętrzy – ograniczony zasięg, nieprecyzyjnie zdefiniowane 

instrumenty, brak koordynacji, brak wymiany danych. Prio-

rytet – budowanie solidarności europejskiej (zob. European 

Commission 2021a).  

DdlaN DdlaN

ERAvsCorona – działania:

- koordynacja dystrybucji środków na badania, np. ogólnoeu-

ropejskie badania kliniczne pacjentów chorych na COVID-19;

- wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw;

- tworzenie platform wymiany danych;

- dostęp do infrastruktury badawczej;

- networking, matchmaking, np. konkurs Pan-EU Hackathon, 

EU Matchathon (European Commission 2021f).

DdlaN

NwD

Dane uzyskane z badań są wykorzystywane przez KE w opra-

cowaniu projektów aktów normatywnych. NwD

KE powołała doradcę ds. odpowiedzi na pandemię COVID-19. 

Wsparcie dla Przewodniczącej KE (zob. European Commission 

2021c).
NwD
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Inicjatywa na rzecz innowacyjnych leków – przyspieszona 

ścieżka konkursowa w  celu tworzenia partnerstw publiczno-

-prywatnych. Cel: opracowanie procedur diagnostycznych 

i  terapeutycznych w  walce z  SARS-CoV-2. Prace badawczo-

-wdrożeniowe z grantów Europejskiej Rady Innowacji. Budżet: 

314 mln Euro.

DdlaN

Instrument finansowy na rzecz chorób zakaźnych InnovFin – 

Europejski Bank Inwestycyjny. Budżet: 400 mln Euro. DdlaN

 
Źródło: opracowanie własne.

Powyżej przedstawiono tylko wybrane przykłady działań inicjowanych przez UE. Mają 
one różny charakter, gdyż część to stricte instrumenty finansowe, a  inne mają na celu 
budowanie platform ułatwiających kontakt potencjalnym partnerom badań naukowych, 
tworzenie zinstytucjonalizowanych lub mających sieciową i  luźną konstrukcję platform 
wiedzy. Ich zwornikiem jest aktywność KE i agencji unijnych, które mają ułatwiać tworze-
nie i obrót wiedzy naukowej w UE.

Podkreślenie znaczenia europejskiej współpracy w  dziedzinie badań naukowych 
i innowacji można odnaleźć w wypowiedziach przedstawicieli instytucji unijnych, a tak-
że w  oficjalnych dokumentach. Jest to zapisane m.in. w  Planie strategicznym Dyrekcji 
Generalnej ds. Badań Naukowych i  Innowacji na lata 2020–2024. Korzystanie z  wiedzy 
naukowej to dla Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej KE, jeden z warunków realizacji 
celów Europejskiego Zielonego Ładu. A EPB (Europejska Przestrzeń Badawcza) wraz 
z europejskimi instrumentami finansowania badań naukowych pozwolą na wzmocnienie 
UE w roli światowego lidera w dziedzinie innowacyjności, jak też osiągnięcie suwerenno-
ści technologicznej (zob. European Commission 2020).

Podsumowanie

Doświadczenia wyniesione z  pandemii COVID-19 uświadomiły instytucjom UE 
oraz przeważającej grupie państw członkowskich, jakie znaczenie ma efektywna 
koordynacja współpracy wewnątrz UE, ale również dążenie do „odzyskiwania 
i  przejmowania kontroli nad globalnym systemem zarządzania wiedzą naukową 
i  innowacjami”. Nadal jednak istnieją liczne przeszkody na tej drodze (Jakobsson, 
Stolz 2021: s. 109).

Dyplomacja naukowa UE to relatywnie nowy wymiar jej działalności, na który składają 
się wciąż tworzone nowe struktury i instrumenty, współistniejące z już funkcjonującymi 
podmiotami, aktywnymi na różnych poziomach zarządzania. Niewątpliwie wyzwaniem 
jest niejednolity stosunek państw członkowskich do idei skoordynowania dyplomacji 
naukowej na poziomie ponadnarodowym. Polityka naukowa i  innowacyjna to też nowy 
obszar działania dla służb dyplomatycznych – zarówno państwowych, jak i unijnych – 
które nie zawsze posiadają siły, środki i wiedzę, aby skutecznie realizować dyplomację 
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naukową. Pandemia COVID-19 zwiększyła jednak przekonanie, że dyplomacja naukowa 
UE tworzy efekt synergii, co pozwala na optymalizację dystrybucji środków na badania 
i  rozwój, wymianę informacji i  wiedzy, wykorzystanie doświadczeń państw członkow-
skich. Koordynacja z  poziomu ponadnarodowego ewidentnie tworzy wartość dodaną, 
oszczędzając czas i środki oraz pozwalając uniknąć potencjalnych sporów i rywalizacji 
między państwami.

Kolejnym krokiem powinno być zdefiniowanie istoty i specyfiki dyplomacji naukowej 
UE, a szczególnie wyznaczenie jej granic w odniesieniu do działań podejmowanych przez 
państwa członkowskie. To pozwoli uniknąć sporów kompetencyjnych i przyczyni się do 
wzrostu poparcia dla koncepcji dyplomacji naukowej koordynowanej również z poziomu 
ponadnarodowego. Mając świadomość kooperacyjno-rywalizacyjnej natury dyplomacji 
naukowej, należy przyjąć takie rozwiązania, które upewnią państwa członkowskie, że 
delegowanie pewnego zakresu kompetencji na poziom UE nie zagraża realizacji ich 
interesów, a UE jako całość będzie korzystać z dorobku i specjalizacji poszczególnych 
modeli państwowych dyplomacji naukowej. Ważne jest także doprecyzowanie zakresu 
kompetencyjnego urzędników DG ds. Badań Naukowych i  Innowacji oraz Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych.

Monika Szkarłat – doktor, pracuje w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politolo-
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Аннотация

Инновационный труд управленческих специалистов включает в себя организацию труда ра-

ботников. Цель статьи: теоретическое обоснование подхода к организации инновационного 

труда и инновационного процесса на современном европейском предприятии. Методы ис-

следования: морфологический анализ, сравнительный анализ литертурных источников, метод 

логического обобщения, анализ и синтез.

В статье предложено новое и более емкое, чем встречающиеся в научной литературе, тракто-

вание сущности категории «организация инновационного труда управленческих специалистов». 

Усовершенствована классификация стадий и этапов инновационного процесса. Обоснован 

подход к организации инновационного труда и инновационного процесса на предприятии в со-

временных условиях: в частности, обосновано содержание отдельных стадий и этапов инноваци-

онного процесса, определена последовательность выбора модели организации инновационного 

процесса. Обосновано, что под влиянием высокой неопределенности внешней среды необходи-

мо использовать линейную и линейную с обратной связью формы организации инновационного 

процесса.

Ключевые слова: инновационный труд, инновационный процесс, организация труда, 

организация инновационного труда управленческих специалистов

Organisation of the innovative labour and the innovation process at the mo-
dern European enterprise
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Abstract

The innovative work of managerial specialists includes the organisation of the labour resilience of workers. 

The aim of this article is teoretical substantiation of the approach to the organisation of the innovative labour 

and innovation process at the modern European enterprise. Methods used in this research: morphological 

analysis, comparative analysis of literature sources, logical generalisation, analysis and synthesis. 

New interpretation of the essence of the category “organisation of the innovative labour of manage-

rial specialists” is proposed in this article. The classification of stages and steps of the innovative 

labour and innovation process has been improved in presented research. The approach to the 

organisation of the  innovative labour and innovation process at the enterprise in modern conditions 

has been substantiated, in particular, the content of individual stages of the innovation process. The 

sequence of choosing a  model for organising the innovation process is determined. It has been 

substantiated that under the influence of high uncertainty of the environment, it is necessary to use 

linear form and linear feedback form of the organisation of the innovation process.

Keywords: innovative work; innovation process; organisation of the innovative labour of managerial 

specialists

Современный этап развития экономики связан с переоценкой роли и содержания 
инновационного труда. Функционирование предприятий в глобальной конкурентной 
среде возможно только при наличии инноваций как основы конкурентных преиму-
ществ. В отличие от технологических и продуктовых инноваций индустриальной 
эпохи, эти инновации возникают в различных сферах человеческой деятельности и во 
всех системах предприятия, именно они являются движущими силами развития. Кро-
ме того, в информационную эпоху меняется сложность, напряженность и содержание 
труда, как фактора производства. Труд превращается из «рабочей силы» в «челове-
ческий капитал», способный продуцировать и внедрять инновации во все сферы дея-
тельности предприятия. Поэтому вопросы изменения научных подходов к организации 
инновационного труда и инновационного процесса на промышленном предприятии, 
которые приобретают новое содержание, особенно актуальны в условиях смены 
управленческой парадигмы с механистической к человеко-ориентированной. 

В условиях активного становления теории и развертывания практики управления 
инновационным трудом, исследования данной проблематики отражены в трудах 
отечественных и зарубежных ученых: В. Беклешова, П. Завлина, М. Ермошенко, 
Л. Ганущак–Ефименко, С. Ильяшенко, Н. Звягиной, А. Звягина, А. Колотa, О. Карпюкa, 
Р. Росвелла, М. Люнендонка, П. Друкера, Дж. Робертса (Bekleshov, Zavlin 1989; 
Ermoshenko, Ganushchak-Efimenko 2011; Illiashenko 2015; Zvyagin, Zvyagina 1991; 
Kolot 2007; Karpyuk 2015; Luenendonk 2019).

Например, А. Колот выделяет этапы линейной модели инновационного процесса 
(Kolot 2007), а О.П. Карпюк акцентирует внимание на области использования линей-
ной модели (Karpyuk 2015). В свою очередь, Н. Ермошенко и Л. Ганущак–Ефименко 
предлагают еще одну модель инновационного процесса – с учетом трансфера 
технологий (Ermoshenko, Ganushchak-Efimenko 2011), а Р. Росвелл выделяет особен-
ности нелинейной модели (Rothwell 1993, 1994). 
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Однако при всем многообразии разработок в данной области недостаточно ис-
следованными остаются вопросы правильной организации инновационного труда на 
предприятии и использования форм организации инновационного процесса в усло-
виях высокой неопределенности внешней среды. Исследователи этой тематики так-
же, к сожалению, оставляют без внимания категорию «организация инновационного  
труда управленческих специалистов». Правильная организация труда специалистов 
в области управления требует теоретически обоснованного подхода к организации 
инновационного процесса на промышленном предприятии в современных условиях.

Цель, задачи и методы исследования

Цель исследования – теоретическое обоснование подхода к организации 
инновационного труда и инновационного процесса на промышленном предприятии 
в современных условиях. Организация инновационного труда на промышленном 
предприятии предусматривает организацию инновационного процесса, таким об-
разом эти два понятия взаимосвязаны. 

Для достижения поставленой цели определены следующие научные задачи:
1) уточнить сущность категории «организация ииновационного труда 

управленческих специалистов»;
2) сформулировать теоретико-методологическое обоснование организации 

инновационного труда на современном промышленном предприятии;
3) сформировать концептуальные положения/тезисы относительно 

организации инновационного труда и инновационного процесса на 
промышленном предприятии в современных условиях.

В процесе исследования используются общенаучные и специальные методы 

исследования: 
 ▪ метод логического обобщения – для обобщения существующих подходов 

к определению этапов инновационного процесса для их использования на 
современных промышленных предприятиях; 

 ▪ морфологический анализ, сравнительный анализ литературных источников 
– для уточнения сущности и содержания категории «организация 
инновационного труда управленческих специалистов»; 

 ▪ анализ и синтез – для систематизации и классификации стадий и этапов 
инновационного процесса.

Результаты исследования

Сущность предложенного подхода к организации инновационного труда и инно-
вационного процесса на промышленном предприятии сводится к следующему.

Тезис 1. Инновационный труд специалистов в области управления включает в себя 
организацию труда сотрудников. Исследователи А. Звягин и Н. Звягина считают, что 
«правильная научно обоснованная организация труда предусматривает установление 
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количественных пропорций между отдельными видами работ» (Zvyagin, Zvyagina 1991). 
Правильная организация труда способствует эффективному инновационному 

процессу на предприятии. В процессе организации инновационного труда и инно-
вационного процесса необходимо обратить внимание на сущность категории «ор-
ганизация труда». Поэтому в данном исследовании проведен анализ и обобщение 
подходов к определению этой категории. 

Дефиниция «организация труда» в экономической литературе (Vasylenko, 
Zaytsev 2014; Vashchenko 2017; Zaytsev 2013; Kiryan, Shapoval 2011) формулирует-
ся по-разному. На основе морфологического анализа обобщены разные понятия 
этой категории и выявлено, что при определении категории «организация труда» 
в большинстве своем исследователи используют ключевое слово «система» (72% из 
анализируемых понятий). Ключевые слова «порядок», «совокупность», «единство», 
«составная часть», «процесс», «функция управления», «действие» используются 
одинаково в процентном соотношении. 

 Также проведен анализ ключевых слов в определении категории «организация 
труда» (Tабл. 1).

Таблица 1. Сравнение ключевых слов в определении категории «организация труда»

№ Авторы
Определение организации труда,  

ключевые слова

Подход

1 Ващенко О. 
Порядок, правила служебного поведения 

работников управления

Функциональный

2
Зайцев В.  

Единая система, состоящая из совокупности 

элементов, находящихся в отношениях и 

взаимодействии друг с другом

Системный

3

Научная организация 

труда в управлении 

производственным 

коллективом.

Общеотраслевые 

научно-

методические 

рекомендации

Проектирование и внедрение рациональных 

систем и методов

Системный

4
Василенко В.  

Зайцев В. 

Система взаимодействия, в которую 

входят информационные, материальные, 

энергетические потоки, и которая оказывает 

влияние на человека

Системный

5

Кирян Т.  

Шаповал М. 

1. Единство организации трудового процесса с 

организацией производства и управления.

 2. Единство организации трудового процесса 

с социально-трудовыми отношениями; 

создание условий для мотивированного труда.

Организационный

6
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7

Бычин В.  

Малинин С., 

Шубенкова Е.  

1. Составная часть организационной системы 

– сама состоит из совокупности элементов и 

также представляет собой систему. 

2. Организация труда как система на уровне 

предприятия – это совокупность организаци-

онных отношений и организационных связей.

1. Организацион-

ный

2. Системный

8

 9
Генкин Б.  Процесс упорядочения элементов трудовых 

процессов

Процессуальный 

10
Еськов А.  

Система взаимодействия работников друг 

с другом и со средствами производства в 

процессе трудовой деятельности

Системный

 11

Шепеленко С.  

1. Форма, в которой реализуются 

экономические результаты трудовой 

деятельности. 

2. Существенный признак, неотъемлемое 

свойство чего-либо. 

3. Система производственных взаимосвязей 

работников со средствами производства. 

4. Функции управления, связанные с 

установкой, изменением или упорядочением 

чего-либо. 

5. Действие по установлению или изменению 

порядка осуществления трудового про-

цесса и связанных с ним производственных 

взаимодействий работников со средствами 

производства и друг с другом.

1. Системный

2. Функциональ-

ный

 12

 13

 

14

 

15

16
Пашуто В.  

 

Система рационального взаимодействия 

работников со средствами производства и 

друг с другом

Системный

 
Источник: составлено автором на основе публикаций Vasylenko, Zaytsev 2014; Vashchenko 2017; 
Zaytsev 2013; Kiryan, Shapoval 2011. 

Анализ ключевых слов сущности категории «организация труда» (Tабл.1) в опре-
делении категории «организация труда» позволяет сделать вывод, что основным 
используемым подходом является системный. 

Кроме того, имея в виду то, что инновационный труд, в отличие от управлен-
ческого, требует более высокого уровня новизны и уникальности, является более 
креативным, следовательно его организация требует более творческого характера, 
имеет высокий уровень неопределенности и риска. Учитывая эти характеристи-
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ки, предложено следующее определение организации инновационного труда 
управленческих специалистов: это система организационных отношений и связей, 
направленная на выполнение задач инновационного характера, основанная на 
выполнении творческого трудового процесса и связанная с реализацией функций 
управления инновациями в условиях неопределенности и риска, внедряемая через 
определенный порядок, правила поведения, регламенты и положения. 

Тезис 2. В процессе организации инновационного труда и инновационного 
процесса важно принимать во внимание этапы инновационного процесса. Поэтому 
в данном исследовании обобщены подходы к этапам инновационного процесса. 

 Многие авторы связывают этапы инновационного процесса только с НИОКР 
(Bekleshov, Zavlin 1989; Ermoshenko, Ganushchak-Efimenko 2011; Zvyagin, Zvyagina 
1991; Fedorenko, Fedulova 2014). Проанализировав этапы инновационного процесса, 
можно сделать следующие выводы. В. Беклешов и П. Завлин (Bekleshov, Zavlin 1989) 
разделяют их на: 1) фундаментальные исследования; 2) прикладные исследования; 
3) опытно-конструкторские работы. В других работах Беклешов и Завлин приводят 
другую классификацию путём замены фундаментальных исследований на поисковые. 
В Межотраслевых методических рекомендациях по нормированию труда специ-
алистов НИИ и КБ предлагается пять этапов инновационного процесса (НИОКР): 
1) фундаментальные; 2) поисковые; 3) прикладные; 4) разработки; 5) опытно-конструк-
торские. А. Звягин и Н. Звягина (Zvyagin, Zvyagina 1991) по характеру выполненных 
работ разделяют процессы инновационного труда на такие же виды, как Беклешов и 
Завлин, за исключением третьего вида работ, которым указанные авторы, в отличие 
от других, называют научные разработки. Звягин и Звягина также разделяют фунда-
ментальные исследования на: 1) чисто фундаментальные; 2) целевые исследования. 

Р. Зейлер и Э. М. Мэнсфилд также разделяют научные исследования на фунда-
ментальные и прикладные исследования и разработки (см. Zvyagin, Zvyagina 1991). 
В  Методике разработки норм времени на научно-исследовательские работы 
(Vitvitsky 2007), предлагается делить инновационный процесс на следующие этапы: 
1)  фундаментальные; 2) прикладные исследования; 3) экспериментальные разработки. 
В. Федоренко и Л. Федулова (Fedorenko, Fedulova 2014) разделяют НИОКР на две 
стадии: 1) стадия проведения НИР (к которой авторы относят фундаментальные 
и  прикладные исследования); 2) стадия проведения ОКР. Исследователь С. Ильяшен-
ко очень основательно рассматривает этапы создания инновационного продукта 
с  точки зрения жизненного цикла (Illiashenko 2015: p. 299) и связывает их с этапами 
НИОКР. Автор уделяет внимание такому этапу как бизнес-анализ и подчеркивает 
необходимость разработки концепции инноваций. 

Тезис 3. Анализ приведенных подходов к определению этапов инновационного 
процесса позволяет утверждать, что большинство авторов определяют следующие 
этапы инновационного процесса: 1) фундаментальные исследования; 2) прикладные 
исследования; 3) опытно-конструкторские работы (ОКР); 4) опытное производство; 
5) производство; 6) коммерциализация. Кроме того, многие из вышеприведенных 
экономистов уделяют большее внимание этапам НИОКР. 
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процесса важно принимать во внимание этапы инновационного процесса. Поэтому 
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(Bekleshov, Zavlin 1989; Ermoshenko, Ganushchak-Efimenko 2011; Zvyagin, Zvyagina 
1991; Fedorenko, Fedulova 2014). Проанализировав этапы инновационного процесса, 
можно сделать следующие выводы. В. Беклешов и П. Завлин (Bekleshov, Zavlin 1989) 
разделяют их на: 1) фундаментальные исследования; 2) прикладные исследования; 
3) опытно-конструкторские работы. В других работах Беклешов и Завлин приводят 
другую классификацию путём замены фундаментальных исследований на поисковые. 
В Межотраслевых методических рекомендациях по нормированию труда специ-
алистов НИИ и КБ предлагается пять этапов инновационного процесса (НИОКР): 
1) фундаментальные; 2) поисковые; 3) прикладные; 4) разработки; 5) опытно-конструк-
торские. А. Звягин и Н. Звягина (Zvyagin, Zvyagina 1991) по характеру выполненных 
работ разделяют процессы инновационного труда на такие же виды, как Беклешов и 
Завлин, за исключением третьего вида работ, которым указанные авторы, в отличие 
от других, называют научные разработки. Звягин и Звягина также разделяют фунда-
ментальные исследования на: 1) чисто фундаментальные; 2) целевые исследования. 

Р. Зейлер и Э. М. Мэнсфилд также разделяют научные исследования на фунда-
ментальные и прикладные исследования и разработки (см. Zvyagin, Zvyagina 1991). 
В  Методике разработки норм времени на научно-исследовательские работы 
(Vitvitsky 2007), предлагается делить инновационный процесс на следующие этапы: 
1)  фундаментальные; 2) прикладные исследования; 3) экспериментальные разработки. 
В. Федоренко и Л. Федулова (Fedorenko, Fedulova 2014) разделяют НИОКР на две 
стадии: 1) стадия проведения НИР (к которой авторы относят фундаментальные 
и  прикладные исследования); 2) стадия проведения ОКР. Исследователь С. Ильяшен-
ко очень основательно рассматривает этапы создания инновационного продукта 
с  точки зрения жизненного цикла (Illiashenko 2015: p. 299) и связывает их с этапами 
НИОКР. Автор уделяет внимание такому этапу как бизнес-анализ и подчеркивает 
необходимость разработки концепции инноваций. 

Тезис 3. Анализ приведенных подходов к определению этапов инновационного 
процесса позволяет утверждать, что большинство авторов определяют следующие 
этапы инновационного процесса: 1) фундаментальные исследования; 2) прикладные 
исследования; 3) опытно-конструкторские работы (ОКР); 4) опытное производство; 
5) производство; 6) коммерциализация. Кроме того, многие из вышеприведенных 
экономистов уделяют большее внимание этапам НИОКР. 

В результате обобщения этапов и стадий инновационного процесса предлагается 
их классификация (Рис. 1).

Рисунок 1. Классификация стадий и этапов инновационного процесса

Источник: составлено автором.

Тезис 4. В результате проведенного исследования проанализированы этапы 
инновационного процесса. Предлагается рассмотреть этапы и работу всех стадий 
инновационного процесса, которые включены в Рис. 1 (на основе: Bekleshov, Zavlin 
1989; Ermoshenko, Ganushchak-Efimenko 2011; Zvyagin, Zvyagina 1991; Radionova 2010).

Фундаментальные исследования – новые знания (новые понятия и новые теории); 
генерирование новейших идей; как результат – научные открытия. 

Теоретические: 
1. Создание научного задела. 
2. Определение главных направлений исследования. 

Целевые / поисковые: 
1. Исследование новейших способов создания новой продукции. 
2. Анализ возможностей использования новейших физических и технических принци-
пов в процессе создания новейших изделий. 
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3. Генерация идей. 
4. Обоснование их реализации. 

Информационные: 
1. Поиск и подбор новых идей, которые будут положены в основу разработки нового 
изделия. 
2. Анализ требований потребителей к этим изделиям. 
3. Тенденции развития рынка данной продукции. 
4. Анализ условий конкуренции на рынке этого изделия. 

Прикладные исследования – это исследования, целью которых является создание 
новых изделий и технологических процессов, экспериментальная проверка технико- 
экономической целесообразности исследователем. Могут не иметь четких результатов. 

Поисковые: 
1. Поиск наиболее усовершенствованных конструкторских и технологических реше-
ний о создании новых и модернизации старых изделий.
2. Разработка технического задания на ОКР.
3. Исследование более оптимального использования материальных ресурсов для 
создания и производства новейших изделий. 

Целевые (Ermoshenko, Ganushchak-Efimenko 2011: p. 337): 
1. Инновационные преобразования, сводимые к модернизации технических решений 
или продукта. 
2. Инновационные преобразования, приводящие к коренным изменениям способов 
работы техники или использования продукта. 
3. Инновационные идеи, направленные на опережающие технические решения, что 
позволяет создать принципиально новые конструкции изделия. 
4. Инновационные идеи, изобретения, изменяющие не только процессы производ-
ства, но и автоматически делающие конкурентную позицию предприятий идеальной. 

Эксплуатационные: 
 1. Использование полученных знаний и практического опыта для создания новых 
материалов, продуктов, а также усовершенствование имеющихся. 
 2. Опытная проверка результатов научных исследований и разработок в целях инно-
вационного процесса. 

ОКР – создание опытных образцов новой продукции; модернизация имеющихся, 
уже прошедших необходимое испытание и которые уже можно использовать в се-
рийном производстве. Результат – разработка технической документации. Необхо-
димо обязательно произвести расчет экономического эффекта. 

 Конструкторские, технологические, дизайнерские исследования (Ermoshenko, 
Ganushchak-Efimenko 2011: p. 343–344):
1. Создание опытных образцов новой продукции.
2. Корректировка и доработка технической документации.
3. Разработка стандартов и технических условий. 
4. Определение технических свойств новой продукции. 
5. Формирование дизайна нововведения с соблюдением эстетических, эргономич-
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ных, функциональных требований и с учетом преференций потребителей выбранно-
го сегмента рынка. 

ФСА (функционально-стоимостный анализ): 
1. Определить проблему и определить цели. Определиться с новшеством. 
2. Собрать и изучить информацию о новом изделии. 
3. Сгенерировать наибольшее число идей для выполнения каждой полезной функции. 
4. Выбрать наиболее эффективные варианты для дальнейшей доработки. 
5. Проанализировать рекомендации ФСА и принять решение по внедрению. 
6. Обеспечить внедрение принятых рекомендаций. 

Опытное производство:

 Опытная серия 
1. Налаживание и отработка технологического процесса (Ermoshenko, Ganushchak-
Efimenko 2011). 
2. Изготовление опытных образцов. 
3. Предварительные испытания опытного образца. 
4. Государственные испытания (при необходимости). 
5. Изготовление первых опытных серий. 

Маркетинговые исследования (Ermoshenko, Ganushchak-Efimenko 2011: p. 342):
1. Исследование готовности рынка к восприятию новой продукции. 
2. Оценка способности формирования новейших потребительских потребностей, 
которые новый продукт может удовлетворить. 
3. Определение формы продвижения новшества на рынок. 

Технико-экономическое обоснование: 
1. Предыстория и зарождение инновации.
2. Рынок сбыта и производственные мощности. 
3. Рынки материалов и других ресурсов. 
4. Уточнение технико-экономических характеристик товарной инновации. 
5. Организационная структура. 
6. Квалификация рабочих и специалистов.
7. Продолжительность. 

Производство:

 Техническая подготовка производства: 
1. Обеспечение технологичности конструкции изделия. 
2. Разработка технологических действий и способов контроля. 
3. Проектирование и изготовление технологической оснастки. 
4. Внедрение запроектированных технологических процессов. 

Промышленное производство: 
1. Проведение экспериментальных работ и исследований. 
2. Серийное создание. 
3. Массовое производство. 
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 Расчет экономических показателей: 
1. Расчет разных видов эффектов. 
2. Разработка критериев эффективности.
3. Оценка экономической эффективности инноваций. 
4. Оценка эффективности управления инновационной деятельностью. 
5. Учет времени. 

Коммерциализация – внедрение новшества; исследование рынка; выход на рынок 
и продажа новинки; коммерческое создание; разработка маркетинговых программ. 

Испытание новинки: 
1. Проведение рекламной кампании вплоть до появления изделия на рынке.
2. Определение прогнозной цены. 
3. Выпуск пробной партии изделия.
4. Оценка спроса на пробную партию. 
5. Внесение изменений в тактику маркетинга или дизайн изделия. 

Диффузия: 
1. Совершенствование новой технологии. 
2. Распространение и обмен инновациями.
3. Экспорт инноваций. 
4. Передача технологий. 
5. Промышленное и техническое сотрудничество (в области технического содержа-
ния оборудования, полуфабрикатов и материалов). 
6. Передача технологического знания.

 Массовое потребление:
1. Определение размера спроса на новый продукт, его ассортиментный ряд, возмож-
ные рынки сбыта.
2. Диверсификация инноваций в соответствии с запросами потребителей целевых 
сегментов.

 Старение: 
1. Модернизация продукта или создание нового (Ermoshenko, Ganushchak-Efimenko 
2011). 
2. Проведение маркетинговых мероприятий (снижение цен через рекламу или дру-
гие каналы сбыта). 
3. Разработка и освоение новых видов.
4. Разработка модификаций товаров.

Тезис 5. Процесс создания инноваций можно представить в виде модели 
инновационного процесса.

 В научной литературе выделяются две модели инновационного процесса:  
линейная и нелинейная. Линейная модель содержит следующие этапы инноваци-
онного процесса: 1) фундаментальные исследования; 2) прикладные исследования; 
3) разработки; 4) проектирование; 5) создание; 6) сбыт (Kolot, Herasymenko 2018: p. 
15). Как подчеркивает О.П. Карпюк, такая модель используется преимущественно при 
рассмотрении структуры и последовательности этапов инновационного процесса 
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(Karpyuk 2015). Ермошенко и Ганущак-Ефименко определяют следующие этапы ин-
новационного процесса: исследования – разработки – производство – маркетинг 
– продажа (Ermoshenko, Ganushchak-Efimenko 2011). Американские исследователи 
рассматривают инновационный процесс значительно шире: фундаментальные 
исследования – прикладные исследования – разработки – исследование рынка – 
конструирование – опытное производство – рыночное испытание – коммерческое 
производство. Все стадии, как подчеркивают Ермошенко и Ганущак-Ефименко, 
взаимосвязаны и объединяются в единое целое. Этапы линейной модели иннова-
ционного процесса можно представить в виде стадий инновационного процесса 
(см. Рис. 1). Каждая из стадий инновационного процесса имеет соответствующую 
организационную форму. 

Нелинейная модель инновационного процесса характеризуется, по мнению 
Р. Росвелла, как взаимосвязанные стадии, имеющие разрывы во времени и в про-
странстве (Rothwell 1993, 1994). Современная нелинейная встроенная форма инно-
вационного процесса различается, как считают некоторые авторы, «автономностью 
процесса исследования». 

Ермошенко и Ганущак-Ефименко предлагают еще одну модель инновационного 
процесса с учетом трансфера технологий (новшеств) и учета возможностей ново-
введения в совершенствование процесса. Эта модель характеризует необходимость 
усовершенствования любого нововведения на макроуровне, что подчеркивает непре-
рывность самого инновационного процесса. Ермошенко и Ганущак-Ефименко также 
подчеркивают отличие общих этапов инновационного процесса от этапов инноваци-
онного процесса на промышленном предприятии (Ermoshenko, Ganushchak-Efimenko 
2011). Таким образом, предлагается использовать линейную и нелинейную с обратной 
связью формы организации инновационного процесса.

 Тезис 6. Следует отметить, что в большинстве публикаций по данной тематике 
представлены только аналитические классификации или фрагментарное описание 
стадий и этапов инновационного процесса, однако для его организации необходимо 
использовать более четкие классификации, включающие возможные варианты их 
диверсификации и внедрения. Поэтому в нашем исследовании проанализированы 
требования, предъявляемые к отдельным инновациям, чтобы предложить формализо-
ванные рекомендации по их использованию. Это требует принятия управленческого 
решения на основе качественной информации и выявления латентных факторов 
воздействия.

 Существует большое количество работ отечественных и зарубежных ученых, 
посвященных организации инновационного процесса. Однако большинство из них 
предусматривают традиционные формы, например инновационный процесс может 
быть организован на основе следующих методов:

 ▪ традиционной последовательной организации работ; 
 ▪ параллельной организации работ; 
 ▪ интегральной организации работ;
 ▪ организации работы «смешанных бригад».
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 Опираясь на проведенные исследования, можно отметить, что для организации 
инновационного процесса на промышленных предприятиях в современных условиях 
необходимо соблюдать следующую последовательность действий (Pис. 2).

Рисунок 2. Последовательность выбора модели организации инновационного 

процесса

Источник: составлено автором.

Анализ внешней и внутренней среды предприятия проводится с целью опреде-
ления рыночных возможностей и потенциала для внедрения инноваций на предпри-
ятии. На втором этапе необходимо выбрать форму организации инновационного 
процесса. Исходя из тезиса 5 можно сделать вывод, что в современных условиях 
хозяйствования целесообразно использовать линейную форму организации иннова-
ционного процесса с обратной связью.

Выводы

 В данном исследовании теоретически обоснован подход к организации инно-
вационного труда и инновационного процесса на промышленном предприятии в 
современных условиях. Предложеный подход складывается из следующих аспектов: 
определена сущность понятия «организация инновационного труда управленческих 
специалистов»; определена последовательность инновационного процесса; обобще-
ны подходы к раскрытию сущности и содержанию этапов инновационного процесса; 
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определено содержание отдельных стадий и этапов инновационного процесса; 
предложена классификация стадий и этапов инновационного процесса; проанали-
зированы модели инновационного процесса; обосновано, что под влиянием высокой 
неопределенности внешней среды целесообразно использовать линейную и линей-
ную с обратной связью формы организации инновационного процесса; предложена 
последовательность выбора модели организации инновационного процесса.

Проведенный анализ ключевых слов сущности категории «организация труда» 
позволил определить, что основным используемым подходом является системный. 
В нашем исследовании предложена более емкая дефиниция категории «организация 
инновационного труда управленческих специалистов», которая рассматривается 
как система организационных отношений и связей, направленная на выполнение за-
дач инновационного характера, основанная на выполнении творческого трудового 
процесса и связанная с реализацией функций управления инновациями в условиях 
неопределенности и риска, внедряемая через определенный порядок, правила по-
ведения, регламенты и положения. 
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Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie różnic dotyczących regulacji praw osób LGBT  

w państwach należących do Unii Europejskiej. Dokonano porównania ewolucji przepisów prawnych 

w poszczególnych państwach członkowskich. W rozważaniach ujęte zostały także daty przystąpienia 

danego państwa do Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej oraz regulacji podjętych wobec 

społeczności LGBT. Kwestie te należy uznać za istotne, biorąc pod uwagę kryteria kopenhaskie, 

które dane państwo musiało spełnić, przystępując do UE. W badaniu zadano pytanie, czy i w jakim 

tempie regulacje dotyczące związków partnerskich korespondowały w poszczególnych państwach 

z wprowadzeniem pozostałych postulatów dotyczących społeczności LGBT. 

Zwrócono uwagę m.in. na wątek związany z datami przystąpienia państw członkowskich do Unii 

Europejskiej. W kontekście dyskursu społeczno-politycznego w Polsce, dotyczącego konsekwencji 

takich regulacji, przeanalizowano regulacje w  państwach, które razem z  Polską wstąpiły do UE 

w 2004 roku. Główną hipotezą jest, że przyjęcie regulacji dotyczących małżeństw jednopłciowych 

w UE nie jest koniecznym następstwem wcześniejszego zalegalizowania jednopłciowych związków 

partnerskich. 

Wprowadzeniem do analizy jest przedstawienie kryteriów kopenhaskich, czyli wytycznych 

otwierających drogę do wstąpienia w struktury Unii Europejskiej, a także międzynarodowych pos-

tulatów społeczności LGBT. Biorąc pod uwagę dynamikę wprowadzanych regulacji w Europie i na 

świecie oraz jednocześnie, traktowanie ich w Polsce nadal w kategoriach kontrowersyjnych, wybra-

no te najczęściej dyskutowane wątki. Należą do nich jednopłciowe związki partnerskie i małżeństwa 

oraz adopcja dzieci przez pary homoseksualne. 

Słowa kluczowe: Unia Europejska, LGBT, związki partnerskie, małżeństwa jednopłciowe, jedność 

w różnorodności. 
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Unity in diversity and the EU Member States’ regulations on the rights of the 
LGBT people 

Abstract

The aim of this article is to analyse the differences in the regulation of LGBT rights in the Member 

States of the European Union. The evolution of legal provisions in individual Member States is com-

pared. The considerations also include the dates of accession to the European Community / Euro-

pean Union and the regulations adopted by states for the LGBT community. These issues should 

be considered as  important, taking into account the Copenhagen criteria that a given country has 

to meet when joining the EU. The question was asked in this research is whether and at what pace 

the regulations on same-sex partnerships corresponded in individual countries with the introduction 

of other postulates concerning the LGBT community. Attention was paid to the issue related to the 

dates of accession of the Member States to the European Union. In the context of the sensitive social 

and political discourse in Poland regarding the consequences of such regulations, the regulations in 

the countries that joined the EU in 2004 with Poland were analysed. The main hypothesis is that the 

adoption of same-sex marriage regulations in the EU is not a necessary consequence of previously 

legalising same-sex partnerships.

The introduction to the analysis is the presentation of the Copenhagen criteria, i.e., the guidelines 

that open the way to joining the structures of the European Union, as well as the international pos-

tulates of the LGBT community. Considering the dynamics of introduced regulations in Europe and 

in the world, and at the same time, treating them in Poland in controversial categories, the most 

discussed topics were selected. These topics include same-sex partnerships and marriage, and the 

adoption of children by same-sex couples.

Keywords: European Union, LGBT, partnerships, same-sex marriage, unity in diversity. 

Tematyka jednopłciowych związków partnerskich oraz małżeństw jednopłciowych 
jest obecna w  literaturze naukowej, jednak w kontekście badań europeistycznych po-
trzebne jest rozszerzenie zakresu badań o kwestie związane z regulacjami adopcyjnymi. 
Za istotne przyjąć można także poszerzenie badań o  cezurę czasową – przystąpienia 
państw do Unii Europejskiej (UE) oraz wprowadzania poszczególnych regulacji dla spo-
łeczności LGBT. 

Należy zaznaczyć, iż badanie praw osób LGBT jest stosunkowo nowym obszarem 
dociekań w naukach politycznych. Wśród prac prekursorskich wymienia się artykuł Kelly 
Kollman i Matthew Waitesa (Kollman, Waites 2009). W badaniach socjologicznych nad 
procesem legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci często nawiązuje się do 
wątków związanych z rodziną, rodzicielstwem i sytuacją osób żyjących w związkach jed-
nopłciowych (np. Swan 2015). Badania dotyczą także rozwoju ruchu LGBT w kontekście 
walki o realizację jego postulatów, a w tym równości małżeńskiej (De Filippis et al. 2018). 
Jeffrey Weeks, Brian Heaphy i Catherine Donovan wskazywali, na przykład, na powią-
zania kwestii związanych z homoseksualnością w kontekście rodziny i głębokich zmian 
w świadomości społecznej (Weeks et al. 2001: s. 14). 

Główną hipotezą niniejszego artykułu jest, że przyjęcie regulacji dotyczących mał-
żeństw jednopłciowych w  państwach członkowskich UE nie jest koniecznym następ-
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stwem wcześniejszego zalegalizowania jednopłciowych związków partnerskich. Należy 
zaznaczyć, iż argumentacja przeciwników jednopłciowych związków partnerskich 
opiera się na założeniu odwrotnym: że regulacje partnerskie są naturalnym środkiem do 
celu, jakim są dla społeczności LGBT małżeństwa jednopłciowe. Podstawową metodą 
zastosowaną do przeprowadzenia analizy jest metoda porównawcza (zob. Gibbs 2011). 
Zestawiono ze sobą 27 państw członkowskich UE, biorąc pod uwagę daty przystąpie-
nia danego państwa do Unii Europejskiej oraz regulacji podjętych wobec społeczności 
LGBT. W ujęciu tabelarycznym przeanalizowano relacje zachodzące w obrębie poszcze-
gólnych przypadków, postulaty zrealizowane bądź niezrealizowane oraz datę przyjęcia 
tych pierwszych. Zastosowano również krytyczną analizę źródeł, w  tym literatury 
naukowej oraz raportów z badań. Postawiono główne pytanie badawcze: czy i w jakim 
tempie regulacje dotyczące związków partnerskich korespondowały w poszczególnych 
państwach z wprowadzeniem innych postulatów dotyczących społeczności LGBT?

Motto Unii Europejskiej to „Zjednoczona w różnorodności”. Po raz pierwszy użyto go 
w 2000 roku. Oznacza, że w celu zapewnienia pokoju i dobrobytu oraz ochrony bogac-
twa kulturowego, tradycji i  języków w Europie, Europejczycy powinni działać wspólnie 
(zob. Motto UE WWW). Za istotną można uznać różnorodność dynamiki rozwoju ruchu 
LGBT na zachodzie i wschodzie Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Bezspornym jest 
fakt, że w krajach Europy Zachodniej rozwój ruchu LGBT następował znacznie szybciej 
niż na wschodzie kontynentu (Pogodzińska 2010). Kwestie legalizacji związków partner-
skich oraz małżeństw osób tej samej płci pozostają tematami szeroko analizowanymi 
i problemowymi. Są one przedmiotem dyskursu społeczno-politycznego tak w Polsce, 
jak i w pozostałych państwach Unii Europejskiej, gdzie dotychczas nie podjęto rozwiązań 
prawnych przychylnych dla społeczności LGBT. Problem ten staje się jedną z głównych 
spraw poruszanych w dyskusji o wartościach europejskich. W Polsce pojawiają się ar-
gumenty oponentów takich rozwiązań, mówiące o tym, iż związki partnerskie mają być 
środkiem do celu, jakim jest małżeństwo. Temperatura dyskusji podnosi się zdecydowa-
nie w momencie, gdy w rozważaniach tych jest mowa o prawie do adopcji dzieci przez 
pary jednopłciowe. 

Coraz więcej państw na świecie i  w  Europie zaczyna regulować prawnie sytuację 
związków cywilnych osób LGBT. Jednak w Polsce jednymi z ostatnich projektów ustaw 
dotyczących tej tematyki były te dyskutowane w  roku 2015. Okazało się wtedy, iż sy-
tuacja związków partnerskich nadal nie będzie regulowana w prawie polskim. W dniu 
4 sierpnia 2015 roku, podczas głosowania otwierającego posiedzenie, Sejm odrzucił 
wniosek o  uzupełnienie porządku obrad o  pierwsze czytanie poselskiego projektu 
ustawy o związkach partnerskich oraz o pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy 
– Przepisy wprowadzające ustawę o  związkach partnerskich. „Posłowie nie zgodzili się 
na uzupełnienie porządku obrad o  poselski projekt ustawy o  związkach partnerskich. 
Za wprowadzeniem pod obrady zagłosowało 123 posłów, 263 było przeciw, a 22 wstrzy-
mało się od głosu” (Kaien 2015). 

We wrześniu 2021 roku Szwajcaria, na mocy przeprowadzonego referendum (64% 
głosów za) uznała legalność małżeństw jednopłciowych z  prawem do adopcji dzieci 
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(zob. Szwajcaria za legalizacją… 2021). W grudniu 2021 roku Chile stało się 31 państwem 
na świecie (a w tym 8 w Ameryce Łacińskiej), gdzie małżeństwa osób tej samej płci są 
legalne, a zatem prawnie uznane (Wernio 2021). 

Wracając do wątku europejskiego, wspomnieć należy o  kryteriach kopenhaskich, 
czyli wytycznych otwierających drogę do wstąpienia w  struktury Unii Europejskiej. 
Zostały one określone przez Radę Europejską na szczycie w Kopenhadze w 1993 roku. 
Po pierwsze, mowa tu o stabilności instytucji gwarantujących praworządność, demokra-
cję, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości. Kolejne kryterium doty-
czy funkcjonującej gospodarki rynkowej i zdolności sprostania presji konkurencyjnej oraz 
siłom rynkowym Unii Europejskiej. Trzecie i zarazem ostatnie z nich mówi o zdolności do 
przyjęcia przez państwo wymogów członkostwa, a  w  tym do skutecznego wdrażania 
polityk, norm i zasad tworzących acquis communautaire, czyli unijny dorobek prawny1 
(Witkowska 2015; Kryteria przystąpienia… WWW). To właśnie owe kryteria wspólnoto-
we podnoszone są przez polską społeczność LGBT i  jej sojuszników. Zastanawiają się 
oni bowiem czy brak regulacji prawnych dla związków homoseksualnych nie stanowi 
naruszenia zasad porządku wspólnotowego, a w odniesieniu do wymienionych kryte-
riów – w szczególności pierwszego i trzeciego. Za jedno z większych wyzwań stojących 
przed Unią Europejską, w imię realizacji hasła jedności w różnorodności, można uznać 
rzeczywistą realizację polityki antydyskryminacyjnej w  całej strukturze UE, a  zatem 
i w poszczególnych państwach członkowskich. 

Postulaty społeczności LGBT

Postulaty społeczności LGBT2 są elementem polityki, nabierając coraz większego 
znaczenia w oczach opinii publicznej. Budzą emocje, często skrajne, a zdecydowanie 
rzadziej obojętność. Wśród wielu postulatów ruchu można wymienić: legalizację 
związków partnerskich, równość małżeńską, możliwość adopcji dzieci przez pary jed-
nopłciowe, edukowanie oraz regulacje prawne, w tym te związane ze zdrowiem i edu-
kacją oraz przeciwdziałaniem agresji słownej i fizycznej (coraz częściej definiowaną jako 
„mowa nienawiści”). Zdecydowanie jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii jest ta 
dotycząca postulatu adopcji dzieci przez pary nieheteroseksualne.

„Homoseksualizm” został wykreślony z listy chorób przez Amerykańskie Towarzystwo 
Psychiatryczne w 1973 roku. Orientację nieheteroseksualną uznano za niepatologiczną 
formę wyrażania seksualności. Zaznaczono tym samym, iż nie należy jej traktować jako 
dewiacji seksualnej. Homoseksualność zaczęto utożsamiać już nie jedynie z wyborem 
obiektu seksualnego, a z orientacją psychoseksualną i ujawniającą tendencją do zawie-
rania stałych i biskich relacji z osobą tej samej płci (Tomalski 2010). Warto zwrócić uwagę 
na pozaeuropejski przypadek prekursorski. Politycznymi priorytetami amerykańskiego 

1    Trzecie kryterium to także realizacja unii politycznej, gospodarczej i walutowej. 
2    L i G – osoby o orientacji homoseksualnej (lesbijki i geje); B – osoby o orientacji biseksualnej (zainte-

resowane zarówno partnerami tej samej, jak i innej płci); T – osoby transpłciowe (nieidentyfikujące się 
z płcią przypisaną im przy urodzeniu).
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ruchu LGBT stały się: dekryminalizacja aktów homoseksualnych na całym terytorium 
Stanów Zjednoczonych, prawo do zawodowej służby wojskowej dla ujawnionych gejów 
i lesbijek oraz małżeństwa osób tej samej płci (Kurc 2012). Znamienne jest, iż po powyż-
szych osiągnięciach, działacze ze społeczności LGBT (w tym organizacje pozarządowe) 
nie osiedli na laurach, gdyż potrzeba ich społecznego rzecznictwa nie wypaliła się i nadal 
widzą celowość swojej partycypacji (Pogodzińska 2010). 

Za istotne uznać można, że w Polsce, w porównaniu do państw Europy Zachodniej, 
znacznie wcześniej została zniesiona penalizacja stosunków płciowych między osobami 
tej samej płci. Karalność zniósł bowiem kodeks karny z 1932 r., gdy np. w Wielkiej Brytanii 
to był rok 1967. Dodać należy, iż ani konwencje międzynarodowe czy przynależność do 
organizacji międzynarodowych (a  w  tym do UE) nie obligują polskiego ustawodawcy 
do wprowadzenia rozwiązań instytucjonalizujących związki jednopłciowe. Dokumenty 
takie jak Europejska Konwencja Praw Człowieka stanowią, iż mężczyźni i kobiety mają 
prawo do zawierania małżeństwa, jednak to ustawodawstwa krajowe regulują korzysta-
nie z tego przepisu (Sondel-Maciejewska 2018). Może to rodzić pytania o zdolność oraz 
skuteczność tej organizacji do promowania, a  następnie realizacji jednolitych polityk 
w zakresie wdrażania regulacji przychylnych społeczności LGBT. 

Wspomnieć należy, że część społeczeństwa uważa, iż osoby ze społeczności LGBT 
domagają się specjalnych, chroniących ich ustaw. Tym samym polepszenie ich położe-
nia bywa rozpatrywane nie w kontekście praw standardowych, lecz jako kontrowersyjne 
przywileje. Od lat podnoszona jest także w społecznym dyskursie teza, że wraz z toleran-
cją rośnie jednocześnie sprzeciw społeczny wobec realizacji tych żądań (Tomasik 2012). 

Związki osób tej samej płci można postrzegać jako aspekt szerszej transformacji 
dotyczącej tak heteroseksualnych, jak i  nieheteroseksualnych wzorców takich relacji. 
Mowa bowiem o wielu różnych sferach życia i modelach rodziny, a w tym tak zwanych 
rodzinach z wyboru (De Filippis et al. 2018). 

Regulacje unijne na rzecz osób LGBT

W 2007 roku Traktat Lizboński nadał charakter prawny Karcie Praw Podstawowych UE 
(KPP UE). Doszło do tego poprzez włączenie jej do prawa pierwotnego Unii Europejskiej. 
Obywatele UE, z  wyłączeniem państw, które podpisały tzw. protokół brytyjski3, mogą 
dochodzić swoich praw (powołując się na Kartę Praw Podstawowych) przed sądami 
unijnymi (Barcik 2018). 

Jak wynika z  preambuły KPP, Unia Europejska w  centrum swych działań stawia 
jednostkę. Wspólnota ma dawać temu wyraz poprzez ustanowienie unijnego obywa-
telstwa oraz stworzenie strefy wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (Karta Praw 

3    Unijne instytucje zostały zobowiązane do przestrzegania praw zawartych w KPP. Karta ma zastosowa-
nie także do państw członkowskich, jednak jedynie w granicach wdrażania unijnego prawa. Warto pa-
miętać, że Polska jest wśród krajów, które przyjęły Traktat Lizboński wraz z tzw. protokołem brytyjskim, 
co miało na celu ograniczenie zakresu ingerencji zapisów KPP w polski porządek prawny. Protokół ten 
miał stanowić zabezpieczenie przed ingerowaniem Trybunału Sprawiedliwości UE w polskie regulacje 
prawne, mające związek ze światopoglądem.
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Podstawowych… 2002). Wskazuje się także na szeroko rozumiane zmiany zachodzące 
w  społeczeństwie, a  w  tym postęp społeczny oraz rozwój naukowy i  technologiczny. 
Jako przyczynek dla idei KPP UE wskazywano konieczność wzmocnienia ochrony pod-
stawowych praw, a ich spisanie i zawarcie w dokumencie miało sprawić, że staną się one 
bardziej widoczne (Karta Praw Podstawowych… 2002). W KPP, w  rozdziale dotyczącym 
wolności, mówi się o prawie do wolności i bezpieczeństwa osobistego, poszanowaniu 
życia prywatnego i rodzinnego, prawie do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Ar-
tykuł 9 doprecyzowuje, że „prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny 
są gwarantowane zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tych praw” 
(Karta Praw Podstawowych 2016: art. 9). Artykuł 21 KPP mówi o zakazie dyskryminacji, 
między innymi ze względu „na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społecz-
ne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie 
inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełno-
sprawność, wiek lub orientację seksualną” (Karta Praw Podstawowych 2016: art. 21, ust. 1; 
szerzej: Hańderek, Zawadzka 2022: s. 98). 

Tekst KPP został podpisany przez premierów państw członkowskich UE 7 grudnia 
2000 r. w Nicei, co nie oznacza jednak, że nie budził kontrowersji i obaw. Krytyce podda-
wano bowiem pomijanie ważnych kwestii ochrony praw mniejszości. W dyskursie poja-
wiały się głosy, iż w KPP UE dublowane są treści znajdujące się w Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka i  Podstawowych Wolności. Karta, która zawiera wszystkie kategorie 
praw (osobiste, socjalne, polityczne, ekonomiczne i kulturalne) miała docelowo wpłynąć 
na wzmocnienie ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej (Jackiewicz 2003). Polska 
przyjęła Traktat Lizboński wraz z tak zwanym protokołem brytyjskim,, co miało na celu 
ograniczenie zakresu ingerencji zapisów KPP w polski porządek prawny. 

Wspomnieć należy, iż prawo Unii Europejskiej za formę dyskryminacji na tle płci 
uznaje także dyskryminację wobec osób transpłciowych. Wykładnia taka została usta-
nowiona przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości już w roku 1996. Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości w sprawie P v S. and Cornwall County Council orzekł, iż zwolnienie z pra-
cy osoby, która przeszła korektę płci lub jest w jej trakcie, można uznać za bezprawną 
dyskryminację ze względu na płeć (Schuster et al. 2011). Istotne jest, iż brak regulacji 
dotyczących praw osób transpłciowych w części państw UE wiązał się z powoływaniem 
się na tzw. margines swobody. Mowa tu o doktrynie marginesu swobody, przewidującej 
swobodę każdego z  państw członkowskich do wewnętrznego regulowania pewnych 
kwestii (Lee 2010). 

Warto dodać, iż w 2013 r. ministrowie 11 państw członkowskich UE (Austrii, Belgii, 
Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Włoch, Luksemburga, Malty, Holandii i  Szwecji) 
podpisali wspólne oświadczenie wzywające Komisję Europejską do zintensyfikowania 
działań UE na rzecz szeroko zakrojonego zwalczania dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną i  tożsamość płciową. We wspólnym oświadczeniu wezwano do 
opracowania i przyjęcia kompleksowego podejścia politycznego, które opierałoby się 
na zaleceniach Agencji Praw Podstawowych (zob.: European Union Agency for Funda-
mental Rights 2016). 
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W 2021 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję ogłaszającą całą Unię Europejską 
“Strefą wolności dla osób LGBTIQ”. Za przyjęciem rezolucji głosowało 492 europosłów 
i europosłanek, 141 było przeciw (w tym m.in. Beata Szydło, Witold Waszczykowski, Jo-
achim Brudziński i Beata Kempa). Od głosu wstrzymało się 46 osób. Według przedstawi-
cieli Kampanii Przeciw Homofobii (KPH, polskiej organizacji działającej na rzecz społecz-
ności LGBT) przyjęcie rezolucji ogłaszającej UE “Strefą wolności dla osób LGBTIQ” było 
sygnałem dla Polski wskazującym, że Unia Europejska „nie zgadza się na dyskryminację 
i  wykluczanie osób LGBT z  europejskiej wspólnoty” oraz komunikatem, że w  UE jest 
miejsce dla każdego (Parlament Europejski przyjął… 2021). 

Wspomnieć należy, iż UE nie ma narzędzi do zmiany prawa rodzinnego w poszcze-
gólnych państwach. Parlament Europejski w  swojej retoryce skierowanej do państw 
nieregulujących prawnie kwestii związanych ze społecznością LGBT powołuje się, na 
przykład, na swobodny przepływ osób wskazując, iż „małżeństwa lub zarejestrowane 
związki partnerskie zawarte w jednym państwie członkowskim powinny być uznawane 
we wszystkich […] w jednolity sposób” (Gosk 2021). 

Jak wynika z badania Eurobarometer z 2019 r., 69% Europejczyków uznało, że „mał-
żeństwa osób tej samej płci powinny być dozwolone w całej Europie” (zob.: Eurobaro-
meter 2019). W rezolucji w sprawie praw osób LGBT w UE (przyjętej 387 głosami, przy 
123 wstrzymujących się) Parlament Europejski podkreślił, iż obywatele Unii powinni mieć 
możliwość w pełni korzystać ze swoich praw, a tym samym jednopłciowe małżeństwa 
i  związki partnerskie miałyby być uznawane w całej Unii Europejskiej. Posłowie Parla-
mentu Europejskiego wskazali na Polskę i Węgry jako państwa, gdzie społeczność LGBT 
doświadcza dyskryminacji (Sobczak 2021). 

W Strategii na rzecz równości osób LGBTIQ 2020-2025 Unia Europejska wyznaczyła 
cele, które mają zostać osiągnięte do roku 2025. Priorytety UE podzielono na cztery filary. 
Pierwszy z nich dotyczy walki z dyskryminacją osób LGBTIQ (w tym m.in. egzekwowanie 
i zwiększenie ochrony prawnej oraz zwalczanie nierówności w zakresie edukacji). Drugi 
filar to zapewnienie bezpieczeństwa osób LGBTIQ (a w  tym wzmocnienia środków na 
rzecz zwalczania „mowy nienawiści”). Filar trzeci dotyczy budowania społeczeństw inklu-
zywnych dla osób LGBTIQ (tutaj mowa o poprawie ochrony prawnej „tęczowych rodzin” 
w sytuacjach transgranicznych). Ostatni z filarów obejmuje działania na rzecz równości 
osób LGBTIQ na całym świecie, a w tym zwiększenie zaangażowania Unii w kwestie rów-
ności w relacjach międzynarodowych (zob. Komisja Europejska 2020). Należy przyjrzeć 
się także nomenklaturze stosowanej przez Unię Europejską. Używa ona sformułowania 
dłuższego niż te przyjęte w dyskursie naukowym oraz społeczno-politycznym. Akronim 
LGBT został bowiem rozwinięty o litery I oraz Q. Tym samym mówi nie tylko o osobach 
takich jak lesbijki, geje, biseksualne i  transpłciowe, ale również o  tych interpłciowych 
oraz queer4 (George 2021). 

4   I – osoby interpłciowe (których cechy fizyczne nie wpisują się w konkretną płeć); Q – osoby queer 
(niepewne swojej tożsamości seksualnej lub takie, które nie chcą być identyfikowane z konkretną płcią 
lub orientacją seksualną; słowo „queer” jest również używane na określenie wszystkich osób niehete-
ronormatywnych).
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Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, w  orędziu z  2020  r.  
o stanie Unii Europejskiej mówiła: „Nie spocznę w wysiłkach na rzecz budowania Unii 
równości. Unii, w której można być, kim się chce, i kochać, kogo się chce – bez obawy 
przed oskarżeniami lub dyskryminacją. Gdyż bycie sobą nie jest ideologią. Jest twoją 
tożsamością. Nikt nie ma prawa nikomu jej odbierać” (Komisja Europejska 2020). UE od 
1999  r. przyjmuje przepisy mające na celu poprawę ochrony prawnej osób LGBT oraz 
zrównania ich praw z pozostałymi członkami społeczeństwa. Komisja Europejska może 
podjąć kroki prawne, czyli wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego. Wobec podmiotu, który nie wdroży unijnych przepisów, Komi-
sja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, a ten ma możliwość nałożyć karę 
pieniężną na takie państwo (Postępowanie w sprawie uchybienia… WWW).

Sytuacja osób LGBT w państwach Unii Europejskiej

Polska należy do tej grupy państw członkowskich Unii Europejskiej, w  których nie 
istnieje żadna prawna forma uznania związków jednopłciowych. Wśród członków UE 
nieuznających zarejestrowanych związków partnerskich są także: Bułgaria, Litwa, Łotwa, 
Rumunia i Słowacja (zob. Zarejestrowane związki partnerskie WWW). 

1 stycznia 2004 roku weszły w życie przepisy zakazujące dyskryminacji ze względu 
na orientację seksualną w  stosunku pracy (Śmiszek, Szczepłocki 2012). Zmiany miały 
związek z  koniecznością dostosowywania polskiego ustawodawstwa do standardów 
Unii Europejskiej, nakreślonych w dyrektywach unijnych.. Nowelizacja kodeksu pracy sta-
nowiła naturalną kolej rzeczy, która wynikała z zobowiązań związanych z przystąpieniem 
Polski do UE. Implementowała ona przepisy Dyrektywy Rady Europy nr 2000/78/WE 
z 27 listopada 2000 roku. Nowe zapisy w kodeksie dotyczyły zakazu dyskryminacji bez-
pośredniej i pośredniej oraz molestowania (zob.: Dyrektywa Rady 2000/78/WE). Ważna 
zmiana dotyczyła także odwrócenia ciężaru winy. Przekładała się ona na wprowadzenie 
w  postępowaniu dotyczącym nierównego traktowania zasady, iż to pracodawca jest 
zobowiązany udowodnić, że dyskryminacja nie miała miejsca. Oznacza to, że ofiara 
zwolniona jest z konieczności udowodnienia, że była dyskryminowana (Czarnecki 2008). 

W dniu 1 stycznia 2011  r. weszła w  życie ustawa zakazująca dyskryminacji w  sfe-
rach, które pozostają poza obszarem regulowanym przez kodeks pracy. Jednak Polska 
przekroczyła termin wdrożenia przepisów, a  Komisja Europejska wszczęła procedury 
w  odpowiedzi na naruszenie unijnego prawa (Ustawa 2010/1700). Katalog przesłanek 
antydyskryminacyjnych, w przeciwieństwie do kodeksu pracy, pomijał cechy tożsamości 
czy ekspresji płciowej (Śmiszek, Szczepłocki 2012: s. 171).

Warte zaznaczenia jest to, iż polskie regulacje, które odnoszą się do problemu 
dyskryminacji w  miejscu pracy stanowią efekt implementacji przepisów unijnych do 
prawa polskiego. Wdrożenie miało na początku charakter szczątkowy, dotycząc tylko 
przepisów kodeksu pracy oraz Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
1 stycznia 2011 roku weszła w życie tak zwana ustawa równościowa, którą organizacje 
pozarządowe uznały za niedoskonałą próbę wdrożenia minimum narzuconego przez 
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Unię Europejską (Jabłońska 2011). Zakaz dyskryminacji kogokolwiek i  ze względu na 
jakąkolwiek przyczynę jest zapisany w polskiej Konstytucji, jednak w kontekście praw dla 
społeczności LGBT uważany jest za tak zwany „martwy zapis” (Abramowicz, Bratkiewicz 
2005: s. 40). Obecnie osoby homoseksualne żyjące razem, są w świetle polskiego prawa 
uznawane za osoby obce, nie mają więc tym samym wielu praw, które przysługują np. 
małżeństwom. Polska „nie respektuje związków par homoseksualnych zawartych przez 
obywateli polskich w  krajach UE, gdzie istnieje możliwość zawarcia takiego związku”. 
Oznacza to, że w momencie przyjazdu do Polski, para jednopłciowa automatycznie traci 
wszelkie prawa, które miała za granicą (Abramowicz, Bratkiewicz 2005: s. 40). 

W większości państw Unii Europejskiej można sformalizować swój związek bez zawie-
rania małżeństwa. Nadaje się mu wtedy formę zarejestrowanego związku partnerskiego, 
zwanego niekiedy także związkiem cywilnym. Polega to na tym, iż dwoje ludzi, którzy żyją 
ze sobą „jako para, może zarejestrować swój związek we właściwym urzędzie w  kraju 
zamieszkania” (Zarejestrowane związki partnerskie WWW). Różnice między państwami 
członkowskimi UE są jednak pod tym względem ogromne. Dotyczą one nie tylko oferowa-
nych możliwości, ale także zakresu, w jakim (jeśli w ogóle) związki partnerskie zawierane za 
granicą są uznawane. Zaznaczyć należy, iż państwa „zezwalające na małżeństwa osób tej 
samej płci zwykle uznają również zarejestrowane związki partnerskie zawarte przez osoby 
tej samej płci w innych krajach” (Zarejestrowane związki partnerskie WWW). Natomiast tam, 
gdzie małżeństwa nieheteroseksualne nie są unormowane przez prawo, ale w  których 
wprowadzona została jakaś forma zarejestrowanego związku partnerskiego, małżeństwo 
jednopłciowe zawarte za granicą zazwyczaj zapewnia takie same prawa jak zarejestrowa-
ny związek partnerski (zob. Zarejestrowane związki partnerskie WWW). 

Proces legalizowania związków partnerskich osób tej samej płci rozpoczął się w Eu-
ropie w krajach skandynawskich (Lund-Andersen 2012). Pierwszym państwem Unii Eu-
ropejskiej, które zalegalizowało jednopłciowe związki partnerskie była Dania. Nastąpiło 
to w 1989 roku (Badgett 2009). Z kolei, regulacje dotyczące małżeństw jednopłciowych 
jako pierwsza wprowadziła Holandia w roku 2001 (Kollman 2016). 

Wart rozwinięcia jest przypadek Francji, która zalegalizowała związki partnerskie 
w roku 1999. Wypracowane przez to państwo rozwiązanie określane jest mianem orygi-
nalnego, gdyż związki partnerskie zostały nazwane tam „cywilną umową o solidarności” 
(fr. Pacte Civil de Solidarité, PACS). Instytucję tę utworzono w  prawie głównie z  myślą 
o gejach i lesbijkach, ale po wprowadzeniu, większość takich umów zawierały pary he-
teroseksualne (Lee 2010). 

Jednym z  problemów związanych z  prawami związków homoseksualnych jest wy-
chowanie i adopcja dzieci. W Polsce postulat adopcji dzieci przez pary gejów i  lesbijek 
budzi najwięcej kontrowersji. Polskie prawo nie przewiduje, aby prawa rodzicielskie mogła 
uzyskać para jednopłciowa. Nie oznacza to jednak, iż takie pary nie wychowują wspólnie 
dzieci. Jednak na przykład „partnerka matki biologicznej, nazywana matką społeczną, 
choć opiekuje się dzieckiem, jest w świetle prawa osobą obcą, [dlatego] nie przysługują 
jej żadne prawa rodzicielskie” (Mizielińska et al. 2014). Małżeństwo wiąże się zazwyczaj 
z uznaniem prawowitości dzieci, bądź też z alokacją prawa do dzieci (Stone 2012). 
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Tabela 1. Sytuacja osób LGBT w państwach UE: związki partnerskie, małżeństwa, adopcja. 

L.p. Państwo
Związki partnerskie

TAK/NIE; rok

Małżeństwa 

jednopłciowe 

TAK/NIE; rok

Adopcja dzieci 

przez pary 

jednopłciowe

TAK/NIE; rok

Data 

przystą-

pienia do 

WE/UE 

1. Austria TAK; 2010 TAK; 2017 TAK; 2015 1995 

2. Belgia TAK; 2000 TAK; 2003 TAK; 2001/2006 1958

3. Bułgaria NIE NIE NIE 2007

4. Chorwacja TAK; 2014 NIE TAK; 2021 2013

5. Cypr TAK; 2015 NIE NIE 2004

6. Czechy TAK; 2006 NIE NIE 2004

7. Dania TAK; 1989 TAK; 2012 TAK; 2009 1973

8. Estonia TAK; 2016 NIE TAK; 2016 2004

9. Finlandia TAK; 2002 TAK; 2015 TAK; 2009/2017 1995

10. Francja TAK, 1999 TAK; 2013 TAK; 2013 1958

11. Grecja TAK; 2015 NIE TAK; 2018 1981

12. Hiszpania TAK; 1998 TAK; 2005 TAK; 2001/2005 1986

13. Holandia TAK; 1998 TAK; 2001 TAK; 2005 1958

14. Irlandia TAK; 2011 TAK; 2015 TAK; 2015 1973

15. Litwa NIE NIE NIE 2004

16. Łotwa NIE NIE NIE 2004

17. Luksemburg TAK; 2004 TAK; 2015 TAK; 2015 1958

18. Malta TAK; 2014 TAK; 2017 TAK; 2014 2004

19. Niemcy TAK; 2001 TAK; 2017 TAK; 2005/2017 1958

20. Polska NIE NIE NIE 2004

21. Portugalia TAK; 2001 TAK; 2010 TAK; 2016 1986

22. Rumunia NIE NIE NIE 2007

23. Szwecja TAK; 1995 TAK; 2009 TAK; 2003 1995

24. Słowacja NIE NIE NIE 2004

25. Słowenia TAK; 2006 TAK; 2015 TAK; 2006/2015 2004

26. Węgry TAK; 2009 NIE NIE 2004

27. Włochy TAK, 2016 NIE NIE 1958
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.europa.eu; Badgett 2009; Merin 2010; Lee 2010; 
Arroyo 2017; Mezey 2017; Winter et al. 2018; Digoix 2020. 
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Jednopłciowe związki partnerskie uregulowane są w 21 państwach UE. 6 z 27 państw 
Unii Europejskiej nie uznaje prawnie związków tej samej płci. Równość małżeńska funk-
cjonuje w 14 państwach UE. 

Większość państw założycielskich Wspólnot (czyli Belgia, Francja, Holandia, 
Luksemburg i  Niemcy) wprowadziła całkowitą równość w  dostępie do regulacji 
prawnych, związanych z  jednopłciowymi związkami partnerskimi, małżeństwami 
oraz adopcją dzieci. Belgia po wprowadzeniu związków partnerskich zezwoliła na 
adopcję, ale wstępnie ograniczając się do dzieci partnera. Jednak od 2006 r., czyli już 
po uregulowaniu prawnym małżeństw jednopłciowych, możliwa stała się adopcja 
dzieci niespokrewnionych z  żadnym z  małżonków. Przepisy adopcyjne we Francji 
oraz Luksemburgu pokryły się czasowo z regulacjami uznającymi małżeństwa jed-
nopłciowe. Holandia, która jako pierwsza wprowadziła legalizację małżeństw osób 
tej samej płci, przepisy adopcyjne wprowadziła cztery lata później, w  2005 roku. 
W tym samym roku (cztery lata po regulacjach dotyczących związków partnerskich) 
Niemcy uregulowali prawo adopcyjne dla par jednopłciowych w  odniesieniu do 
dzieci partnera, rozszerzając je do dzieci niespokrewnionych w momencie legaliza-
cji małżeństw jednopłciowych. 

Dania i  Irlandia przystąpiły do Wspólnoty jednocześnie, w roku 1973. Dania wpro-
wadziła regulacje dotyczące jednopłciowych związków partnerskich już w  1989 r., 
natomiast Irlandia – w  2001 roku. Małżeństwa jednopłciowe w  pierwszym z  państw 
możliwe są od 2012 roku, a w drugim – od 2015 roku. W Danii kwestie adopcyjne zo-
stały unormowane jeszcze przed uznaniem praw małżeństw monopłciowych. Z kolei, 
w  Irlandii– w roku 2015. Warto zwrócić uwagę na przypadki państw, gdzie w ślad za 
regulacjami dotyczącymi związków partnerskich nie zostały przyjęte normy prawa 
związane z małżeństwami. Są to: Chorwacja, Cypr, Estonia, Grecja oraz Włochy. Dodać 
należy, iż wymienione kraje regulują adopcję, umożliwiając ją jedynie w  przypadku 
przysposobienia dzieci partnera. Można zatem stwierdzić, iż z  pełnym zrównaniem 
praw par homoseksualnych mamy w sytuacji, kiedy to prawa adopcyjne dotyczą także 
dzieci niespokrewnionych. Z sytuacją taką mamy jednak do czynienia w przypadkach 
legalizacji małżeństw jednopłciowych w  państwach takich jak Austria, Belgia, Dania, 
Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portuga-
lia, Szwecja czy Słowenia.

Do największego dotychczas rozszerzenia Unii Europejskiej doszło w  2004 roku. 
Do  UE wstąpiły wtedy razem z  Polską: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, 
Słowacja, Słowenia oraz Węgry. Czechy oraz Słowenia regulacje dotyczące związków 
partnerskich wprowadziły już dwa lata po przystąpieniu do UE. Słowenia poszła krok 
dalej, legalizując małżeństwa homoseksualne w roku 2015. W momencie wejścia w życie 
regulacji dotyczących związków partnerskich, możliwa stała się adopcja dzieci przez 
takie pary. Dotyczyło to jednak jedynie dzieci partnera. Rzeczywista równość małżeńska 
została osiągnięta jednak wtedy, gdy w 2015 roku umożliwiono parom jednopłciowym 
adopcję dzieci niespokrewnionych z żadnym z partnerów. Podobnie sytuacja wygląda na 
Cyprze i w Estonii. Cypr, legalizując w 2015 r. związki partnerskie, umożliwił jednocześnie 
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adopcję dzieci partnera. To samo rok później uczyniła Estonia. Obok Polski państwami, 
które w żaden sposób nie regulują prawnie związków osób tej samej płci są: Litwa, Łotwa 
i Słowacja. 

Warto w  tym miejscu zwrócić uwagę na sytuację społeczno-polityczną w  pań-
stwach Unii, w których nie obowiązują żadne regulacje dotyczące związków osób LGBT. 
Za dodatkowy przykład i ciekawy przypadek należy uznać Węgry, gdzie od 2009 r. są 
możliwe jednopłciowe związki partnerskie. W 2021 roku „węgierscy parlamentarzyści 
przyjęli ustawę zakazującą udostępniania niepełnoletnim jakichkolwiek treści przedsta-
wiających lub promujących homoseksualizm lub zabiegi zmiany płci” (Liderzy krajów 
UE… 2021). Powołując się na przyjętą przez rząd Viktora Orbana ustawę, prawicowe 
rumuńskie ugrupowania w tym samym roku zaproponowały projekt „przeciw propagan-
dzie LGBT”. Krytycy tego typu rozwiązań (jak np. liberalny polityk Peter Eckstein-Kovacs) 
ostrzegali, iż może to doprowadzić do antyunijnego kursu. W wywiadzie dla Deutsche 
Welle węgierski polityk ocenia sytuację tak: „Chodzi o próbę włączenia Rumunii, która 
była dotychczas jednoznacznie proeuropejska, w  antyeuropejski, przyjazny Kremlowi 
sojusz” (Verseck 2021). 

W 2014  r. na Słowacji zatwierdzono zmianę w  konstytucji, akcentując małżeństwo 
jako wyjątkowy związek między mężczyzną a kobietą (Guasti 2021). Na Łotwie w 2015 r. 
zorganizowano EuroPride – Europejską Paradę Równości. Jednak w tym samym roku do-
szło do wprowadzenia w programie szkolnym tzw. „klauzuli moralności”. „Posłanka Julija 
Stepanenko  z  Socjaldemokratycznej Partii Harmonia zaproponowała, aby szkoła była 
odpowiedzialna za naukę moralności dzieci i młodzieży”. Mowa była o „moralności rozu-
mianej m.in. jako małżeństwo kobiety i mężczyzny” (Łotwa nieprzyjazna… 2016). Prezydent 
Litwy Gitanas Nausėda w 2021 r. poparł projekt ustawy o związkach partnerskich, jednak 
mocno przeciwne były środowiska konserwatywne.  Współrządzący konserwatyści 
chcieli bowiem zapewnienia, iż „na Litwie będą funkcjonować tylko jednopłciowe związki 
partnerskie, ale nie będzie jednopłciowych małżeństw”, a  tym samym „nie będzie na 
przykład możliwa […] adopcja dzieci” (Wolska 2021). W 2019 roku „bułgarski Trybunał Ad-
ministracyjny podtrzymał wyrok sądu niższej instancji, który nie dopatrzył się dyskrymi-
nacji w sprawie, [gdzie] Ośrodek Wspomagania Rozrodu odmówił parze lesbijek dostępu 
do programu wsparcia dla rodzin i osób zmagających się z niepłodnością” (Sobecki 2021). 
Polska należy do tej grupy państw europejskich, w  których nie istnieje żadna prawna 
forma uznania związków jednopłciowych. Próby wprowadzenia ustaw legalizujących 
związki partnerskie kończyły się niepowodzeniem. Pierwszy projekt, złożony w  2002 
roku, nie został przyjęty przez parlament, w którym zarówno w tym czasie, jak i w kolej-
nych latach, ugrupowanie popierające legalizacje związków jednopłciowych nigdy nie 
posiadały większości (Tomczak 2012). 

 Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS) wykazują wzrost aprobaty dla ho-
moseksualności. W 2002 r. średnia europejska wynosiła 3,82, a w 2018 r. – 4,12 (dla pytania 
o swobodę układania sobie życia przez gejów i lesbijki)5. Dane wyraźnie wskazywały także 

5   W skali 1–5, gdzie 1=całkowity brak poparcia dla wskazanej wyżej swobody, a 5=całkowite poparcie. 
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na rozbieżność w tym zakresie między Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią. 
Charakterystyczna była też dynamika zmian w omawianym temacie. W 2018 r. najwyższą 
wartość aprobaty odnotowały Holandia (4,54), oraz Francja (4,49) (zob. Hall 2020). 

O kulturotwórczej roli prawa może świadczyć wzrost społecznej aprobaty dla ho-
moseksualności po wprowadzeniu możliwości zawierania małżeństw jednopłciowych 
w poszczególnych państwach członkowskich UE. Wyniki ESS wykazały także, iż niższy 
poziom ochrony prawnej osób pozostających w związkach jednopłciowych w Europie 
Środkowo-Wschodniej niż w  Europie Zachodniej koresponduje z  niższym poziomem 
aprobaty dla homoseksualności (Hall 2020).

Co ciekawe, jak wynika ze wspomnianych wyżej badań, w 2018 r. zanotowano spa-
dek społecznej akceptacji dla homoseksualności na Węgrzech (z 3,21 w 2002 r. do 2,84 
w 2018)6. Można stwierdzić, iż wynik ten jest powiązany z ogólnym klimatem politycznym 
w tym państwie, erozją instytucji demokratycznych oraz stosunkowo słabymi protestami 
społecznymi (Hall 2020).

Jak wynika z zestawienia Rainbow Europe z 2021 r., najbardziej przyjaznym państwem 
w Europie dla społeczności LGBT jest Malta. Polska drugi raz z rzędu uzyskała w indek-
sie Rainbow Europe najsłabszą pozycję w Unii Europejskiej. Organizacja ILGA – Europe 
zarzuciła Polsce „brak przestrzeni dla osób LGBTI w  społeczeństwie obywatelskim, 
objawiający się m.in. przez ataki policji na działaczy podczas wydarzeń publicznych 
zamiast zapewniania im ochrony” (Krzysztoszek 2021)7. Punktem zapalnym na linii Polska 
– Unia Europejska były przyjmowane przez polskie władze lokalne uchwały dotyczące 
ochrony tradycyjnego modelu rodziny, w  opozycji do postulatów społeczności LGBT 
(Sewastianowicz 2021; Horbaczewski 2021). 

Konkluzje

W procesie badawczym udało się zweryfikować hipotezę, że przyjęcie regulacji 
dotyczących małżeństw jednopłciowych w  państwach członkowskich UE nie jest ko-
niecznym następstwem wcześniejszego zalegalizowania jednopłciowych związków 
partnerskich. Nie wszystkie państwa regulujące kwestie związków wprowadziły regu-
lacje dotyczące małżeństw. Należy jednak zwrócić uwagę, że w części państw prawo 
do adopcji korespondowało z  wprowadzeniem regulacji dotyczących jednopłciowych 
związków partnerskich. 

Dania przyjęła regulacje dotyczące związków partnerskich już w roku 1989, a więc 16 
lat po przystąpieniu do Wspólnoty. W Polsce w tym czasie zaczynał rozwijać się sektor 
pozarządowy, tak istotny w  budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W roku 2021, 
17 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Polska (jako jedno z nielicznych państw, obok 
Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Słowacji) nadal jeszcze nie reguluje prawnie możliwości 
funkcjonowania jednopłciowych związków partnerskich. 

6   Przypomnieć należy, że Węgry wprowadziły legalizację jednopłciowych związków partnerskich w 2009 roku.
7   Co roku organizacja ILGA-Europe publikuje mapę i indeks Rainbow Europe, stanowiące wskaźnik sytu-

acji prawnej i politycznej osób LGBTI.
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Coraz mocniej dyskutowany w  Unii Europejskiej jest wątek rekonstrukcji założeń 
wspólnotowych związanych z  wyznawanymi wartościami. Wyzwaniem dla procesu 
integracji staje się „Europa wielu prędkości”, a w tym kontekście również różnice aksjolo-
giczne (Witkowska 2015; Tosiek 2017)8.

Można stwierdzić, że proces rozszerzania Unii Europejskiej niedostatecznie ko-
responduje z  dynamiką postępu w  zakresie praw osób LGBT. Widoczne jest nadal 
zróżnicowanie polityk równościowych w  poszczególnych państwach członkowskich. 
Polaryzacja ideologiczna, widoczna na polskiej scenie politycznej w  tym zakresie, ma 
wyraźne odbicie w różnicach światopoglądowych na linii Polska – Unia Europejska. Inne 
państwa UE, w  których nie uregulowano prawnie sytuacji osób LGBT (w  kontekście 
związków i małżeństw jednopłciowych oraz adopcji dzieci) są również przykładem na 
to, jak wiele w tym zakresie zależy od decydentów politycznych oraz opinii publicznej 
w danym państwie. Jednocześnie wskazuje się na oznaki zmian (postawy społeczne czy 
wzmożona działalność organizacji pozarządowych) występujących w następstwie przy-
stąpienia państw do UE. Pamiętać należy, iż część z nich została wymuszona wymogami 
akcesyjnymi i koniecznością działań związanych z procesem europeizacji w kontekście 
unijnym. 
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Streszczenie

Głównym celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie badawcze o  skuteczność pro-

gramów rozwojowych Unii Europejskiej (UE) dla Brazylii. Na potrzeby analizy ukazano rzeczywiste 

problemy społeczno-gospodarcze oraz wybrane problemy polityczne tego państwa związane 

z  niewystarczającą infrastrukturą, niezrównoważoną urbanizacją miast, kryzysem rządów oraz 

skąpymi działaniami społecznymi na rzecz promowania równości, edukacji i  zdrowia. Analizę 

ograniczono do programów pomocowych z  uwzględnieniem ram finansowych z  lat 2007–2013 

oraz 2014–2020. Ta cezura czasowa jest wystarczająca dla przeprowadzenia badania w  świetle 

pojawiającej się krytyki pomocy finansowej dla państwa uznawanego za wschodzące mocarstwo 

i  jedną z  największych gospodarek światowych. Analiza tego zagadnienia wpisuje się także 

w bieżącą dyskusję dotyczącą problematyki partnerstw UE z krajami trzecimi, wartości normaty-

wnych oraz formowania pozycji UE jako partnera polityczno-handlowego, gdzie Unia ma na celu 

umocnienie swojej pozycji i  wiarygodności jako aktora w  zmieniającym się świecie geopolityki. 

Wnioski wskazują, że fundusze przekazywane Brazylii przez Unię Europejską w największym sto-

pniu dotyczą rozwoju infrastruktury miejskiej, przystosowania i zapobiegania zmianom klimatu oraz 

inwestycji w  kapitał ludzki. Unia prowadzi szereg kampanii promujących równouprawnienie płci, 

informujących o zagrożeniach związanych z wirusem HIV/AIDS, malarią i gruźlicą oraz wspierających 

zdrowie seksualne.

Słowa kluczowe: Brazylia, Unia Europejska, polityka rozwojowa, programy pomocowe, polityka 

zagraniczna Unii Europejskiej, partnerstwo UE z krajami trzecimi
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The efficiency of the European Union’s development aid provided to Brazil 
in the context of historical, socio-economic, and political conditions of mu-
tual relations

Abstract

The main aim of the article is to answer the research question about the efficiency of the European 

Union (EU) development programmes for Brazil. For the purposes of the analysis, the actual socio-

economic problems and the selected political problems of this country, related to insufficient 

infrastructure, unsustainable urbanisation of cities, the crisis of good governance and scant social 

activities to promote equality, education and health, were indicated. The analysis is limited to 

aid programmes, considering the financial frameworks of 2007–2013 and 2014–2020. This period 

is sufficient to conduct the research in the light of the emerging criticism of financial support to 

a country re-cognised as emerging power and one of the world’s largest economies. The analysis 

of this issue is also part of the current discussion on the issues of EU partnerships with the third 

countries, normative values   and shaping the EU’s position as a political and trade partner, where 

the EU aims to strengthen its position and credibility as an actor in the changing geopolitical 

situation in the world.  The conclusions indicate that the funds provided to Brazil by the European 

Union are mostly related to the development of urban infrastructure, adaptation and prevention 

of climate change, and investments in human capital. The Union runs a series of campaigns to 

promote gender equality, to inform about the dangers of HIV/AIDS, malaria and tuberculosis, and 

to support sexual health.

Keywords: Brazil, European Union, development policy, aid programs, development programs, EU 

external relations, EU partnership with the third countries

Federacyjna Republika Brazylii to największe państwo Ameryki Łacińskiej, zajmujące 
blisko połowę obszaru kontynentu i graniczące ze wszystkimi państwami regionu prócz 
Ekwadoru oraz Chile. Jako piąte państwo na świecie pod względem wielkości i liczby lud-
ności, Brazylia charakteryzuje się niezwykłym zróżnicowaniem gospodarczym i społecz-
nym. Główne przyczyny nierównomiernego rozwoju Brazylii w dużej mierze spowodowane 
są wydarzeniami kształtującymi dzieje tego państwa już od momentu jego odkrycia. 

Mimo, że Brazylia uznawana jest za mocarstwo wschodzące, to 4,6% obywateli żyje 
w skrajnej biedzie (Poverty WWW), a 22,3% zurbanizowanej części populacji (Population 
living in slums WWW) żyje w favelach1, pozostając równocześnie niezwykle podzielo-
nym, heterogenicznym społeczeństwem. Kwestie społeczno-gospodarcze i historycz-
ne stały się najważniejszymi problemami Brazylii. Spośród nich na szczególną uwagę 
zasługują: 

1) problemy społeczne wynikających z ogromu państwa i niejednorodności etnicz-
nej społeczeństwa;

1    Favele - brazylijskie dzielnice biedy, znajdujące się zazwyczaj na obrzeżach głównych miast. Najwięk-
sza znajduje się w Rio de Janeiro. Powstały na skutek dyskryminacji rasowej z czasów postkolonial-
nych, bezrobocia, procesu urbanizacji miast brazylijskich i trudności ze znalezieniem miejsca zamiesz-
kania. Favele charakteryzują się, nędzą, brakiem wsparcia ze strony rządu, niskim poziomem edukacji 
i ogromnym odsetkiem przestępczości wśród społeczności wewnątrz favel.
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2) trwająca dziesiątki lat migracja – przymusowa w czasach kolonialnych i ekono-
miczna w XX wieku;

3) trudności z  ustabilizowaniem demokratycznego państwa i  utrzymaniem 
zaufania do polityków wskutek licznych skandali, głównie dotyczących korupcji 
i kumoterstwa. 

Choć trzy powyższe problemy nieustannie stanowią wyzwanie dla Brazylii, paradok-
salnie stały się one czynnikiem wyróżniającym Brazylię na tle innych państw Ameryki 
Południowej i  Środkowej, pośrednio tworząc tożsamość brazylijską (Malinowski 2013: 
s. 7–10). Brazylia odróżnia się pod względem kulturowym i  językowym od pozostałych 
państw Ameryki Południowej. Przejawia także mniejsze zainteresowanie integracją 
regionalną i solidarnościową z państwami hiszpańskojęzycznymi, które są sceptycznie 
nastawione do Brazylijczyków i Brazylii jako regionalnej potęgi. 

Unia Europejska (UE) podkreśla, że jest największym inwestorem z kapitałem zagra-
nicznym w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, a także drugim co do wielkości partnerem 
handlowym. Zapewnia, że przy ustalaniu stosunków gospodarczych dba o  wartości 
takie jak „jakość, odpowiedzialność społeczna, tworzenie miejsc pracy, transfer techno-
logii oraz badania naukowe i  innowacje” (Parlament Europejski 2017). Współpraca Unii 
z państwami Ameryki Łacińskiej opiera się na powiązaniach historycznych, społecznych 
i  kulturowych. Przywiązując szczególną uwagę do poszanowania praw człowieka, 
podstawowych wartości i norm moralnych, Unii zależy na zintensyfikowaniu kooperacji 
i dialogu politycznego w obszarze migracji, ekologii, polityki energetycznej oraz walki 
z przestępczością zorganizowaną. Współpraca ma umocnić społeczne i  gospodarcze 
powiązania obu regionów (Potyrała 2011).

Głównym celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o  skuteczność 
programów rozwojowych Unii Europejskiej dla Brazylii. Na potrzeby analizy ukazano 
rzeczywiste problemy społeczno-gospodarcze oraz wybrane problemy polityczne 
tego państwa związane z  niewystarczającą infrastrukturą, niezrównoważoną urba-
nizacją miast, kryzysem rządzenia oraz skąpymi działaniami społecznymi na rzecz 
promowana równości, edukacji i zdrowia. Analizę ograniczono do programów pomo-
cowych z uwzględnieniem ram finansowych z  lat 2007–2013 oraz 2014–2020. Ta ce-
zura czasowa jest wystarczająca dla przeprowadzenia badania w świetle pojawiającej 
się krytyki pomocy finansowej dla państwa uznawanego za wschodzące mocarstwo 
i jedną z największych gospodarek światowych. Analiza tego zagadnienia wpisuje się 
także w bieżącą dyskusję dotyczącą problematyki partnerstw UE z krajami trzecimi, 
wartości normatywnych oraz formowania pozycji UE jako partnera polityczno-handlo-
wego, gdzie Unia ma na celu umocnienie swojej pozycji i wiarygodności jako aktora 
w zmieniającym się świecie geopolityki (zob. szerzej: Cihelková et al. 2020, Steingass 
et al. 2021: s. 428–430). W analizie nie zastosowano teorii europeizacji, bowiem celem 
analizy nie jest zbadanie poziomu agregacji wzorców i  form przekazywanych przez 
instytucje i prawo unijne przez społeczność i administrację brazylijską, ani w kierunku 
odwrotnym (tj. zbadanie wpływu jaki społeczność czy brazylijska władza publiczna 
wywierają na proces integracji europejskiej). Do analizy nie zastosowano także kon-
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cepcji rozwoju samopodtrzymującego (RS), która obecnie zyskuje na popularności 
w badaniach dotyczących praktyki działań międzynarodowych UE. Negujące stano-
wisko autorki wobec zastosowania tej koncepcji opiera się na wyborze głównego celu, 
który nie pokrywa się z celami badań prowadzonych przy wykorzystaniu założeń wyżej 
wspomnianych podejść badawczych. Przede wszystkim poza ramami poszukiwań po-
zostaje stopień wdrożenia zachodniego modelu rozwoju gospodarczo-społecznego. 
W niniejszej analizie autorka skupiła się głównie na analizie porównawczej w ujęciu 
jakościowym z  wykorzystaniem metody ilościowej jako narzędzia pogłębiającego 
analizę, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wsparcie finansowe ze strony 
programów UE trafnie celuje w  podstawowe zdiagnozowane problemy społeczno-
-gospodarcze i polityczne Brazylii. W tym celu w pierwszej części artykułu zostanie 
przeprowadzona diagnoza uwarunkowań historycznych i  społeczno-gospodarczych 
Brazylii przy wykorzystaniu dostępnych danych pierwotnych i wtórnych. Druga część 
artykułu to analiza porównawcza służąca udzieleniu odpowiedzi na główne pytanie 
badawcze artykułu.

Historyczne i społeczno-gospodarcze uwarunkowania 
zaangażowania UE we współpracę z Brazylią

Według raportu Brazylijskiego Instytutu Geograficzno-Statystycznego (port. Instituto 
Brasileiro de Geografia e  Estatística, dalej IBGE) z  2010  r. szacuje się, że około 47,73% 
Brazylijczyków to potomkowie europejskich kolonizatorów oraz imigrantów (zob. IBGE 
2010). Nierówności społeczne i ubóstwo w Brazylii były obecne od ery kolonialnej, ale 
ich charakter z upływem czasu ulegał zmianom. Zniesienie niewolnictwa przez Brazylię 
tzw. Złotym Prawem w 1888 r. jako ostatnie z amerykańskich państw, przyczyniło się do 
pogłębiania różnic między niewolnikami, klasą średnią i szlachtą portugalską. Niewolnicy 
nie pobierali nauk w szkołach i nie posiadali wiedzy na temat zajęć innych niż te wykony-
wane niewolniczo. Po odzyskaniu wolności nie mieli zapewnionego miejsca do życia ani 
nie podejmowano inicjatyw włączających ich do życia społecznego. Najczęściej udawali 
się do obozów założonych przez niegdyś zbiegłych niewolników, w których trudno było 
o pracę inną niż wykonywali uprzednio. Ich sytuacja ulegała pogorszeniu i przez poko-
lenia trudno było zwalczyć stereotypy czarnoskórej ludności, która wykonywała jedynie 
najprostsze zlecenia (Bartnik 2016: s 264). Sytuację tę utrudniała także polityka otwierania 
się Brazylii na inne państwa i zachęcania imigrantów ekonomicznych do osiedlania się 
na jej terenie. 

Podczas ostatnich dekad poczyniono postęp w  całej Brazylii, zmniejszając nie-
równości społeczne, jednak kraj wciąż charakteryzuje się ogromną przepaścią między 
najbogatszymi i najbiedniejszymi obywatelami, wyróżniając się jako jeden z najbardziej 
nierównych krajów na świecie (Maio 2001). W 2018 r. w Ameryce Łacińskiej 30,1% ludności 
znajdowało się poniżej granicy ubóstwa, podczas gdy 10,7% żyło w skrajnym ubóstwie. 
Wskaźniki wzrosły odpowiednio do 30,8% i 11,5%, w 2019 roku. Oznacza to, że w 2018 r. 
około 185 mln ludzi było poniżej progu ubóstwa, z czego 66 mln doświadczyło skrajnej 



Efekty pomocy rozwojowej Unii Europejskiej dla Brazylii w kontekście... 63

biedy (zob. CEPAL 2019). Wzrost tego zjawiska w regionie wynika głównie z sytuacji We-
nezueli i Brazylii, gdzie problem w największym stopniu dotyka dzieci i młodzieży, kobiet, 
ludności tubylczej i  czarnoskórej oraz mieszkańców obszarów wiejskich. O problemie 
nierówności wśród Brazylijczyków świadczy Indeks Giniego2 wykazujący różnice w roz-
kładzie majątku w społeczeństwie.

Rysunek 1. Indeks Giniego w Brazylii w latach 1981–2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Bank Open Data WWWa

W Brazylii na przestrzeni niemal 40 lat wartość wskaźnika utrzymuje się na podobnym 
poziomie oscylującym od wartości 0,636 do 0,528. Aktywna promocja edukacji i próby 
zmniejszania ubóstwa za pomocą programów pomocy społecznej, wzrost gospodarczy, 
zreformowanie kodeksu pracy, wzrost płacy minimalnej i lepsze zarządzanie politykami 
w  latach rządów prezydenta Luiza Inácio Lula da Silva (2003–2014) przyniosły efekty, 
ale nie udało się zwalczyć problemu skrajnej biedy, braku bieżącej wody czy dostępu 
do transportu publicznego. Lula da Silva wprowadził szereg programów społecznych 
aktywizujących i  wspomagających brazylijskich obywateli. Sukcesem okazał się pro-
gram Bolsa Família – ogólnokrajowy program obejmujący ponad 40 mln Brazylijczyków, 
którzy aby uzyskać comiesięczne wsparcie finansowe, muszą wykazywać odpowiednio 
niskie dochody oraz przestrzegać kalendarza szczepień dla dzieci (Rudowski 2020:  
s. 81). Dodatkowo kobiety w  ciąży muszą odbywać regularne wizyty u  lekarza, dzieci 
muszą uczęszczać do szkoły z  odpowiednią frekwencją, a  młodzież powyżej 15 roku 
życia narażona na nielegalną pracę, powinna brać udział w  zajęciach reedukujących. 
Program zwiększa także rolę kobiet w gospodarstwach domowych, stanowiąc, iż zasi-
łek pieniężny wypłacany jest w większości żeńskiej głowie rodziny. Zabieg miał na celu 
wzmocnienie pozycji kobiety w rodzinie i społeczeństwie, jako osoby odpowiedzialnej za 
finanse i dobrobyt (Barański 2014: s. 151–154).

2    Indeks Giniego przyjmuje wartości z przedziału [0-1], wyrażany jest też często w procentach. Im war-
tość indeksu jest wyższa, tym nierówności w dochodach w danym kraju są większe. 
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Raport Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Ameryki Ła-
cińskiej i Karaibów (ECLAC) pokazuje niestety, że nierówność dochodów w Brazylii rośnie 
od 2014 r., kiedy to trwający w latach 2014–2016 kryzys gospodarczy spowodował falę 
bezrobocia obniżającą ogólny dochód Brazylii. W rezultacie obserwuje się ponowny 
ogólny wzrost nierówności dochodów i ubóstwa.

Tabela 1. Zestawienie wybranych państw według indeksu Giniego

Państwo Indeks Giniego w 1985 r. Indeks Giniego w 2005 r. Indeks Giniego w 2017 r.

Brazylia 55,6 56,3 53,3

Polska 25,5 35,8 29,7

Portugalia Brak danych 38,5 33,8

Argentyna Brak danych 48 41,4

Chile 55,6 47,3 44,4

Kolumbia 55,6 53,7 50,4

Francja 36,9 29,8 31,6

Meksyk 55,6 50,1 45,4

Wielka Brytania Brak danych 34,3 34,8

Ekwador Brak danych 53,1 45,4

Rosja Brak danych 41,3 37,2

Chiny Brak danych 40,9 38,5

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Bank Open Data WWWb.

Meksyk, Chile i Kolumbia w 1985 r. sklasyfikowane na równi z Brazylią, znajdujące 
się także w  porównywalnej kondycji w  latach 80. XX wieku oraz mające podobne 
uwarunkowania historyczne i społecznie, sprawniej niwelują różnice między obywa-
telami i  aktualnie znajdują się w  korzystniejszej sytuacji. Warto zauważyć, że dane 
za 2017 rok także negatywnie wyróżniają Brazylię na tle grupy BRICS (ang. Brazil, 
Russia, India, China, South Africa). Brazylia na tle BRICS odznacza się przede wszyst-
kim wskaźnikiem nierówności dochodowej pozostającym przez wiele lat na stałym 
poziomie. 
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Rysunek 2. Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w Brazylii w 2018 r.

Źródło: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2018.

W 2017 roku 54,8 mln osób żyło za mniej niż 406 reali miesięcznie (ok. 480 zł), 
czyli dwa mln więcej niż w 2016 roku. Odsetek społeczeństwa żyjącego w ubóstwie 
wzrósł z 25,7% do 26,5% (zob. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2018). Ba-
dania pokazują, że osoby czarnoskóre oraz Latynosi, w szczególności kobiety i osoby 
z  niepełnosprawnościami, należą do grupy mierzącej się z  największymi barierami 
przy znalezieniu pracy, co utrudnia im wyjście z ubóstwa. Kobiety i osoby młodociane 
mają trudności przede wszystkim w  zdobywaniu edukacji oraz z  dyskryminacją ze 
względu na kolor skóry i  pochodzenie (Sawicka 2020). Rozwiązaniem tych proble-
mów jest przyjęcie praktyk dobrego rządzenia i  usług publicznych, zapewnienie 
sprawnego systemu zachęcającego rodziców do posyłania dzieci do szkoły zamiast 
pracy i rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, które są kluczowe dla zmiany 
sytuacji społecznej. 

Następstwa kolonializmu i  niewolnictwa można dostrzec w  wielu płaszczyznach 
brazylijskiego życia codziennego, z czego największe widoczne są w obszarze edu-
kacji. Po uzyskaniu niepodległości przez Brazylię w 1822 r. tylko niewielka część spo-



Izabela Sara Opozda66

łeczeństwa potrafiła czytać i  pisać. Gospodarka kraju opierała się na pracy fizycznej 
świadczonej przez niewykwalifikowaną siłę roboczą, jedynie zamożniejsi Brazylijczycy 
pobierali nauki w jezuickich szkołach, żeby później kontynuować edukację na europej-
skich uniwersytetach. 

Od końca XX wieku notuje się wzrost liczby uczęszczających do szkoły dzieci w wieku 
7–14 lat z 80,9% w 1980 r. do 96,4% w 2000 r., natomiast w wieku 15–17 lat odpowiednio 
z 49,7% do 83% (Coelho de Souza 1999). Badania IBGE z 2017 r. pokazują, że 95,5% dzieci 
w  wieku 6–10 lat pobierało naukę we wczesnych latach szkoły podstawowej, ale już 
85,9% dzieci w  wieku 11–14 lat uczęszczało do szkoły podstawowej. Młodzież między 
15 a  17 rokiem życia kontynuująca edukację na poziomie średnim to zaledwie 68,5%, 
a podejmująca edukację na poziomie wyższym to tylko 23,2%. W Brazylii szkoły często 
znajdują się w dużych odległościach lub trudnodostępnych częściach miasta, a wiele 
dzieci i młodych ludzi nie ma innego wyjścia niż pracować, aby pomóc w utrzymaniu 
rodziny.

Rysunek 3. Analfabetyzm w Brazylii w latach 1975-2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji UNESCO Institute for Statistics WWW.

 Długoterminowe zaniedbanie problemu analfabetyzmu jest nadal odczuwalne 
– dane za rok 2018 wskazują, że wśród osób do 24 roku życia 269941 osób nie potrafi 
czytać, pisać i wykonywać czterech podstawowych działań matematycznych, zaś wśród 
osób dorosłych powyżej 15 roku życia to 11 167 773 osób (w 2018 r. całkowita liczba lud-
ności wynosiła 210 868 000 osób, z czego 6,77% społeczeństwa powyżej 15 roku życia 
to analfabeci). Problem analfabetyzmu dotyka osób dorosłych i  w  podeszłym wieku. 
Wśród dzieci i młodzieży analfabetyzm niwelowany jest poprzez programy zachęcające 
rodziców do posyłania dzieci do szkół, a  także zwiększenie nakładów finansowych na 
placówki oświatowe i dodatkowe zajęcia w najbiedniejszych regionach. W porównaniu 
z  innymi krajami rozwijającymi się, Brazylia ma jedne z najgorszych wskaźników anal-
fabetyzmu, poziom jest porównywalny do poziomu w  państwach mniej rozwiniętych 
(Carrets et al. 2019). 
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Tabela 2. Zestawienie wybranych państw według poziomu analfabetyzmu

Państwo Brazylia Ekwador Boliwia Peru Kolumbia

Procent ludności powyżej 15 roku życia 

z analfabetyzmem na tle ogółu ludności 

(dane za 2018 r.)

6,77% 6,22% 6,86% 5,59% 4,91%

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Bank Open Data WWWb.

Problem niskiej jakości edukacji wczesnoszkolnej może okazać się wielkim proble-
mem dla państwa, które już teraz staje w obliczu dużej konkurencyjności i  innowacyj-
ności na rynkach w  wymiarze globalnym. Można jednak zauważyć, że na przestrzeni 
ostatnich lat Brazylia wykazuje tendencję wzrostową w zakresie przeznaczania funduszy 
na finansowanie nauki oraz badania i  rozwój (B+R) (Gocłowska-Bolek 2020: s. 513–515). 
Przedstawione dane ukazują, że w Brazylii coraz częściej podnoszony jest temat wspar-
cia finansowego edukacji szkolnej, a także promowania akcji aktywizujących ludzi doro-
słych do czynnego zaangażowania się w naukę przez całe życie, podejmowania szkoleń 
i podnoszenia swoich kompetencji.

Wzrost zaludnienia z 51,5 mln w 1950 r. do 189,8 mln w 2007 r., czyli o 368,6%, zalicza-
ny jest także do najistotniejszych faktorów, które przyczyniły się do przyśpieszenia pro-
cesów urbanizacji w Brazylii. Ludność miejska, zarówno ze względu na dodatni przyrost 
naturalny i migrację z obszarów wiejskich, zwiększyła się o 842,5%: z 18,8 mln w 1950 r. do 
158,4 mln w 2007 r. (Wójtowicz 2011: s. 175–189). 

Tabela 3. Zmiany zaludnienia w największych metropoliach w Brazylii w latach 1950-

2020

Lata São Paulo
Rio de 

Janeiro

Belo 

Horizonte
Receife

Porto 

Alegre
Salvador Brasilia

1950 2334038 3026195 411868 660569 488319 403275 35528

1980 12089454 8783870 2440572 2122422 2289536 1683321 1293179

2000 17014078 11306769 4807277 3204924 3546949 2837087 2931829

2020 22043028 13458075 6084430 4127097 4137417 3839076 4645843

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Population Review WWW.

Najszybciej rozwijały się metropolie znajdujące się na wybrzeżu, przede wszystkim 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Receife, Porto Alegre i Salvador. Niewątpliwy 
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wzrost populacji skupiony na jednym obszarze powoduje olbrzymie problemy infrastruk-
turalne. Zróżnicowanie dochodów jest dodatkowym wyzwaniem w walce z problemem 
mieszkaniowym. Różnica w  dochodach mieszkańców obszarów podmiejskich, a  tych 
z głównych dzielnic metropolii sięga aż 65,4%. To, co czyni tę dysproporcję jeszcze bar-
dziej godną uwagi, to fakt, że większość wzrostu populacji w miastach Brazylii występuje 
na biedniejszych obszarach podmiejskich, podczas gdy same mega-miasta pozostają 
w stagnacji. 

Tabela 4. Zmiany wartości indeksu Giniego oraz udziału głównych grup dochodowych 

gospodarstw domowych w dystrybucji dochodów w latach 1990–2008

Lata
Indeks 

Giniego

Grupy dochodowe gospodarstw domowych

40% 
najuboższych

30% 
następne

20% 
zamożnych

10% 
najbogatszych

1990 0,627 9,6 18,5 28,0 43,9

1999 0,670 10,0 17,4 25,4 47,2

2001 0,639 10,3 17,4 25,6 46,7

2008 0,594 12,7 19,2 24,7 43,4

Źródło: Wójtowicz 2011: s. 182, na podstawie: Social Panorama… 2010: s. 81 i 83.

Mieszkańcy o niższych dochodach są zasadniczo zmuszeni do osiedlania się na obrze-
żach miast. Przykładowo, formalny rynek nieruchomości w São Paulo wynosi rocznie od 
200000 do 300000 nieruchomości, ale szacuje się, że każdego roku powstaje około 1 mi-
liona nieuregulowanych prawnie mieszkań. Większość z nich powstaje w favelach, które 
są nielegalnie zbudowanymi osiedlami na własności publicznej lub obrzeżach prywat-
nych posesji. Znajdujące się tam budynki często pozbawione są infrastruktury wodno-
-kanalizacyjnej i dostaw prądu, a w ich najbliższym otoczeniu trudno znaleźć szkoły czy 
punkty opieki medycznej. Drugim typem często zajmowanych terenów mieszkalnych są 
tzw. cortiços. Są to mieszkania składające się głównie z jednego pokoju w opuszczonych 
budynkach powstałych na wskutek pożaru czy niepewnej konstrukcji. Charakteryzują się 
przeludnieniem, trudnymi warunkami sanitarnymi i o nieodpowiedniej wentylacji.

Przyczyną wzmożonych migracji z obszarów wiejskich do położonych na wybrzeżu 
metropolii są i  były trudności strukturalne. Uprawianie roli okazywało się często nie-
rentowne, nadto wymagające i  pozbawione odpowiedniej infrastruktury pozwalającej 
na wprowadzenie produktów na rynek. Stany północno-wschodnie narażone są na 
naturalne katastrofy – susze oraz powodzie, a także pożary lasów i łąk. Brak inwestycji 
w rozwój wsi, promowanie alternatywnych dla rolnictwa źródeł dochodu oraz nowych 
przedsięwzięć pozarolniczych na obszarach miejskich, wstrzymywało rozwój tej części 
Brazylii i  wywoływało poczucie izolacji wśród lokalnych społeczeństw. Naturalnym 
rozwiązaniem dla trudnej sytuacji była wewnętrzna emigracja zarobkowa. Duże miasta 
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zapewniają relatywnie wyższe zarobki, lepsze warunki mieszkaniowe, opiekę zdrowotną, 
życie towarzyskie oraz możliwość kontynuowania nauki. 

Programy pomocowe Unii Europejskiej: instrumenty polityki 
rozwojowej w latach 2007–2013 oraz 2014–2020

Polityka humanitarna i  rozwojowa są fundamentami działań zewnętrznych Unii 
Europejskiej wobec państw trzecich, realizowanymi zarówno na poziomie unijnym, jak 
i  narodowym. Projekty podejmowane na obu poziomach są wzajemnie uzupełniane 
i koordynowane, co pozwala UE utrzymać dominującą pozycję największego darczyńcy 
pomocy humanitarnej i rozwojowej (Zygierewicz 2010). Unijna pomoc (ang. ODA – Official 
Development Assistance – Oficjalna Pomoc Rozwojowa) funkcjonuje w  ramach Wielo-
letnich Ram Finansowych i  rozdysponowywana jest przede wszystkim wśród państw 
niestabilnych i najsłabiej rozwiniętych (zob. szerzej: Carbone 2021). Przydzielana pomoc 
zorganizowana została na podstawie zakresu tematycznego, przy czym I filar odpowiada 
za wspieranie praw człowieka, demokracji i praworządności, a  II filar – za promowanie 
zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego (Par-
lament Europejski WWW).

Perspektywa budżetowa na lata 2014–2020 zakłada przekazywanie środków finan-
sowych na zasadzie pomocy państwom najmniej rozwiniętym, zagrożonym lub stale 
walczącym z efektami katastrof naturalnych, a co za tym idzie, niezdolnym do samo-
dzielnego osiągnięcia stabilizacji ekonomicznej, społecznej i  politycznej. Odmienne 
podejście niż to bazujące na wsparciu finansowym wszystkich rozwijających się państw 
poprzez wspólne ramy finansowe 2007–2013, wynika z  rozwoju niektórych państw na 
przestrzeni lat oraz pogarszającej się lub pozostającej w stagnacji sytuacji państw naj-
bardziej potrzebujących. Państwa Ameryki Łacińskiej od połowy XX wieku zdołały wpro-
wadzić skuteczniejsze narzędzia polityki społecznej i  na tyle efektywnie wykorzystać 
oferowaną pomoc zagraniczną, aby pomóc około 60 milionom ludzi zwalczyć ubóstwo 
(Piseta 2017). W 1990 r. brazylijski wskaźnik HDI (ang. Human Development Index – Wskaź-
nik Rozwoju Społecznego) wynosił 0,613 pkt, co klasyfikowało Brazylię jako państwo 
średnio rozwinięte3. Kolejne lata przynosiły coraz to lepsze wyniki (w 2000 r. – już 0,684 
pkt, w 2010 r. – 0,726 pkt, a w 2018 r. – 0,761 pkt.), które określały Brazylię jako średnio 
rozwiniętą, ale zbliżającą się coraz bliżej do grona państw wysoko rozwiniętych (zob. 
United Nations Development Programme 2019). Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (ang. OECD) zakwalifikowała Brazylię do grona państw o wysokich średnich 
dochodach, tj. według najnowszej klasyfikacji PKB na mieszkańca wynosi między 4036 
a 12475 USD rocznie. 

3   Wskaźnik Rozwoju Społecznego jest miernikiem jakości i  średniej długości życia, średniego czasu 
pobierania nauki przez dzieci rozpoczynające edukację i osoby powyżej 25 roku życia oraz DNB per 
capita. HDI jest swoistym miernikiem średnich osiągnięć w kluczowych aspektach rozwoju człowieka, 
nie zawiera jednak w  sobie informacji stricte dotyczącej rozwoju społeczeństwa i  państwa. W skali 
wyróżnia się kraje słabo rozwinięte (0–0,5 pkt), kraje średnio rozwinięte (0,501–0,8) i kraje wysoko roz-
winięte (0,801–1,0).
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Pomimo stabilizacji makroekonomicznej i  wzrostu gospodarczego Unia uznaje, że 
Brazylia nadal stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi z nierównościami społecz-
nymi spowalniającymi proces rozwoju państwa oraz globalnymi i regionalnymi wyzwa-
niami klimatycznymi. Kraje tego regionu o średnich dochodach mierzą się z wyzwaniami 
w zakresie spójności społecznej, praw człowieka, edukacji, zabezpieczenia społecznego, 
środowiska i nierówności płci. Wykorzystanie PKB na mieszkańca do rzeczywistego po-
miaru rozwoju krajów jest szeroko kwestionowane, w związku z czym międzynarodowa 
współpraca na rzecz rozwoju zmienia swoje strategie, aby radzić sobie z problemami, 
które istnieją nadal pomimo rozwoju makroekonomicznego państw. Brazylia jest w trakcie 
restrukturyzacji i zmiany sposobu inwestowania pomocy zagranicznej. Zaczęto uznawać 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia władz lokalnych i  sektor 
prywatny za ważnych aktorów rozwoju, które często sporządzają propozycje i zajmują się 
sprawami publicznymi, przekraczającymi możliwości państwa. Unia Europejska uznaje 
współzależność i znaczenie wszystkich tych podmiotów w promowaniu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu i  zrównoważonego rozwoju, a  także postępów i  problemów, 
które utrzymywały się w ostatnich dziesięcioleciach, i dlatego modyfikuje swój sposób 
działania dla Brazylii i Ameryki Łacińskiej (Piseta 2017).

Do rozwoju państwa przyczyniły się w dużej mierze realizowane w okresie 2007–2013 
w Brazylii programy tematyczne i regionalne o wartości 61 mln euro z Instrumentu Finan-
sowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka, Instrumentu Partnerstwa, Instrumentu na rzecz Przyczynia-
nia się do Stabilności i Pokoju oraz Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa 
Jądrowego. Z Programu dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych, 
koordynowanego przez działającą w ramach Komisji Europejskiej Dyrekcję Generalną ds. 
Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, zostały udostępnione fundusze w wysokości 
8 750 000 euro wyłącznie dla Brazylii (European Commission WWW). Ponadto, Brazylia 
była beneficjentem programu Poprawa świadczenia usług i planowania inwestycji w sek-
torze energetycznym w Brazylii, który realizowany był z Instrumentu Inwestycyjnego dla 
Ameryki Łacińskiej i wyniósł 214 mln euro wkładu inwestycyjnego w sektor energetyczny 
(European Commission 2014).

Zakwalifikowanie się do grona państw o  wyższym średnim dochodzie, wpłynęło 
na przyznawanie środków z Programu działań na rzecz zmian oraz zmieniło kierunek 
współpracy bilateralnej od roku 2014. Fundusze w wysokości 805 milionów euro, do 
których dostęp ma Brazylia, pochodzą z  ustalonych na lata 2014–2020 ram finanso-
wych na współpracę regionalną z  Ameryką Łacińską w  zakresie projektów na rzecz 
spójności społecznej, zrównoważonego rozwoju, edukacji i  wzrostu gospodarczego, 
dobrego rządzenia, demokracji i praw człowieka, rozwoju obszarów wiejskich, rolnic-
twa i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska (zob. szerzej: Develtere et al. 
2021: s. 65–98). Istotnym elementem są latynoamerykańskie projekty transgraniczne 
oraz kontynuowane dialogi sektorowe i współpraca akademicka (Delegacja UE w Bra-
zylii WWW).
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Tabela 5. Budżet UE na lata 2014–2020 na współpracę regionalną z Ameryką Łacińską

BUDŻET CELE PROJEKTÓW

163 milionów euro Szkolnictwo wyższe w ramach programu Erasmus+

300 milionów euro Zrównoważenie środowiskowe i zmiany klimatu

215 milionów euro Zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy

42 miliony euro
Wspieranie dobrego rządzenia, odpowiedzialności i  inicjatyw w  zakresie 

sprawiedliwości społecznej

70 milionów euro Bezpieczny rozwój

15 milionów euro Środki wsparcia

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Delegacja UE w Brazylii WWW.

Programy tematyczne i regionalne objęły cztery obszary dotyczące: (1) bezpieczeń-
stwa i rozwoju, (2) dobrego rządzenia i sprawiedliwości społecznej, (3) trwałego wzrostu 
sprzyjającego inkluzji społecznej oraz (4) ochrony środowiska i zmian klimatu. Obecnie 
UE finansuje około 100 projektów w różnych obszarach, które koncentrują się głównie 
na grupach szczególnie wrażliwych, takich jak społeczności tubylcze oraz czarnoskóre 
kobiety, dzieci i młodzież.

W ogłoszonym w 2013 r. programie w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 
2020 Brazylia zajęła piąte miejsce wśród pozaeuropejskich uczestników. Program usta-
nowił trzy różne mechanizmy współpracy: 

1) rozszerzenie krajowego współfinansowania udziału Brazylii w projektach w  ra-
mach programu Horyzont 2020; 

2) promowanie współpracy między równolegle prowadzonymi badaniami w  ra-
mach skoordynowanych zaproszeń do składania wniosków w Brazylii i UE; 

3) łączenie istniejących projektów w  obszarach wspólnego zainteresowania 
obejmujących badania morskie, technologie informacyjne i  komunikacyjne, 
zdrowie, transport oraz badania środowiskowe. 

Brazylijskie podmioty uczestniczyły 135 razy w  82 grantach, w  tym w  projektach 
współpracy, działaniach na rzecz mobilności naukowców w ramach programu Marie Skło-
dowskiej-Curie oraz w projektach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Wskaźnik bra-
zylijskich pozytywnie rozpatrzonych projektów wynosi jednak tylko 18,2%. Mimo wszystko 
jest to wynik wyższy niż ogólny wskaźnik pomyślnie rozpatrzonych projektów w ramach 
programu Horyzont 2020 – w 2018 r. wyniósł on 15% (European Commission 2018a).

Nieodłącznym elementem postępu socjoekonomicznego jest także edukacja i szkol-
nictwo wyższe. W celu wsparcia tego obszaru, od 2013 roku Unia przekazała 35 milionów 
euro, w tym na projekty wymian akademickich Erasmus Mundus: ponad 2000 przyznanych 
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stypendiów na badania dla studentów i kadry naukowej (zob. Commissão Europeia 2016).
Udział Brazylii w regionalnych projektach jest realizowany zarówno przez agencje i in-

stytucje federalne oraz stanowe, w tym między innymi przez Brazylijską Agencję Współ-
pracy (port. Agência Brasileira de Cooperação, ABC) oraz za pośrednictwem podmiotów 
sektora prywatnego, takich jak stowarzyszenia biznesowe i  organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego. Dąży się do zwiększenia udziału takich organizacji i władz lokalnych, tak 
aby skutecznie odgrywały rolę niezależnych aktorów rozwoju (Piseta 2017). Współpraca 
z władzami lokalnymi odbywa się za pośrednictwem Narodowej Konfederacji Gmin (port. 
Confederação Nacional de Municípios, CNM), Narodowego Frontu Burmistrzów (port. Frente 
Nacional de Prefeitos, FNP) i Stowarzyszenia Brazylijskich Gmin (port. Associação Brasileira 
de Municípios, ABM), których celem jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnych, opar-
tych na współpracy międzymiastowej poprzez warsztaty szkoleniowe dla menedżerów, 
władz lokalnych i organizacji pozarządowych. Istotnym elementem relacji od momentu 
ustanowienia partnerstwa strategicznego w 2007 roku są Dialogi Sektorowe polegające na 
wzajemnej i komplementarnej wymianie praktyk i doświadczeń między agencjami oraz 
instytucjami europejskimi i brazylijskimi. Stanowią one niezbędny mechanizm promujący 
i wspierający wspólną pracę w zakresie wyznaczonych wyzwań globalnych. Inicjatywa jest 
zarządzana wspólnie przez Sekretariat Zarządzający Ministerstwa Gospodarki oraz Spraw 
Zagranicznych Brazylii i przez Delegaturę Unii Europejskiej w Brazylii.

Partnerstwo Unii z  Brazylią realizowane jest także w  ramach współpracy Unia 
Europejska – Ameryka Łacińska i  zakłada współpracę w  dziedzinie rozwoju poprzez 
koordynowanie wspólnych działań i stanowisk na arenie międzynarodowej oraz współ-
pracę trójstronną z państwami rozwijającymi się4 w sektorach takich jak zdrowie, energia, 
rolnictwo, edukacja, wymiar sprawiedliwości oraz reformy sektora bezpieczeństwa (zob. 
European Commission 2014). Flagowym przykładem tej współpracy jest podpisane 
w lipcu 2017 roku przez UE, Brazylię i Republikę Południowej Afryki oświadczenia z Be-
lém w sprawie atlantyckiej współpracy w zakresie badań i innowacji. Inicjatywa zakłada 
poszerzenie wiedzy naukowej na temat ekosystemów morskich i powiązań między oce-
anami a zmianą klimatu, systemami żywnościowymi i energetycznymi, a także dynamiki 
Oceanu Atlantyckiego i jego wzajemnie połączonych systemów cyrkulacji od Antarktydy 
po Arktykę (zob. European Commission 2018b).

Uwzględnienie uwarunkowań społeczno-
gospodarczych Brazylii w działaniach zewnętrznych 

UE – analiza wybranych programów

U podstaw pomocy rozwojowej leży budowanie długotrwałego potencjału i wspie-
ranie rozwoju, tak aby państwo w  przyszłości rozwijało się niezależnie od pomocy 
zewnętrznej. W przypadku Brazylii problemem będącym największym wyzwaniem są 

4  Są to w  szczególności państwa Ameryki Łacińskiej, Timor Wschodni, PALOP (port. Países Africa-
nos de Língua Oficial Portuguesa – Państwa Afrykańskie Urzędowego Języka Portugalskiego) oraz 
Południowa Afryka.
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szeroko pojęte kwestie społeczne, dotyczące edukacji, przestępczości, narkomanii, 
dobrego rządzenia, dyskryminacji i biedy. Projekty społeczne, infrastrukturalne i środo-
wiskowe, zwłaszcza te na dużą skalę, realizowane były częściowo przez LAIF (ang. Latin 
America Investment Facility – Instrument inwestycyjny dla Ameryki Łacińskiej) oraz EU-
ROsociAL II (zob. szerzej Ramos-Rollón 2021: s. 807–809), i klasyfikowane według Celów 
Zrównoważonego Rozwoju Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

 Tabela 6. Projekty realizowane w ramach Instrumentu inwestycyjnego dla Ameryki 

Łacińskiej w latach 2011–2026 z uwzględnieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju

Cel Zrównoważo-

nego Rozwoju
Nazwa projektu

Środki przeznaczone 

przez LAIF (całkowity 

budżet programu)

Czas trwania 

programu

Czysta woda  

i warunki sanitarne

Program sanitarny dla społeczności 

wiejskich w stanie Ceará: adaptacja 

do zmian klimatu

7 400 000 € 

(69 900 000 €)

04/2020-

04/2026

Zrównoważone 

miasta i społeczności

Pomoc techniczna dla ramowego 

programu Fonplata

2 390 000 € 

(102 390 000 €)

12/2018 – 

12/2023

Zrównoważone 

miasta i społeczności

Zrównoważone miasta i zmiany 

klimatyczne

4 368 000 € 

(104 868 000 €)

12/2015 – 

12/2021

Czysta woda 

i warunki sanitarne

Program Inwestycji Wodno-Ście-

kowych

4 160 000 € 

(200 160 000 €)

12/2014 – 

09/2021

Czysta i dostępna 

energia

Poprawa świadczenia usług i plano-

wania inwestycji w energetyce

1 650 000 € (170 000 

000 €)

09/2013 – 

10/2017

Innowacyjność, 

przemysł, infra-

struktura

Zrównoważone sieci transportowe 

w Ameryce Łacińskiej

3 000 000 € 

(403 000 000 €)

10/2011 – 

09/2017

Działania w dziedzi-

nie klimatu

Program zmian klimatycznych 

w Ameryce Łacińskiej

3 000 000 € 

(403 000 000 €)

03/2011 – 

03/2019
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie LAIF Projects WWW. 

  Programy LAIF obejmują projekty transnarodowe stanowiące odpowiedź na klu-
czowe problemy społeczeństw Ameryki Południowej. Na przykład, Program sanitarny 
dla społeczności wiejskich w stanie Ceará: adaptacja do zmian klimatu ma za zadanie 
wparcie jednego z najbiedniejszych stanów w przebudowie infrastruktury wodno-ka-
nalizacyjnej, która do tej pory podatna była na niesprzyjające w tym regionie warunki 
klimatyczne. Z powodu wysokich temperatur, niskich opadów i  nieustannych susz 
jedynie jedna trzecia gospodarstw domowych na obszarach wiejskich ma dostęp do 
wody pitnej. Celem programu jest modernizacja osiemdziesięciu sieci wodociągowych, 
które w efekcie dostarczą wodę do 32500 gospodarstw domowych oraz zmodernizują 
usługi sanitarne 5000 domostw. Podobną inicjatywą jest Program Inwestycji Wodno-
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-Ściekowych realizowany od 2014 roku jako projekt transgraniczny Brazylii z  Ekwa-
dorem i  Urugwajem. Zakładała wsparcie inwestycji strukturalnych oraz prowadzenie 
badań uzupełniających przez sektor publiczny i prywatny, tak aby ograniczyć choroby 
przenoszone przez wodę i  skażenia środowiska. Wsparcie tego typu jest istotne za-
równo dla ogromnych aglomeracji brazylijskich takich jak São Paulo, Rio de Janeiro 
czy Brasília, jak i dla obszarów wiejskich, zwłaszcza tych znajdujących się w północno-
-zachodnich stanach i interiorze Brazylii. 

W celu zapewnienia inkluzywności społecznej, wsparcia instytucyjnego, rozwoju 
i bezpieczeństwa obszarów miejskich, LAIF wsparł projekt Zrównoważone miasta i zmia-
ny klimatu poprzez pomoc techniczną i  wsparcie merytoryczne w  zakresie określenia 
priorytetów dla rozwoju. W przedmiocie ochrony środowiska wdrożono Program zmian 
klimatu w Ameryce Łacińskiej inwestujący w  transformację energetyczną oraz badania 
wspierające innowacje technologiczne, studia wykonalności i oceny potencjału energii 
odnawialnej dla krajów Ameryki Łacińskiej, a także inne projekty i inicjatywy dotyczące 
zmiany klimatu. Zaś Poprawa świadczenia usług i planowania inwestycji w energetyce to 
projekt modernizujący sieci średniego i  wysokiego napięcia Zakładu Energetycznego 
Rio Grande do Sul. Po zakończeniu projektu skrócono czas trwania przerw w dostawie 
prądu do 19,2%, a średnia redukcja częstotliwości przerw stanowi 31,4% (w stosunku do 
2013 r.) w metropolitalnych, północnych i południowych obszarach Rio Grande do Sul.

Inny flagowy program UE w  zakresie zrównoważonego rozwoju i  zmian klimatu 
z regionem Ameryki Łacińskiej, EUROCLIMA+, w ciągu 10 lat przeprowadził siedem pro-
jektów w Brazylii, w tym program Regionalne i lokalne zarządzanie ryzykiem klimatycznym 
w Brazylii i Argentynie. Zmiany klimatyczne i wiążące się z nimi katastrofy naturalne sta-
nowią realne zagrożenie dla najpodatniejszych na zmiany aglomeracji, dlatego przepro-
wadzono badania modelowe i analizy kosztów zagrożeń klimatycznych, na podstawie 
których opracowano plany zarządzania zagrożeniami klimatycznymi dla aglomeracji São 
Paulo w Brazylii i rejonu Córdoba w Argentynie. Strukturalnie podobny program – Projekt 
i wstępne wdrożenie systemu informacji o suszy (monitorowanie, przewidywanie, przygoto-
wanie i łagodzenie skutków) dla południowej Ameryki Południowej (SISA) – prowadzony był 
wspólnie przez Argentynę, Boliwię, Chile, Paragwaj, Urugwaj i Brazylię. SISA zapewnia 
narzędzia i  informacje na temat susz wraz z poprawą zdolności instytucjonalnych, pla-
nowania i zarządzania ryzykiem, tak aby zmniejszyć wpływ suszy na gospodarkę, środo-
wisko, codzienne życie, rolnictwo i pracę hydroelektrowni. Bezpośrednią konsekwencją 
wzmożonego okresu susz jest problem bezpieczeństwa żywności. Z tego względu UE 
sfinansowała program Odporność w łańcuchach rolno-spożywczych dla Brazylii, Salwa-
doru, Gwatemali i Hondurasu zakładający badania i promowanie produkcji odpornej na 
zmiany klimatu. Brazylia, jak i pozostałe państwa, opiera się w dużej mierze na rolnictwie, 
a  znaczą część eksportu stanowią owoce, warzywa i  kwiaty, czyniąc je podatnymi na 
nieprzewidywalne kryzysy i  niepewną sytuację związaną z  bezpieczeństwem żyw-
ności. Skoordynowane badania w  zakresie uprawy żywności i  odpornego, a  zarazem 
ekologicznego rolnictwa, zapewnią w  przyszłości latynoamerykańskim państwom 
bezpieczeństwo dostaw żywności (EUROCLIMA+ in action WWW). Przez EUROCLIMA+ 
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sfinansowano Regionalny plan mobilności i logistyki dla Bajada Santista mający na celu 
przygotowanie Regionalnego Planu Mobilności i  Logistyki usprawniającego transport 
publiczny, sprzyjającego środowisku naturalnemu i  skrócenie czasu podróży, tak aby 
zachęcić kierowców samochodów osobowych do zmiany środka transportu i włączyć 
do infrastruktury obszary do tej pory nieposiadające dostępnej komunikacji miejskiej. 
Regionalny Plan Mobilności jest uzupełnieniem innego programu – Blockchain na rzecz 
przejrzystości transportu publicznego Teresiny, który zakłada poprawę wydajności trans-
portu publicznego i  usprawnienie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie 
transportu publicznego między instytucjami regionalnymi i federalnymi. 

W zakresie walki z narkomanią utworzono COPOLAD – program współpracy między 
Unią Europejską a Ameryką Łacińską w celu wymiany doświadczeń i poprawy skutecz-
ności polityki antynarkotykowej poprzez skoordynowane reakcje, wprowadzanie narzę-
dzi ograniczających popyt na narkotyki, prowadzenie systemów wczesnego reagowania 
wobec nowopowstałych substancji psychoaktywnych oraz sprawną konfiskatę dóbr 
i aktywów handlarzy. Prace koordynowane są przez narodowe agencje lub ministerstwa 
państw latynoamerykańskich. W przypadku Brazylii odpowiada za to SENAD (port. 
Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas – Narodowy Sekretariat ds. Narkotyków) 
działający w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego (zob. 
Conheça a Senad WWW).

Podsumowanie

Do oceny efektywności podejmowanych działań UE w zakresie pomocy rozwojowej 
dla Brazylii potrzebna jest analiza wpływu zmian, które widoczne będą dopiero za kilka 
lat. Zakwalifikowanie Brazylii do grona państw o wyższym średnim dochodzie ograniczy-
ło możliwość przyznawania funduszy unijnych na projekty pomocowe. Unia Europejska 
powinna wykorzystać swoje zasoby i doświadczenia w zakresie dobrego rządzenia (ang. 
good governance), aby sprawniej promować europejskie wartości uznawane powszech-
nie za uniwersalne. 

Od końca pierwszej dekady XXI wieku trwające zmiany strukturalne w  ramach UE 
i  pojawienie się nowego scenariusza pomocy międzynarodowej ujawniają niestabilną 
politykę rozwojową UE (Mah 2015: s. 58) w szczególności w stosunku do państw latyno-
amerykańskich, rozwijających się i niestabilnych w aspekcie socjo-ekonomicznym. W re-
zultacie UE traci obecnie wiarygodność i zdolność do współpracy z krajami partnerskimi, 
które coraz częściej zwracają się do nowych darczyńców.

Głównym celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o sku-
teczność programów rozwojowych Unii Europejskiej dla Brazylii. Przeprowadzona w tym 
celu analiza działań podejmowanych przez Brukselę i  określanych przez nią celów 
rozwojowych pozwala potwierdzić tezę, że pomoc rozwojowa udzielana przez Unię ma 
znaczący wpływ na rozwiązywanie problemów Brazylii. Unia Europejska przy realizacji 
swoich programów uwzględnia problemy społeczno-gospodarcze oraz infrastruktural-
ne, ograniczające zdolności rozwojowe uboższych regionów i dyskryminowanych części 
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społeczeństwa, które są przyczyną pogłębiających się nierówności społecznych. Fun-
dusze przekazywane przez Unię w największym stopniu dotyczą rozwoju infrastruktury 
miejskiej (w szczególności zaplecza kanalizacyjno-sanitarnego oraz sieci energetycznej), 
przystosowania i zapobiegania zmianom klimatu, jak też inwestycji w kapitał ludzki. Unia 
prowadzi szereg kampanii promujących równouprawnienie płci, informujących o zagro-
żeniach związanych z wirusem HIV/AIDS, malarią i gruźlicą oraz wspierających zdrowie 
seksualne. Programy społeczne popularyzujące powszechną edukację wśród dzieci 
przyczyniły się do zniwelowania poziomu analfabetyzmu, zmiany nastawienia społe-
czeństwa do edukacji wczesnoszkolnej oraz zwiększenia frekwencji w  szkołach, która 
w 1980 r. wynosiła zaledwie 80,9%, a w 2000 r. wzrosła do 96,4% dla dzieci w przedziale 
wiekowym 7–14 lat.
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Streszczenie

Głównym celem badawczym niniejszego artykułu jest analiza współczesnego systemu organizacji 

bezpieczeństwa i ochrony w portach lotniczych w Polsce. Celem tekstu jest również przybliżenie 

czytelnikowi instytucji działających w portach lotniczych, które odpowiedzialne są za zapewnienie 

i utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa. Analiza poparta jest przedstawieniem aktual-

nych przepisów międzynarodowych, europejskich oraz krajowych w tym zakresie. Autor wnioskuje, 

że poziom bezpieczeństwa w polskich portach lotniczych jest wysoki, a wpływ na ten stan ma efek-

tywne zarządzanie systemem bezpieczeństwa i ochrony oraz wdrażanie i utrzymanie najwyższych 

standardów bezpieczeństwa ustalanych i  rekomendowanych przez międzynarodowe organizacje 

lotnicze i instytucje działające w tym obszarze. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo lotnicze, ochrona lotnictwa, port lotniczy, służba ochrony lotniska, 

strefy lotniska, Polska

Institutional and organisational aspects of security at the airports of the Re-
public of Poland

Abstract

The main research purpose of this article is to analyse the contemporary system of safety and 

security organisation at airports in Poland. The aim of the text is also to familiarise the reader 

with institutions operating at airports, which are responsible for ensuring and maintaining high 

safety standards. This analysis is supported by the presentation of current international, Euro-

pean and national regulations in this area. The author concludes that the level of safety at Polish 

airports is high, and this condition is influenced by the effective management of the safety and 
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security system, as well as the implementation and maintenance of the highest safety standards 

established and recommended by international aviation organisations and institutions operating 

in this area. 

Keywords: aviation safety, aviation security, airport security, airport zones, Poland

Porty lotnicze są jednym z ważniejszych obiektów, w których musi być zapewniony 
najwyższy poziom bezpieczeństwa. System instytucjonalny oraz organizacyjny bezpie-
czeństwa i ochrony portu lotniczego oparty jest nie tylko o przepisy krajowe, lecz przede 
wszystkim o międzynarodowe uregulowania prawne oraz powszechną praktykę i zale-
cenia takich organizacji jak chociażby ICAO1 czy EASA2. Porty lotnicze to strategiczne 
obiekty, których bezpieczeństwo leży nie tylko w kręgu zainteresowania organów zarzą-
dzających nimi, czy podmiotów z nich korzystających, lecz musi być ważnym czynnikiem 
polityki bezpieczeństwa władz państwa. Każde lotnisko musi być przygotowane na 
potencjalny atak terrorystyczny. Państwa muszą opracowywać w tym celu odpowiednie 
programy ochrony lotniska przed aktami bezprawnej ingerencji, do czego zobowiązują 
ich przepisy załącznika nr 17 pt. Ochrona międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed 
aktami bezprawnej ingerencji do Konwencji Chicagowskiej.3

Porty lotnicze muszą posiadać własny system ochrony. Dlatego też na etapie pla-
nowania i projektowania lotniska należy uwzględnić opinie wszystkich służb w zakresie 
ochrony. Instytucjonalne ujęcie roli bezpieczeństwa państwa pozwala na stwierdzenie, 
że za bezpieczeństwo odpowiada nie tylko port lotniczy, lecz nade wszystko państwo 
poprzez swoje specjalne organy. W portach lotniczych działają różne instytucje wyspe-
cjalizowane w zakresie bezpieczeństwa, takie jak: Straż Graniczna, służba celna, służba 
ochrony lotniska, czy inne służby operacyjne, które są ważnymi elementami systemu 
bezpieczeństwa lotniska. Każde lotnisko musi zapewniać funkcjonowanie służb ratow-
niczo-gaśniczych oraz opracować plan działań tych służb. Organizacja całego systemu 
bezpieczeństwa i ochrony w porcie lotniczym jest ściśle uwarunkowana odpowiednimi 
uregulowaniami. Poszczególne instytucje tworzą system organizacji bezpieczeństwa 
w porcie lotniczym.

Bezpieczeństwo jest jednym z  poważnych wyzwań współczesnego lotnictwa. 
Uwarunkowania geopolityczne, gospodarcze, czy militarne wpływają na zakres rozwoju 
branży lotniczej oraz na kształt polityki lotniczej prowadzonej przez państwa, jak i mię-
dzynarodowe organizacje lotnicze. W wymiarze międzynarodowym, gdyż taki charakter 
ma lotnictwo cywilne, należy je rozpatrywać w ujęciu wielostronnej i dwustronnej współ-
pracy, „wspólnego rozwiązywania zbiorowych problemów oraz umiejętności budowania 
powszechnego zaufania” (Świerszcz 2016: s. 69). 

1    International Civil Aviation Organization – Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, która 
powstała na mocy Konwencji Chicagowskiej z 1944 roku.

2   European Union Aviation Safety Agency – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego 
w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dn. 4 lipca 2018 r.

3   Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 7 grudnia 1944 r., zwana od miejsca jej podpisania: 
chicagowską.
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Przedmiot i cel badania

Bez wątpienia, państwo odpowiada za politykę bezpieczeństwa na całym swoim 
obszarze jurysdykcji. Porty lotnicze są jednym z ważniejszych obiektów, w których musi 
być zapewniony najwyższy poziom bezpieczeństwa. Zalicza się je do infrastruktury 
krytycznej, co implikuje wdrożenie odpowiednich procedur w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony lotnictwa. W niniejszym artykule omówione zostaną instytucjonalne aspekty 
bezpieczeństwa w portach lotniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zada-
nia różnych organów i służb odpowiedzialnych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa. 
Analizie poddana zostanie również organizacja systemu bezpieczeństwa i ochrony, jaka 
funkcjonuje w portach lotniczych RP w oparciu o krajowe i międzynarodowe regulacje 
prawne. 

Przedstawione w  niniejszym artykule badania są wynikiem dociekań naukowo-
-badawczych dotyczących stanu organizacji bezpieczeństwa w portach lotniczych RP, 
a także funkcjonowania instytucji zapewniających najwyższe standardy bezpieczeństwa 
na lotniskach. Omówienie samej tylko organizacji bezpieczeństwa byłoby niepełne bez 
ukazania różnorodnych instytucji gwarantujących przestrzeganie przepisów w obszarze 
bezpieczeństwa i ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji wymierzonymi w lotnic-
two cywilne. System instytucjonalny oraz organizacyjny są ze sobą ściśle powiązane 
i oddziałują na siebie wzajemnie. Artykuł stanowi syntetyczne podejście do tego złożo-
nego zagadnienia badawczego. Choć ukazano międzynarodowe, europejskie i krajowe 
regulacje prawne i rekomendacje w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na lotniskach 
użytku cywilnego w  Polsce, to przedmiotem analiz były również odpowiednie instru-
menty stosowane przy kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych oraz organizacja 
systemu ratowniczego w  przypadku wystąpienia zagrożenia lub wystąpienia sytuacji 
wymagającej interwencji służb ratowniczo-gaśniczych. 

Celem badawczym niniejszego artykułu jest analiza instytucjonalnego i organizacyj-
nego systemu bezpieczeństwa, w tym także systemu ochrony, na polskich lotniskach. 
Dotychczas w  badaniach naukowych ten temat rzadko był poruszany. Podjęto próbę 
szczegółowego usystematyzowania głównych elementów procesu współzależności 
i  oddziaływania polityki lotniczej w  zakresie bezpieczeństwa w  portach lotniczych na 
system funkcjonowania instytucji i organizacji bezpieczeństwa w tych podmiotach. Uka-
zano rolę i  zadania instytucji działających w  portach lotniczych w  Polsce, co nie było 
dotychczas przedmiotem szerszych badań. 

Hipoteza i metody badawcze

Zastosowane metody badawcze ułatwiły weryfikację postawionej hipotezy o tym, że 
stan bezpieczeństwa i ochrony w portach lotniczych w Polsce jest wynikiem odpowied-
niego systemu organizacji opartego o międzynarodowe i europejskie regulacje prawne. 

Do zrealizowania celu badawczego i  zweryfikowania postawionej hipotezy wykorzy-
stano szereg odpowiednich metod badawczych oraz całościowe analizowanie zagadnień 
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i wyciąganie wniosków nie z pojedynczych kwestii, lecz z szerszego kontekstu sytuacji. 
Posłużono się metodami badawczymi, właściwymi dla dziedziny nauk społecznych: me-
todą badania dokumentów, metodą obserwacyjną, metodą analizy i krytyki piśmiennictwa.

Wyniki badań

Wyniki badań, uwzględniając założone cele badawcze, zostały zaprezentowane 
w strukturze niniejszego artykułu. W pierwszej części przedstawiono międzynarodowe 
przepisy obowiązujące w  obszarze bezpieczeństwa i  ochrony lotnictwa przed aktami 
terrorystycznymi, które w portach lotniczych w Polsce są obowiązujące. W dalszej części 
w  sposób dogłębny dokonano analizy organizacji systemu bezpieczeństwa i  ochrony 
w portach lotniczych. Kolejna część to prezentacja polityki lotniczej państwa wobec por-
tów lotniczych. Niezwykle istotną merytoryczną częścią artykułu jest charakterystyka in-
strumentów kontroli bezpieczeństwa występujących na lotniskach w Polsce oraz analiza 
ich praktycznego stosowania. Opracowanie kończy omówienie organizacyjnego syste-
mu ratownictwa w portach lotniczych. W każdej analizowanej części dokonano również 
omówienia roli i zadań instytucji w portach lotniczych, odpowiedzialnych za zapewnienie 
właściwego funkcjonowania bezpieczeństwa i  przeciwdziałanie występowaniu aktów 
terrorystycznych na lotniskach. 

Wskazano główne problemy dotyczące utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeń-
stwa i ochrony w portach lotniczych, którymi są zagrożenia związane z atakami terro-
rystycznymi lub innymi zdarzeniami skierowanymi w  bezpieczeństwo funkcjonowania 
portu lotniczego. 

Scharakteryzowano istotę i  cechy instytucjonalizacji współpracy poszczególnych 
podmiotów działających w  portach lotniczych w  Polsce. Współcześnie poziom bez-
pieczeństwa gwarantowany jest w oparciu o międzynarodowe i europejskie regulacje 
przyjmowane przez instytucje wyspecjalizowane (ICAO, EASA). Przepisy ulegają dosto-
sowaniu do aktualnych uwarunkowań i bieżących potrzeb związanych z zapewnieniem 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Wynikają również z poziomu zagrożeń bezpie-
czeństwa w portach lotniczych. 

Podjęto także rozważania nad przyszłością dla przewoźników i  lotnisk związane 
z  ochroną środowiska czy kwestiami bezpieczeństwa i  ochrony. Komisja Europejska 
w Białej Księdze Transportu z 2011 roku4 wskazała, że w ostatnich latach wykonano bar-
dzo wiele na rzecz poprawy bezpieczeństwa w  lotnictwie. Konieczne jednak staje się 
wypracowanie jednej kompleksowej europejskiej strategii bezpieczeństwa lotniczego, 
która pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach lotnictwa, 
w  tym na lotniskach, a  także dostosuje regulacyjne ramy bezpieczeństwa do nowych 
technologii. 

4   A mianowicie w dokumencie Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transpor-
tu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144 
final, Bruksela, 28.03.2011.
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W związku z objęciem analizą najnowszych działań i zjawisk nie znajdujących sze-
rokiego odzwierciedlenia w polskiej literaturze przedmiotu, w trakcie prezentowanego 
badania korzystano z  opracowań obcojęzycznych, głównie materiałów źródłowych 
i aktów prawnych w języku angielskim. Dokonano też analizy licznych aktów prawnych 
poszczególnych organizacji międzynarodowych czy też politycznych wytycznych w po-
staci opinii i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w portach lotniczych. Wyniki badań 
oparto o  dane krajowych instytucji działających w  obszarze zapewnienia bezpieczeń-
stwa na lotniskach RP, które posłużyły do analizy praktycznego zastosowania przyjętych 
rozwiązań prawnych wobec tych grup podmiotów.

Niniejszy artykuł ukazuje zadania poszczególnych instytucji w  portach lotniczych 
w związku z organizacją systemu bezpieczeństwa, będącą odzwierciedleniem obowią-
zujących przepisów międzynarodowych i europejskich w tym zakresie. 

W literaturze można spotkać nieliczne opracowania poświęcone tematyce bezpie-
czeństwa i ochrony przed atakami terrorystycznymi portów lotniczych, lecz są to niemal 
wyłącznie opracowania prawnicze, które nie oddają całości uwarunkowań powstania 
określonego ładu prawnego w omawianej sytuacji, a są jedynie analizą poszczególnych 
przepisów prawnych. Dlatego też, w przedstawionych badaniach zaprezentowano rzad-
ko opisywane ujęcie politologiczno-prawne, które dotychczas nie było przedmiotem 
szerszych badań. 

Zagadnienie bezpieczeństwa i ochrony portów 
lotniczych w przepisach międzynarodowych

System bezpieczeństwa i  ochrony portu lotniczego oparty jest o  przepisy krajowe 
oraz międzynarodowe uregulowania prawne. Fundamentem bezpiecznego funkcjo-
nowania portów lotniczych jest Konwencja o  międzynarodowym lotnictwie cywilnym 
z  7  grudnia 1944  r. (tzw. Konwencja Chicagowska). Została przyjęta przez państwa po 
to, by „międzynarodowe lotnictwo cywilne mogło się rozwijać w sposób pewny i pra-
widłowy, a  międzynarodowe służby transportu lotniczego mogły być ustanawiane na 
zasadzie jednakowych możliwości dla wszystkich i  prowadzone w  sposób właściwy 
i ekonomiczny”, a także biorąc pod uwagę, „że przyszły rozwój międzynarodowego lot-
nictwa cywilnego może przyczynić się w  znacznej mierze do stworzenia i  utrzymania 
przyjaźni i zrozumienia między narodami i ludami świata oraz że wszelkie jego nadużycie 
może zagrozić bezpieczeństwu powszechnemu” (jak jest zapisane w preambule do Kon-
wencji Chicagowskiej, zob. także: Zając 2011b: s. 113). Należy podkreślić, że w prawie mię-
dzynarodowym nie występują definicje terminów bezpieczeństwo lotnicze czy ochrona 
lotnictwa, o których wielokrotnie jest mowa w licznych uregulowaniach prawnych. Można 
jednak stwierdzić, że bezpieczeństwo lotnicze (ang. safety) rozumiane jest jako zbiór 
przepisów prawnych, dotyczących produkcji i  utrzymania statków powietrznych oraz 
funkcjonowania świadczeniodawców i  świadczeniobiorców w  środowisku lotniczym, 
natomiast ochrona lotnictwa (ang. security) „obejmuje ogół ram organizacyjno-prawnych 
oraz operacyjno-technicznych zapobiegania nielegalnym aktom wymierzonym w lotnic-
two cywilne” (Zając 2016: s. 299; 2011b: s. 120).
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Zagadnienie bezpieczeństwa w portach lotniczych znajduje się w wielu dokumen-
tach międzynarodowych, umowach wielostronnych i  dwustronnych. W szczególności, 
podstawowe przepisy znajdują się w Konwencji Chicagowskiej oraz w kilku jej załączni-
kach: nr 14 (Lotniska), nr 17 (Ochrona międzynarodowego lotnictwa cywilnego…) oraz nr 19 
(Zarządzanie bezpieczeństwem). 

W związku z  pojawieniem się licznych ataków terrorystycznych wymierzonych 
w porty lotnicze, w 1988 r. przyjęto Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy 
w  portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne (tzw. Protokół 
Montrealski), który stanowi uzupełnienie systemu tokijsko-hasko-montrealskiego, 
będącego powszechnym systemem ochrony przed bezprawnymi czynami i  atakami 
terrorystycznymi, skierowanymi w  bezpieczeństwo lotnicze (Zając 2011a: s.108; 2011b: 
s 130). Protokół ten w art. 2 wskazuje na dwa rodzaje czynów nielegalnych, uznanych za 
przestępstwa, związane z lotniskiem:

a) „akt przemocy popełniony umyślnie wobec osoby znajdującej się w porcie lotni-
czym służącym międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu, który to akt powodu-
je lub może powodować poważne obrażenia lub śmierć;

b) zniszczenie lub poważne uszkodzenie instalacji portu lotniczego służącego 
międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu lub znajdującego się tam statku po-
wietrznego, niebędącego w służbie, bądź zakłócenie działania portu lotniczego, 
jeżeli akt ten zagraża lub może zagrozić bezpieczeństwu w tym porcie lotniczym” 
(Zając 2011a: s. 114; por. Protokół 1988: art. II; Konwencja 1944: art. 1).

Organizacja systemu bezpieczeństwa i ochrony portu lotniczego

Przede wszystkim, porty lotnicze muszą być właściwie chronione. Ponieważ są 
to obiekty strategiczne, ich bezpieczeństwo leży nie tylko w kręgu zainteresowania 
organów zarządzających nimi, czy podmiotów z nich korzystających, lecz musi być 
ważnym czynnikiem polityki bezpieczeństwa władz państwa. Państwo zarządza 
całą przestrzenią powietrzną znajdującą się w jego jurysdykcji, zatem odpowiada za 
bezpieczeństwo wykonywania operacji i funkcjonowania podmiotów w tych graniach. 
Trywialną jest konstatacja, że porty lotnicze stanowią zawór bezpieczeństwa dla ca-
łego lotnictwa. Porwania samolotów, czy wykorzystanie statków powietrznych jako 
broni do niszczenia obiektów na lądzie było i jest możliwe przez luki bezpieczeństwa 
w portach lotniczych. Dlatego ważne jest stworzenie mechanizmów przeciwdziałania 
i wdrożenie instrumentów ochrony przed potencjalnymi atakami na obiekty w portach 
lotniczych (terminale pasażerskie, hangary dla statków powietrznych, wieże kontroli 
ruchu lotniczego), czy przed atakami wymierzonymi w przewoźników lotniczych bądź 
pasażerów. 

Każde lotnisko musi być przygotowane na potencjalny atak terrorystyczny. Państwa 
muszą opracować w  tym celu odpowiednie programy ochrony lotnictwa przed aktami 
bezprawnej ingerencji, do czego zobowiązują przepisy załącznika nr 17 do Konwencji 
Chicagowskiej. Każdy port lotniczy obsługujący międzynarodowe lotnictwo cywilne musi 
opracować, wdrożyć i aktualizować pisemny program ochrony lotniska według wymogów 
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krajowego programu ochrony lotnictwa, na podstawie rozdziału 3 pkt 3.2 załącznika nr 17 
do Konwencji Chicagowskiej. 

Ochrona portu lotniczego jako miejsca o  szczególnym znaczeniu dla bezpieczeń-
stwa państwa, jest uwarunkowana uregulowaniami międzynarodowymi oraz krajowymi. 
Wszystkie obiekty wchodzące w skład portu lotniczego są obiektami niezwykle ważnymi 
dla bezpieczeństwa państwa, tzn. obiektami strategicznymi. 

Warto w  tym miejscu wskazać, jakie krajowe przepisy regulują kwestię bezpie-
czeństwa i  ochrony obiektów portu lotniczego. W ustawie o  zarządzaniu kryzysowym 
ustawodawca zaliczył porty lotnicze do infrastruktury krytycznej, podlegającej ochronie 
(zob.: Ustawa 2007/590: art. 3, ust. 2, 2a, 3; art. 6, ust. 5). Ochronę powinien zapewnić 
organ zarządzający portem lotniczym. Podmiot ten zobowiązany jest do identyfika-
cji potencjalnych zagrożeń i  w  oparciu o  rodzaj i  charakterystykę tych zagrożeń – do 
przygotowania i wdrożenia planów ochrony infrastruktury krytycznej. W dokumentach 
tych należy uwzględnić również kwestie związane z cyberbezpieczeństwem systemów 
informacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 
(zob.: Ustawa 2018/1560). Porty lotnicze zostały uznane za operatora usługi kluczowej 
i stanowią istotny element krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (art.4 ust.1 w związ-
ku z załącznikiem nr 1 do Ustawy 2018/1560). Do głównych obowiązków wynikających 
z tych postanowień należy wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w syste-
mie informacyjnym, a w szczególności:

„1) prowadzenie systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz 
zarządzanie tym ryzykiem;
2) wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka środków 
technicznych i organizacyjnych, w tym: a) utrzymanie i bezpieczną eksploatację 
systemu informacyjnego […];
3) zbieranie informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa […];
4) zarządzanie incydentami;
5) stosowanie środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na 
bezpieczeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia 
usługi kluczowej…” (Ustawa 2018/1560: art. 8). 

W ustawie o ochronie osób i mienia porty lotnicze uznane zostały jako obiekty pod-
legające obowiązkowej ochronie z uwagi na interes gospodarczy państwa (zob.: Usta-
wa 1997/740: art. 5, ust. 2, pkt 2 i  5). Muszą one być chronione przez specjalistyczne 
uzbrojone formacje ochronne, a także posiadać, w związku ze specyfiką funkcjonowania, 
odpowiednie zabezpieczenie techniczne. Ochrona portu lotniczego odbywa się za po-
mocą służby ochrony lotniska, która w wykonywaniu swoich zadań współdziała z innymi 
organami lub instytucjami, w tym z Policją i Strażą Graniczną. Wojewodowie prowadzą 
w  oparciu o  klauzulę poufności ewidencję obiektów podlegających obowiązkowej 
ochronie, w tym portów lotniczych, znajdujących się na terenie danego województwa. 
Uwzględniając fakt umieszczenia lotniska w takim wykazie, organ zarządzający portem 
lotniczym, opracowując plan ochrony, musi go uzgodnić „z właściwym terytorialnie ko-
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mendantem wojewódzkim Policji, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, 
z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go” (Ustawa 1997/740: art. 7 ust. 1).

Każde lotnisko musi posiadać własny system ochrony, którego szczegółowe wy-
tyczne muszą być poufne z  uwagi na specyfikę zagadnienia. Dlatego też na etapie 
planowania i  projektowania lotniska należy uwzględnić opinie wszystkich służb w  za-
kresie ochrony. Wszystkie środki zawarte w  Podręczniku planowania portu lotniczego 
(ang. Airport Planning Manual, ICAO Doc 9184) muszą być wdrożone na każdym lotnisku 
europejskim, jako że przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 również nakazują 
państwom podjęcie podobnych działań. Zaleceniem zawartym w podręczniku ICAO Doc 
9184 oraz w przepisach europejskich jest generalnie zasada, żeby każda część lotniska 
była oddzielona od siebie oraz by organy zarządzające lotniskami i państwa przykładały 
dużą wagę do kwestii ochrony lotnisk. 

Trzeba jednak tutaj wskazać na istotną kwestię w środowisku europejskim. Za spra-
wy dotyczące bezpieczeństwa odpowiada organ zarządzający lotniskiem, jednak 
finansowanie zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną na lotnisku leży w gestii 
państwa. Skoro przepisy wymagają utrzymywania określonych służb państwowych na 
terenie lotniska, poza służbami ochrony lotniska utworzonymi przez organ zarządzający 
lotniskiem, to państwo musi uczestniczyć w  kosztach zagwarantowania właściwego 
systemu ochrony. Stanowi o tym art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 300/2008: „Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa wspólnotowego 
każde państwo członkowskie może określić, w jakich okolicznościach i w jakim zakresie 
koszty środków ochrony podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony 
lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji powinny być ponoszone przez 
państwo, porty lotnicze, przewoźników lotniczych, inne odpowiedzialne agencje lub 
użytkowników. W stosownych przypadkach oraz zgodnie z  prawem wspólnotowym 
państwa członkowskie mogą pokrywać wraz z  użytkownikami koszty bardziej rygory-
stycznych środków ochrony podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia. Na tyle, na 
ile to możliwe, wszelkie obciążenia z tytułu kosztów ochrony lub transfery tych kosztów 
powinny być bezpośrednio związane z kosztami świadczenia określonych usług w za-
kresie ochrony i służyć odzyskaniu kwot w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich 
poniesionych kosztów”.

Ochrona lotniska przed aktami bezprawnej ingerencji jest wyjątkowo ważnym ele-
mentem polityki lotniczej współcześnie, gdyż zagrożenie płynące ze strony terrorystów 
wobec lotnisk staje się coraz bardziej realne. Trzeba pamiętać, że nie tylko krajowe re-
gulacje karne pociągają do odpowiedzialności osoby planujące czy dokonujące atak na 
lotnisko lub powiązaną z nim infrastrukturę, lecz także europejskie i międzynarodowe. 
Praktyczne zasady postępowania na lotniskach określa każdy port lotniczy w  swoim 
planie ochrony lotniska. Taki dokument musi opracować każdy organ zarządzający lotni-
skiem i zatwierdza je potem odpowiednia władza lotnicza (w Polsce jest to ULC – Urząd 
Lotnictwa Cywilnego). Organ zarządzający lotniskiem, opracowując taki dokument, 
„wyznacza strefy zastrzeżone lotniska oraz ich części krytyczne, a  także przejścia do 
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tych stref. Wyznacza się je w uzgodnieniu ze Strażą Graniczną, Policją, Służbą Celną oraz 
prezesem ULC. Za ochronę strefy zastrzeżonej lotniska, w tym prowadzenie kontroli bez-
pieczeństwa osób i pojazdów wjeżdżających do niej, odpowiada zarządzający lotniskiem 
przy pomocy służby ochrony lotniska” (Zieliński 2010: s. 161). 

Polityka ochrony lotniska

Lotnisko jest chronione przez całą dobę przez wyspecjalizowane służby. Każdy port 
lotniczy musi posiadać wdrożony plan ochrony lotniska, zgodnie z art.12 Rozporządzenia 
300/2008. Elementami systemu ochrony portu lotniczego w myśl przyjętych przepisów 
są: 

a) kontrola bezpieczeństwa w  porcie lotniczym pasażerów i  bagażu kabinowego 
w  celu wykrycia i  uniemożliwienia wniesienia przedmiotów zabronionych na 
pokład statków powietrznych;

b) kontrola dostępu do różnych obszarów lotniska, w tym kontrola bezpieczeństwa 
personelu oraz sprawdzanie pojazdów, w celu uniemożliwienia przedostania się 
nieupoważnionych osób do tych obszarów;

c) kontrola bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego, ładunku, poczty przed 
załadowaniem na pokład statku powietrznego;

d) kontrola bezpieczeństwa zaopatrzenia portu lotniczego;
e) obowiązek opracowania i wdrożenia przez port lotniczy programu ochrony;
f) prowadzenie niezapowiedzianych inspekcji portów lotniczych przez Komisję 

Europejską;
g) wymogi dotyczące projektowania portu lotniczego;
h) określenie kategorii przedmiotów zabronionych;
i) możliwość stosowania bardziej rygorystycznych środków aniżeli przewidziane 

rozporządzeniem nr 300/2008;
j) zastosowanie odpowiednich sankcji karnych wobec portu lotniczego w  ra-

zie naruszenia lub niespełnienia odpowiednich przepisów (Rozporządzenie 
300/2008). 

Każde państwo opracowuje swoje krajowe procedury funkcjonowania zespołu 
ochrony lotniska, o którym mowa w Krajowym Programie Ochrony Lotnictwa Cywilnego 
(KPOLC)5. W skład zespołu, zgodnie z  par.3 ust.2 KPOLC, wchodzi organ zarządzający 
lotniskiem, jako przewodniczący zespołu, przedstawiciele służb działających na lotnisku 
(tj. służby ochrony lotniska, Policji, Straży Granicznej, o  ile w porcie lotniczym znajduje 
się lotnicze przejście graniczne, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-
-Skarbowej), oraz komitet przewoźników lotniczych, o  ile został ustanowiony na mocy 
odrębnych przepisów, a w przypadku jego braku – przedstawiciel przewoźnika lotniczego 
wykonującego największą liczbę operacji z danego portu lotniczego. Zespół określa pro-

5   Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz.U. 
2021, poz.17). 
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gram ochrony lotniska, a także bierze udział w opiniowaniu wszystkich spraw związanych 
z ochroną lotniska przedstawianych przez organ zarządzający lotniskiem. Dokonuje też 
oceny stopnia zagrożenia lotniska przed aktami bezprawnej ingerencji. Program ochrony 
lotniska musi być aktualizowany nie rzadziej niż raz na dwa lata. Program ten musi być 
przedstawiany do akceptacji przez władzę lotniczą danego państwa. 

Instrumenty kontroli bezpieczeństwa i ochrony w portach lotniczych

Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu należy do podstawowych obowiązków 
państwa. Odpowiednie jego organy zajmują się określonymi kategoriami bezpieczeń-
stwa. Takie instytucjonalne ujęcie roli bezpieczeństwa państwa pozwala na stwierdzenie, 
że za bezpieczeństwo w ruchu lotniczym swoich pasażerów odpowiada nie tylko port 
lotniczy, lecz nade wszystko państwo poprzez swoje organy. Pasażer czuje się bezpiecz-
nie w porcie lotniczym, gdyż nad jego bezpieczeństwem czuwa cały system organizacyj-
no-instytucjonalny i operacyjny. W tym celu państwo spełnia rolę nie tylko regulacyjną, 
ustanawiając określone przepisy czy zalecenia postępowania w portach lotniczych, lecz 
także pełni folę kontrolną (nadzorującą), polegającą na kontroli przestrzegania wszelkich 
procedur bezpieczeństwa w porcie lotniczym. 

Istnienie służb bezpieczeństwa i ochrony na lotnisku musi być wspomagane przez 
sprzęt techniczny czy elektroniczny system monitoringu. Polityka kontroli bezpieczeń-
stwa osób odbywa się przy pomocy następujących środków:

a) „kontrola manualna;
b) bramka do wykrywania metali (WTMD);
c) ręczny wykrywacz metali (HHMD);
d) psy do wykrywania materiałów wybuchowych;
e) detektory śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD)” (Rozporządzenie 

272/2009: Załącznik, część A, ust. 1). 
Z kolei, środki do kontroli „bagażu kabinowego, przedmiotów przenoszonych przez 

osoby niebędące pasażerami, poczty przewoźnika lotniczego i materiałów przewoźnika 
lotniczego, poza przypadkami, gdy mają one być załadowane do luku bagażowego 
statku powietrznego, zaopatrzenia lotu i zaopatrzenia portu lotniczego są następujące: 

a) kontrola manualna; 
b) kontrola wzrokowa;
c) urządzenie rentgenowskie;
d) systemy wykrywania materiałów wybuchowych (EDS);
e) psy do wykrywania materiałów wybuchowych;
f) detektory śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD)” (Rozporządzenie 

272/2009: Załącznik, część A, ust. 2). 
Natomiast, w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa cieczy, żeli i aerozoli stosuje się 

podobne jak w przypadku bagażu kabinowego środki kontroli bezpieczeństwa, z  tym że 
zamiast kontroli manualnej, przeprowadza się kontrolę smakową lub badanie na powierzchni 
skóry. Dodatkowo, środkami do kontroli są też paski próbne do badania reakcji chemicznych, 
oraz skanery cieczy w butelkach (Rozporządzenie 272/2009: Załącznik, część A, ust. 2, g, h).
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W odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego, ładunku i poczty, 
a  także poczty i  materiałów przewoźnika powietrznego, które mają być załadowane 
do luku bagażowego statku powietrznego stosuje się środki kontroli bezpieczeństwa 
podobne jak w przypadku kontroli bagażu kabinowego, oraz dodatkowo komorę symu-
lacyjną (Rozporządzenie 272/2009: Załącznik, część A, ust. 3). 

Istotnym elementem polityki lotniczej w dziedzinie bezpieczeństwa na każdym lotni-
sku jest kontrola bezpieczeństwa osób i bagażu. O ile kontrola bezpieczeństwa osób jest 
prosta, gdyż dotyczy stwierdzenia, czy dana osoba nie jest objęta zakazem lotów, lub czy 
nie stanowi pasażera uciążliwego, o tyle kontrola bagażu wymaga większej precyzji i zna-
jomości przepisów i procedur w tym zakresie. To na lotnisku odbywa się kontrola bagażu 
i  to właśnie jego służby odpowiadają za to, czy pasażer będzie mógł dany przedmiot 
wnieść na pokład samolotu. Przejście przez procedurę kontrolną na lotnisku stanowi 
współcześnie normę i  jest akceptowalną formą ochrony z  uwagi na bezpieczeństwo 
lotu. Jednak nie wszyscy pasażerowie znają poszczególne procedury, szczególnie jeśli 
znajdują się pierwszy raz na lotnisku lub rzadko z niego korzystają. Pasażerowie korzy-
stający regularnie lub często z lotnisk orientują się w procedurach, a przejście kontroli 
bezpieczeństwa jest szybsze w  przypadku takich osób. Kirchenbaum (2013) wyróżnia 
cztery rodzaje zachowań ludzkich przy punktach kontroli bezpieczeństwa na lotniskach:

a) pełna znajomość przepisów – pasażer przechodzi przez punkt kontroli sprawnie, 
bez zakłóceń;

b) akceptacja poleceń – pasażer akceptuje polecenia służb dotyczące usunięcia 
przedmiotów zabronionych;

c) negocjowanie – w  przypadku wykrycia przedmiotu zabronionego, pasażer 
próbuje negocjować z pracownikiem ochrony możliwość wniesienia przedmiotu, 
w konsekwencji uznając rację pracownika ochrony;

d) odmowa – pasażer odmawia wypełnienia poleceń pracownika ochrony, lub kłóci 
się z nim (Kirschenbaum 2013: s. 41). 

Po zamachach terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton we wrześniu 2001 roku 
zaostrzone zostały przepisy dotyczące wnoszenia różnych przedmiotów i substancji na 
pokład samolotów. Po kilku latach, niektóre przepisy, które były bardzo restrykcyjne, 
zostały złagodzone, lecz nadal obowiązują ścisłe regulacje dotyczące wnoszonych na 
pokład statków powietrznych przedmiotów i  substancji. Zgodnie z  europejskimi prze-
pisami w  tym zakresie, przedmioty zabronione stanowią „broń, materiały wybuchowe 
lub inne niebezpieczne urządzenia, przedmioty lub substancje, które mogą być użyte 
do popełnienia aktu bezprawnej ingerencji zagrażającego bezpieczeństwu lotnictwa 
cywilnego” (Rozporządzenie 300/2008: art. 3, ust. 7). W celu wykrycia tych przedmiotów 
konieczna jest właśnie kontrola bezpieczeństwa, omówiona wyżej. Dzięki nowoczesnym 
i  zaawansowanym technologicznie systemom, przy wsparciu specjalistów i  niejed-
nokrotnie psów, można wykryć przewożone towary lub substancje, które nie powinny 
znaleźć się w bagażu. 

Ponadto, mamy do czynienia z szerokim wachlarzem środków technicznych, w po-
staci dozoru kamer przemysłowych, bramek bezpieczeństwa i  innych zabezpieczeń 
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technicznych. Od połączenia tych dwóch części – zespołu ludzi oraz urządzeń tech-
nicznych – zależy bezpieczeństwo portu lotniczego. Zarządzanie nim wymaga wysokich 
kwalifikacji, umiejętności organizacyjnych i operacyjnych oraz właściwego wykształcenia 
(Zając 2016: s. 449).

Organizacja systemu ratowniczego w portach lotniczych

Poziom ochrony w  zakresie ratownictwa i  gaszenia pożarów musi odpowiadać 
określonej kategorii lotniska i użytkowanym samolotom. Bezpieczeństwo przy obsłudze 
naziemnej statku powietrznego jest również niezwykle istotne. Każde lotnisko musi 
zapewniać funkcjonowanie służb ratowniczo-gaśniczych, wyposażonych w odpowiedni 
sprzęt. W pobliżu prowadzenia czynności obsługi naziemnej, w  tym w  szczególności 
tankowania, musi być dostępny i gotowy do użycia sprzęt gaśniczy oraz personel prze-
szkolony do jego obsługi. Musi być również możliwość niezwłocznego wezwania i do-
jazdu służb ratowniczo-gaśniczych na wypadek pożaru lub rozlewu paliwa. Procedury 
ewakuacji pasażerów z  takich miejsc muszą być zawarte w  całościowym planie bez-
pieczeństwa i ochrony lotniska. Personel ratowniczo-gaśniczy musi posiadać właściwe 
okresowe przeszkolenie, w tym z praktycznego uczestniczenia w ćwiczeniach gaszenia 
pożaru. Szczegółowe wytyczne dotyczące projektowania programu szkolenia personelu 
służb ratowniczych i przeciwpożarowych zawarty jest w Podręczniku szkolenia na temat 
czynnika ludzkiego (ang. Human Factors Training Manual, ICAO Doc 9683). 

Ruch pojazdów na obszarze lotniska jest także ściśle uregulowany, zgodnie z nor-
mami określonymi w pkt 9.7 rozdziału 9 załącznika nr 14 do Konwencji Chicagowskiej. 
Wjazd na teren lotniska mogą mieć wyłącznie pojazdy do tego uprawnione. Zgodę 
na używanie pojazdów w  molu manewrowym wydaje wieża kontroli lotniska (TWR), 
natomiast zgodę na ruch pojazdów na płycie lotniska wydaje organ zarządzający lotni-
skiem. Użytkowanie takich pojazdów może odbywać się wyłącznie przez pracowników 
lotniska lub upoważnione osoby. Kierowcy takich pojazdów muszą stosować się do 
wszelkich instrukcji wynikających z oznakowania poziomego, znaków pionowych oraz 
z oznakowania świetlnego. Są oni zobligowani również do utrzymywania stałej łączno-
ści radiowej „z wieżą kontroli lotniska (TWR) przed wjazdem na pole manewrowe oraz 
z upoważnionym organem zarządzania lotniskiem przed wjazdem na płytę postojową” 
(Konwencja 1944: Załącznik 14 „Lotniska”, pkt 9.7.5). Jeśli chodzi o pojazdy ratownicze 
biorące udział w akcji, to mają one pierwszeństwo przed wszystkimi innymi uczestni-
kami ruchu naziemnego. 

Wszystkie służby na lotnisku muszą być nieustannie przygotowane do podjęcia 
działania w celu zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa. Muszą one być w go-
towości do rozwiązania sytuacji zagrożenia w każdych warunkach. Każde lotnisko musi 
posiadać plan działań określonych służb ratowniczych odnośnie każdej operacji lotniczej 
i  każdego innego rodzaju działalności prowadzonej na lotnisku. Przyjęty przez organ 
zarządzający lotniskiem plan działań musi zapewnić koordynację działań i uczestnictwa 
„wszystkich organów, które, zdaniem właściwych władz, mogłyby pomóc w opanowaniu 
sytuacji zagrożenia” (Konwencja 1944: Załącznik 14 „Lotniska”, pkt 9.1.3). Takimi organa-
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mi mogą być: występujące w obrębie lotniska (organ kontroli ruchu lotniczego, służby 
ratowniczo-gaśnicze, administracja lotniska, służby medyczne i sanitarne, użytkownicy 
statków powietrznych, służby ochrony i policji), oraz spoza obszaru lotniska (komendy 
straży pożarnej, policja, służby medyczne i sanitarne, szpitale, jednostki wojskowe, służby 
ochrony portów i wybrzeży). Istotą każdego planu powinna być koordynacja i współpraca 
różnego rodzaju służb przy określonym zagrożeniu. W związku z możliwością wystąpie-
nia sytuacji zagrożenia, na każdym lotnisku musi również funkcjonować stała jednostka 
operacyjna, która jest odpowiedzialna za kompleksową koordynację i ogólne kierowanie 
działaniami w sytuacji zagrożenia. Kontrola efektywności planu musi być dokonywana 
w oparciu o cykliczne ćwiczenia ratownicze. 

Działalność służb ratowniczo-gaśniczych jest na lotnisku niezwykle ważna, gdyż 
zagrożenie pożarem i skutki jego mogą być olbrzymie. W przypadku wystąpienia poża-
ru, głównym celem działania takich służb jest ratowanie życia ludzkiego. Każde lotnisko 
musi mieć poziom zabezpieczeń do walki z pożarem odpowiedni do kategorii lotniska, 
określonej w załączniku nr 14 do Konwencji Chicagowskiej. Każdy z pracowników lotni-
czych służb ratowniczo-gaśniczych musi zostać odpowiednio przeszkolony i posiadać 
kwalifikacje do pracy na lotnisku. Po stronie organu zarządzającego lotniskiem leży 
obowiązek realizowania programów szkoleniowych oraz kontrolnych w  celu zapew-
nienia stałego poziomu kwalifikacji tych pracowników. Ponadto, „wszyscy pracownicy 
służb ratowniczo-gaśniczych, od których potencjalnie wymaga się udziału w akcjach 
ratunkowych w lotnictwie”, muszą być poddani „okresowym badaniom lekarskim po-
twierdzającym ich kondycję zdrowotną umożliwiającą im wykonywanie powierzonych 
zadań, z uwzględnieniem rodzaju działalności” (Rozporządzenie 2018/1139: Załącznik 
VII, art. 2, ust. 2.1, n). Bardzo ważna jest kondycja zdrowotna tych służb, zarówno pod 
względem zdrowia psychicznego, jak i  fizycznego, gdyż wystąpienie jakiejkolwiek 
choroby lub upośledzenia uniemożliwiałyby pracownikom „wykonywanie czynności 
niezbędnych do prowadzenia akcji ratunkowej, wykonywanie w dowolnym czasie przy-
dzielonych im zadań lub właściwe postrzeganie otoczenia” (Rozporządzenie 2018/1139: 
Załącznik VII, art. 2, ust. 2.1, n). 

Podsumowanie

Nakreślony w niniejszym artykule cel (jakim było ukazanie instytucjonalnych aspek-
tów bezpieczeństwa w portach lotniczych na terenie RP, przybliżenie roli i zadań różnych 
organów i  służb odpowiedzialnych w  obszarze zapewnienia bezpieczeństwa, a  także 
omówienie systemu organizacyjnego) został osiągnięty. W każdym porcie lotniczym 
funkcjonują odpowiednie instytucje, które razem z organem zarządzającym portem lot-
niczym współpracują na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przed aktami terrorystycznymi 
lub innymi aktami skierowanymi przeciwko bezpieczeństwu lotniska. Każda z instytucji 
ma określone zadania wynikające z polskich przepisów prawnych, jak również z europej-
skich i międzynarodowych. Organ zarządzający portem lotniczym jest odpowiedzialny za 
koordynowanie wszystkich aspektów związanych z bezpieczeństwem i ochroną na jego 
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obszarze. Hipoteza, jaką postawiono na początku opracowania (że stan bezpieczeństwa 
i ochrony w portach lotniczych w Polsce jest wynikiem odpowiedniego systemu orga-
nizacji opartego o międzynarodowe i europejskie regulacje prawne), została zweryfiko-
wana przy pomocy właściwych metod badawczych i potwierdzona gruntowną analizą. 
Organizacja całego systemu bezpieczeństwa i  ochrony w  porcie lotniczym jest ściśle 
uwarunkowana odpowiednimi uregulowaniami. Poszczególne instytucje tworzą cały 
system organizacji bezpieczeństwa w  porcie lotniczym. Współistnienie różnych służb 
państwowych oraz lotniskowych ma poprawiać poziom bezpieczeństwa i utrzymywać 
go na najwyższym poziomie. 
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Streszczenie

Za pośrednictwem Internetu świadczone są, pełniące ważną rolę w społeczeństwie, usługi cyfrowe, 

od których mogą być zależni niektórzy przedsiębiorcy. Cyberbezpieczeństwo dostawców usług 

cyfrowych jest istotne, nie tylko jeżeli chodzi o takie aspekty jak techniczne czy organizacyjne, ale 

również aspekty prawne – z uwagi na to, że niektórych dostawców usług cyfrowych mogą jeszcze 

dotyczyć dodatkowe obowiązki prawne. W niniejszym artykule przedstawiono analizę porównawczą 

przepisów dotyczących dostarczania usług cyfrowych i  cyberbezpieczeństwa na gruncie Dyrek-

tywy NIS i aktów ją wdrażających w Republice Malty oraz w Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektywa 

NIS odnosi się do dostarczania jedynie trzech rodzajów usług cyfrowych – tj. internetowej platformy 

handlowej, wyszukiwarki internetowej i usługi przetwarzania w chmurze. Dostawcą usług cyfrowych 

jest osoba prawna, która podlega pod przepisy danego krajowego aktu prawnego wdrażającego 

Dyrektywę NIS po spełnieniu pewnych warunków. W analizowanych w niniejszym artykule aktach 

prawnych występują pewne różnice, w  szczególności w  zakresie obowiązków prawnych lub kar 

pieniężnych.

Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, usługi cyfrowe, dostawcy usług cyfrowych, bezpieczeń-

stwo, dyrektywa NIS, prawo UE, ochrona danych
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Abstract

The Internet provides digital services that play an important role in society and on which some en-

trepreneurs may depend. Cybersecurity is important for digital service providers, not only in terms of 

technical or organisational aspects, but also legal aspects, because some digital service providers 

may still be affected by additional legal obligations. This article presents a comparative analysis of 

the provisions concerning digital services and cybersecurity under the NIS Directive and its imple-

menting acts in the Republic of Malta and the Republic of Poland. The NIS Directive addresses the 

provisions of only three types of digital services – i.e. the online marketplace, internet search engine 

and cloud computing services. A digital service provider is a legal entity that is subject to the provi-

sions of a given national legal act implementing the NIS Directive under certain conditions. There 

are some differences in the acts analysed in this article, particularly in terms of legal obligations or  

financial penalties.

Keywords: cybersecurity, digital services, digital service providers, security, NIS directive, EU Law, 

data protection

Internet odgrywa istotną rolę w  ułatwianiu transgranicznego przepływu towarów, 
usług czy nawet osób – za jego pośrednictwem świadczone są pełniące ważną rolę 
w społeczeństwie usługi cyfrowe. Takie usługi mogą stać się celem cyberprzestępców, 
co niekiedy może zagrozić ich funkcjonowaniu (Dyrektywa 2016/1148: motyw 3). Przy 
tym, skala, częstotliwość czy wpływ incydentów rośnie. Z raportu rocznego 2021 z dzia-
łalności CERT Polska1 wynika, że zespół ten zarejestrował łącznie 29 483 unikalne incy-
denty cyberbezpieczeństwa, co stanowi wzrost liczby obsłużonych incydentów w 2021 
roku o 182% w porównaniu do 2020 roku (CERT Polska 2022: s. 12). Niektórzy przedsię-
biorcy są zależni od dostawców usług cyfrowych, a zakłócenie funkcjonowania takich 
usług mogłoby uniemożliwić świadczenie przez nich usług, co w  efekcie może mieć 
wpływ na kluczową działalność gospodarczą i społeczną w Unii Europejskiej (Dyrektywa 
2016/1148: motyw 48).

Z uwagi m.in. na powyższe kwestie, uchwalona została Dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i  Rady (UE) 2016/1148 z  dnia 6 lipca 2016  r. w  sprawie środków na rzecz 
wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i  systemów informatycznych na 
terytorium Unii z dnia 6 lipca 2016 r. (Dyrektywa 2016/1148, tzw. Dyrektywa NIS). Następ-
nie wymagała ona wdrożenia do krajowych porządków prawnych państw członkowskich 
Unii Europejskiej. W niniejszym artykule rozpatrywane będą dwa przykłady wdrożenia: 
w Republice Malty – Legal Notice 216 of 2018 The Measures for High Common Level of Se-
curity of Network and Information Systems Order (Legal Notice 2018/216; dalej: Maltański 

1   CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty związane z cyberbez-
pieczeństwem. Zespół działa w strukturach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, prowadzi 
działalność naukową, a także krajowy rejestr domen .pl i dostarcza zaawansowane usługi teleinforma-
tyczne. Dzięki prężnej działalności od 1996 roku w środowisku zespołów reagujących, CERT Polska stał 
się rozpoznawalnym i doświadczonym podmiotem w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego. Od 
początku istnienia zespołu rdzeniem działalności jest obsługa incydentów bezpieczeństwa i współ-
praca z podobnymi jednostkami na całym świecie, zarówno w działalności operacyjnej, jak i badaw-
czo-wdrożeniowej. (CERT Polska WWW)
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Akt Prawny) oraz w Rzeczypospolitej Polskiej – Ustawą o krajowym systemie cyberbezpie-
czeństwa z dnia 5 lipca 2018 r. (dalej: Ustawa 2018/1560).

W ramach niniejszego artykułu, zostaną omówione i  porównane prawne aspekty 
świadczenia usług cyfrowych i  cyberbezpieczeństwa na gruncie Dyrektywy NIS oraz 
aktów ją wdrażających do porządków prawnych w Republice Malty i w Rzeczypospolitej 
Polskiej, w  szczególności celem wskazania – z  wykorzystaniem odpowiednio metody 
formalno-dogmatycznej oraz metody prawno-porównawczej – ich stosowności oraz 
ewentualnych podobieństw lub różnic. Analizie zostaną poddane nie tylko podstawowe 
definicje, ale także wpływ incydentów dotyczących bezpieczeństwa sieci i  systemów 
informatycznych na świadczenie usług cyfrowych, sposób zapewniania bezpieczeństwa 
oraz sankcjonowanie jego niedostatecznego poziomu zarówno w regulacjach unijnych, 
jak i krajowych. Stanowi to bowiem interesujący przykład znaczenia wspólnych i zsyn-
chronizowanych działań na rzecz bezpieczeństwa. Co więcej, aktualne pozostają pytania 
m.in. o  dotkliwość wspomnianych sankcji, jak też podobieństwa i  różnice zauważalne 
w regulacjach krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Wybór do analizy Maltańskiego Aktu Prawnego oraz Ustawy 2018/1560 jest zasadny 
z uwagi na możliwe różne podejścia państw do implementacji Dyrektywy NIS, a także 
na zainteresowanie niektórych polskich przedsiębiorców prowadzeniem działalności 
w Republice Malty. Przy tym, z uwagi na zasadę tzw. prounijnej wykładni przepisów pra-
wa krajowego, celowe jest odwoływanie się do Dyrektywy NIS przy wykładni krajowych 
przepisów takich jak zawarte w Ustawie 2018/1560 (Wajda 2020).

I. Usługa cyfrowa i jej rodzaje

1. Wstęp

Usługa cyfrowa w  Dyrektywie NIS została zdefiniowana jako usługa w  rozumieniu 
art. 1 ust. 1 lit. b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 i określona 
w załączniku III do Dyrektywy NIS. Zgodnie ze wspomnianym art. 1 ust. 1 lit. b Dyrektywy 
2015/1535 „usługa” oznacza każdą usługę społeczeństwa informacyjnego tj. usługę:

 ▪ normalnie świadczoną za wynagrodzeniem, przy tym, takim wynagrodzeniem 
mogą też być np. dane osobowe, a nie tylko pieniądze;

 ▪ na odległość, tj. usługa świadczona jest bez równoczesnej obecności stron;
 ▪ świadczona drogą elektroniczną, tj. „usługa jest wysyłana i odbierana w miejscu 

przeznaczenia za pomocą sprzętu elektronicznego do przetwarzania (włącznie 
z  kompresją cyfrową) oraz przechowywania danych, i  która jest całkowicie 
przesyłana, kierowana i otrzymywana za pomocą kabla, fal radiowych, środków 
optycznych lub innych środków elektromagnetycznych” (Dyrektywa 2015/1535: 
art. 1, ust. 1b);

 ▪ na  indywidualne żądanie odbiorcy usług, tj. „usługa świadczona jest poprzez 
przesyłanie danych na indywidualne żądanie” (Dyrektywa 2015/1535: art. 1, ust. 1b).

Maltański odpowiednik usługi społeczeństwa informacyjnego został analogicznie 
zdefiniowany, jak we wspomnianej Dyrektywie 2015/1535 – dokonano tego w  ramach 
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Legal Notice 2003/373. W Rzeczypospolitej Polskiej ww. usługa społeczeństwa infor-
macyjnego została wdrożona w ramach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
z  dnia 18 lipca 2002  r. (obecnie: Ustawa 2020/344). Przez świadczenie usługi drogą 
elektroniczną rozumie się „wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności 
stron (na odległość́), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, 
przesyłanej i  otrzymywanej za pomocą́ urządzeń do elektronicznego przetwarzania, 
włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, 
odbierana lub transmitowana za pomocą́ sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne” (Ustawa 2020/344: art. 2, ust. 4).

Powyższe definicje mają istotne znaczenie, ponieważ nie tylko na gruncie Dyrektywy 
NIS, ale również w  ramach Ustawy 2018/1560 – usługa cyfrowa została zdefiniowana 
właśnie poprzez odwołanie do usługi świadczonej drogą elektroniczną (usługi społe-
czeństwa informacyjnego) w  rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z  dnia 18 lipca 2002  r. (zob.: Ustawa 2020/344) i  ograniczona do usług 
wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Podobnie zresztą jest w Maltańskim Akcie 
Prawnym, gdzie w art. 2 wskazano, że usługa cyfrowa oznacza usługę w rozumieniu art. 
22 (Legal Notice 2003/373) i która została wymieniona w załączniku III do Maltańskiego 
Aktu Prawnego.

Wspomniany załącznik III Dyrektywy NIS, jak i  przytoczone załączniki z  Ustawy 
2018/1560 oraz z  Maltańskiego Aktu Prawnego ograniczają zakres usług cyfrowych 
jedynie do internetowej platformy handlowej, wyszukiwarki internetowej i usługi prze-
twarzania w  chmurze. To ważne, bo gdyby nie takie ograniczenie – usługą cyfrową 
w rozumieniu aktów prawnych wdrażających Dyrektywę NIS mogłaby być każda usługa 
społeczeństwa informacyjnego (usługa świadczona drogą elektroniczną) jak np. news- 
letter czy sklep internetowy z  produktami dostarczanymi wyłącznie przez jednego 
przedsiębiorcę. 

2. Internetowa platforma handlowa

Na gruncie art. 4 ust. 17 Dyrektywy NIS, internetowa platforma handlowa została 
zdefiniowana jako usługa cyfrowa, która umożliwia konsumentom lub przedsiębiorcom3 
zawieranie online umów dotyczących sprzedaży lub usług z przedsiębiorcami na stronie 
internetowej platformy handlowej albo na stronie internetowej przedsiębiorcy, który uży-
wa usług komputerowych świadczonych przez internetową platformę handlową.

2    Z niego wynika: „usługa” oznacza każdą usługę społeczeństwa informacyjnego, to znaczy każdą usługę 
zwykle świadczoną za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie 
odbiorcy usług. Dla celów niniejszej definicji: (a) „na odległość” oznacza, że usługa jest świadczona bez 
równoczesnej obecności stron; (b) „drogą elektroniczną” oznacza, że usługa jest wysyłana pierwot-
nie i  otrzymywana w  miejscu przeznaczenia za pomocą sprzętu elektronicznego do przetwarzania 
(włącznie z  kompresją cyfrową) oraz przechowywania danych, oraz w  całości przesyłana, przeka-
zywana i  otrzymywana za pomocą kabla, odbiornika radiowego, środków optycznych lub innych 
środków elektromagnetycznych; (c) „na indywidualne żądanie odbiorcy usług” oznacza, że usługa 
jest świadczona poprzez przekazywanie danych na indywidualne żądanie. Orientacyjny wykaz usług 
nieobjętych niniejszą definicją jest zawarty w załączniku III do tego aktu prawnego.

3   Zdefiniowanym odpowiednio w art. 4 ust. 1 lit. a) i lit. b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/11/UE.
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Jak wskazano w motywie (15) Dyrektywy NIS, internetowa platforma handlowa ma 
być ostatecznym miejscem zawierania takich umów, a świadczone w ramach niej usłu-
gi mogą obejmować przetwarzanie transakcji, agregowanie danych lub profilowanie 
użytkowników. Jednak, co wynika z tego motywu, z zakresu jej definicji powinny zostać 
wyłączone usługi, które:

 ▪ spełniają wyłącznie funkcję pośredniczącą wobec usług stron trzecich, gdy jest 
możliwe ostateczne zawarcie umowy;

 ▪ „porównują cenę poszczególnych produktów lub usług różnych przedsiębiorców 
handlowych, a  następnie przekierowują użytkownika do preferowanego 
przedsiębiorcy handlowego w  celu zakupu produktu” (Dyrektywa 2016/1148: 
motyw 15).

Przykładem internetowej platformy handlowej mogą być sklepy z aplikacjami, które 
działają jako sklepy internetowe umożliwiające cyfrową dystrybucję aplikacji lub opro-
gramowania stron trzecich (Dyrektywa 2016/1148: motyw 15).

W Maltańskim Akcie Prawnym (art. 2) internetowa platforma handlowa została zde-
finiowana w sposób identyczny jak w Dyrektywie NIS. Natomiast w załączniku nr 2 do 
Ustawy 2018/1560, internetowa platforma handlowa została zdefiniowana jako: „Usługa, 
która umożliwia konsumentom lub przedsiębiorcom zawieranie umów drogą elektro-
niczną z przedsiębiorcami na stronie internetowej platformy handlowej albo na stronie 
internetowej przedsiębiorcy, który korzysta z  usług świadczonych przez internetową 
platformę handlową.” (Ustawa 2018/1560: zał. 2). 

Po porównaniu omówionych wyżej definicji internetowej platformy handlowej należy 
stwierdzić, że nie ma pomiędzy nimi istotnych różnic – w efekcie dostawca usługi cyfro-
wej, takiej jak internetowa platforma handlowa, na gruncie wymienionych wyżej aktów 
prawnych, pod pewnym warunkami może podlegać pod przepisy prawne dotyczące 
świadczenia takiej usługi cyfrowej.

3. Wyszukiwarka internetowa

W art. 4 ust. 18 Dyrektywy NIS, wyszukiwarka internetowa została zdefiniowana jako 
usługa cyfrowa, „która umożliwia użytkownikom wyszukiwanie – co do zasady – wszyst-
kich stron internetowych lub stron internetowych w danym języku za pomocą zapytania 
na jakikolwiek temat przez podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub innej wartości wej-
ściowej; w wyniku tego wyszukiwarka internetowa przedstawia odnośniki, pod którymi 
można znaleźć informacje związane z zadanym zapytaniem” (Dyrektywa 2016/1148: art. 
4, ust. 18). W motywie (16) Dyrektywy NIS wskazano, że wyszukiwarka internetowa ma 
umożliwić użytkownikowi wykonywanie przeszukań na wszystkich stronach interneto-
wych poprzez wpisane zapytania na jakikolwiek temat – ewentualnie takie wyszukiwanie 
może zostać zawężone wyłącznie do stron internetowych w konkretnym języku. Jedno-
cześnie definicja wyszukiwarki internetowej nie powinna obejmować:

 ▪ funkcji wyszukiwania, które ograniczają się jedynie do treści na konkretnej stro-
nie internetowej – nawet jeśli taka funkcja wyszukiwania jest zapewniana przez 
zewnętrznego dostawcę;
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 ▪ „usług online, które porównują cenę poszczególnych produktów lub usług 
różnych przedsiębiorców handlowych”, by następnie przekierować użytkownika 
do wybranego przedsiębiorcy, celem sfinalizowania transakcji (Dyrektywa 
2016/1148: motyw 16).

Załącznik 2 do Ustawy 2018/1560 zawiera następującą definicję wyszukiwarki 
internetowej: „Usługa, która umożliwia użytkownikom wyszukiwanie wszystkich stron 
internetowych lub stron internetowych w  danym języku za pomocą zapytania przez 
podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub innego elementu, przedstawiającą w wyniku 
odnośniki, odnoszące się do informacji związanych z zapytaniem.” 

W Maltańskim Akcie Prawnym wyszukiwarkę internetową zdefiniowano jako usługę 
cyfrową, która umożliwia użytkownikowi przeszukiwanie w  zasadzie wszystkich stron 
internetowych lub stron internetowych w odrębnych językach na podstawie zapytania 
na dowolny temat w  formie słowa kluczowego, frazy lub innych danych wejściowych 
i która zwraca odnośniki, w których można znaleźć informacje związane z żądaną treścią 
(Legal Notice 2018/216: art. 2).

W zakresie wszystkich tych definicji wyszukiwarki internetowej w ramach Dyrektywy 
NIS,  Ustawy 2018/1560 czy Maltańskiego Aktu Prawnego nie można dostrzec znaczą-
cych różnic – dlatego taki dostawca usługi cyfrowej w postaci wyszukiwarki internetowej, 
w każdym z tych krajów, pod pewnym warunkami, może podlegać pod odpowiedni akt 
prawny. 

4. Usługa przetwarzania w chmurze

Usługa przetwarzania w chmurze została zdefiniowana w Dyrektywie NIS jako usługa 
cyfrowa umożliwiającą dostęp do skalowalnego i  elastycznego zbioru zasobów obli-
czeniowych do wspólnego wykorzystywania. Definicja obejmuje szeroki zakres działań 
i realizowany według różnych modeli (Dyrektywa 2016/1148: motyw 17).

Motyw (17) Dyrektywy NIS zawiera wyjaśnienia dla pojęć wykorzystanych w ramach 
definicji usługi przetwarzania w chmurze i zgodnie z nim: (a) „zasoby obliczeniowe” obej-
mują takie zasoby jak pamięć, sieci, serwery lub inną infrastrukturę, a  także aplikacje 
i usługi; (b) „skalowalne” oznacza zasoby komputerowe, które są elastycznie przydzielane, 
niezależnie od położenia geograficznego zasobów, przez dostawcę usługi, co stanowi 
reakcję na fluktuacje zapotrzebowania; (c) „elastyczny zbiór” odnosi się do opisu zasobów 
obliczeniowych, które są przydzielane i uwalniane w zależności od zapotrzebowania, aby 
zależnie od obciążenia – szybko zwiększać lub zmniejszać dostępne zasoby; natomiast 
(d) „wspólne wykorzystywanie” oznacza opis zasobów obliczeniowych, udostępnianych 
wielu odbiorcom, dzielącym wspólny dostęp do usługi. Przy tym, takie przetwarzanie 
odbywa się oddzielnie dla każdego z tych odbiorców, mimo, że taka usługa jest świad-
czona z tego urządzenia (Dyrektywa 2016/1148: motyw 17).

W Maltańskim Akcie Prawnym usługa przetwarzania w chmurze została zdefiniowana 
jako usługa cyfrowa, umożliwiająca dostęp do skalowalnej i elastycznej puli udostępnia-
nych zasobów obliczeniowych. Natomiast w Ustawie 2018/1560 usługa przetwarzania 
w  chmurze wyjaśniona została jako: „Usługa umożliwiającą dostęp do skalowalnego 



Dostarczanie usług cyfrowych i cyberbezpieczeństwo na gruncie Dyrektywy NIS... 101

i  elastycznego zbioru zasobów obliczeniowych do wspólnego wykorzystywania przez 
wielu użytkowników.” (Ustawa 2018/1560: zał. 2).

Po porównaniu odpowiednich definicji usługi przetwarzania w chmurze w Dyrektywie 
NIS, Maltańskim Akcie Prawnym i Ustawie 2018/1560 – nie można stwierdzić istotnych 
różnić. W konsekwencji, na gruncie wszystkich tych aktów prawnych, ci sami dostawcy 
usług przetwarzania w chmurze mogą zostać zakwalifikowani jako dostawcy usług cy-
frowych w rozumieniu wszystkich wspomnianych wyżej aktów prawnych i pod pewnymi 
warunkami podlegać pod te przepisy prawne. Przy tym, jak wskazują niektórzy autorzy 
– usługa przetwarzania w chmurze odnosi się do świadczenia takich usług przez danego 
dostawcę na rzecz jego klientów i z zakresu tej definicji powinny zostać wyłączone przy-
padki chmury wykorzystywanej wewnątrz organizacji (Besiekierska 2019: art. 2).

II. Dostawca usług cyfrowych

1. Kiedy podmiot zostaje uznany za dostawcę usług cyfrowych?

Jak określono w art. 4 ust. 6 Dyrektywy NIS – dostawcą usług cyfrowych jest osoba 
prawna, która świadczy usługi cyfrowe. Podobnie jest w Maltańskim Akcie Prawnym, 
gdzie w art. 2, dostawca usług cyfrowych został zdefiniowany jako każda osoba praw-
na, która świadczy usługę cyfrową. W Ustawie 2018/1560 dostawca usług cyfrowych 
nie został zdefiniowany w  ramach objaśnień pojęć z art. 2, ale odpowiednie warunki 
uznania za dostawcę usługi cyfrowej określone zostały w art. 17 ww. ustawy, z którego 
wynika: „Dostawcą usług cyfrowych jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej i mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej albo przedstawiciela mającego jednostkę organizacyjną na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadcząca usługę cyfrową” (Ustawa 2018/1560: 
art. 17, ust. 1).

Zgodnie z  Dyrektywą NIS, Rozdział V dotyczący dostawców usług cyfrowych nie 
powinien mieć zastosowania do mikroprzedsiębiorstw i  małych przedsiębiorstw zde-
finiowanych w  zaleceniu Komisji 2003/361/WE (Dyrektywa 2016/1148: art. 16 ust. 11). 
Podobnie jest w Maltańskim Akcie Prawnym, gdzie wskazano, że jego Część V nie ma za-
stosowania do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw określonych w zaleceniu 
Komisji 2003/361/WE. W art. 17 ust. 1 Ustawy 2018/1560 wskazano, że dostawcą usług 
cyfrowych jest podmiot, który został omówiony już powyżej, ale z wyjątkiem mikroprzed-
siębiorców i małych przedsiębiorców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo 
przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.

Przy tym należy mieć na względzie, że inaczej niż w  przypadku operatorów usłu-
gi kluczowej, gdzie zgodnie z  art. 5 Ustawy 2018/1560 musi zostać wydana decyzja 
w przedmiocie uznania za operatora usługi kluczowej (por. Legal Notice 2018/216: art. 9), 
w tym przypadku nie ma konieczności wydawania takiej decyzji, a dostawcą usługi cy-
frowej jest się w przypadku Ustawy 2018/1560, jak również Maltańskiego Aktu Prawnego 
– z mocy samego prawa. Co ważne, dany podmiot, by został uznany za dostawcę usług 
cyfrowych, musi spełnić omówione wyżej kryteria łącznie, w tym świadczyć odpowied-
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nią usługę cyfrową. Niespełnienie jakiegokolwiek ze wskazanych kryteriów uniemożliwia 
nałożenie na taki podmiot obowiązków prawnych (Lewoszewski 2019). 

Sam zakres usług cyfrowych w rozumieniu omawianych aktów prawnych jest wą-
ski, a  zakres podmiotów, które można uznać za dostawców usług cyfrowych został 
zawężony (Szpor et al. 2019: s. 153). W każdym z powyższych przypadków ograniczono 
katalog dostawców usług cyfrowych jedynie do osób prawnych o określonym statusie, 
co prowadzi do wyłączenia z zakresu stosowania omawianych aktów prawnych obok 
mikro i  małych przedsiębiorców, także jednoosobowej działalności gospodarczej, 
mimo że takie usługi cyfrowe mogą być również świadczone przez tego typu podmioty 
(Krasuski 2018: s. 99).

Szerszy katalog podmiotów objętych zakresem stosowania tych aktów prawnych 
w  Rzeczpospolitej Polskiej czy w  Republice Malty mógłby przyczynić się do zapew-
nienia cyberbezpieczeństwa usług cyfrowych w  większym zakresie. Z drugiej strony, 
poszerzenie takiego katalogu można by było uznać za nadmiarowe. W szczególności, 
jak wskazują niektórzy autorzy, powodem wyłączenia małych i mikro przedsiębiorców 
z zakresu dostawców usług cyfrowych w rozumieniu Ustawy 2018/1560 – może być fakt, 
że wymagane przez tę ustawę środki bezpieczeństwa lub nałożone obowiązki mogą 
stanowić dla nich nieproporcjonalne obciążenie (Kruk 2019).

2. Jaki akt prawny będzie mieć zastosowanie?

Wątpliwości może budzić to, który akt wdrażający Dyrektywę NIS do krajowego po-
rządku prawnego może mieć zastosowanie do danego dostawcy usługi cyfrowej – co 
w szczególności ma znaczenie w przypadku, gdy dostawca usługi cyfrowej dostarcza 
swoje usługi na terytorium kilku państw członkowskich Unii Europejskiej.

W art. 18 ust. 1 Dyrektywy NIS uregulowano, że „dostawca usług cyfrowych podlega 
jurysdykcji państwa członkowskiego, w którym posiada główną jednostkę organizacyjną”, 
tzn. gdy „dostawca usług cyfrowych posiada główną jednostkę organizacyjną w państwie 
członkowskim” oraz ma w nim siedzibę zarządu (Dyrektywa 2016/1148: art. 18, ust. 1). Jeśli 
dostawca usługi cyfrowej nie posiada jednostki organizacyjnej w Unii Europejskiej, to zo-
bowiązany jest wyznaczyć swojego przedstawiciela w Unii Europejskiej (w jednym z tych 
państw członkowskich, w których oferowane są usługi, taki przedstawiciel musi posiadać 
jednostkę organizacyjną). Przy tym, właściwa jest jurysdykcja państwa członkowskiego, 
w  którym taki przedstawiciel posiada jednostkę organizacyjną (Dyrektywa 2016/1148: 
art. 18 ust. 2). Jak wynika z art. 18 ust. 3 Dyrektywy NIS – wyznaczenie przedstawiciela 
przez dostawcę usług cyfrowych nie ma znaczenia dla działań prawnych, które mogłyby 
zostać podjęte przeciwko dostawcy usług cyfrowych.

W art. 16 ust. 1 Maltańskiego Aktu Prawnego uregulowano, że w  przypadku, gdy 
dostawca usługi cyfrowej ma główne miejsce prowadzenia działalności w  Republice 
Malty, to uznaje się go za podlegającego jurysdykcji Republiki Malty. Główne miejsce 
prowadzenia działalności w Republice Malty jest wtedy, gdy dostawca usługi cyfrowej 
ma tam swoją siedzibę (Legal Notice 2018/216: art. 16 ust. 1). Oprócz tego, gdy dostawca 
usług cyfrowych, nie ma siedziby w Unii Europejskiej, ale świadczy usługi cyfrowe w Unii 
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Europejskiej, to uznaje się, w przypadku, gdy jego przedstawiciel ma siedzibę w Repu-
blice Malty, że podlega jurysdykcji Republiki Malty (Legal Notice 2018/216: art. 16, ust. 2).

Zgodnie z art. 17 ust.1 Ustawy 2018/1560, dostawcą usługi cyfrowej jest osoba prawna 
albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej i mająca siedzibę lub 
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przedstawiciela, który ma jednostkę 
organizacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który świadczy usługę cyfrową.

Ponadto, co wynika z art. 17 ust. 4 Ustawy 2018/1560, gdy dostawca usługi cyfrowej 
nie posiada jednostki organizacyjnej w  jednym z  państw członkowskich Unii Europej-
skiej, ale świadczy w Rzeczypospolitej Polskiej usługi cyfrowe, to wtedy ma obowiązek 
wyznaczyć przedstawiciela posiadającego jednostkę organizacyjną w  RP, chyba że 
przedstawiciel został przez niego wyznaczony już w  innym państwie Unii Europejskiej 
(Ustawa 2018/1560: art. 17 ust. 4).

3. Jakie są obowiązki prawne?

Obowiązki prawne odnoszące się do dostawców usług cyfrowych określone zostały 
w Rozdziale V Dyrektywy NIS. Art. 16 ust. 1 Dyrektywy NIS wskazuje, że, państwa człon-
kowskie są zobowiązane zapewnić, by „dostawcy usług cyfrowych określali i podejmo-
wali odpowiednie i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania 
ryzykami, na jakie narażone są sieci i systemy informatyczne” wykorzystywane przez nich 
w zakresie dostarczanych usług cyfrowych. Przy tym, ważne jest, że „środki te muszą 
zapewniać poziom bezpieczeństwa sieci i  systemów informatycznych odpowiedni 
do istniejącego ryzyka i  brać pod uwagę najnowszy stan wiedzy oraz uwzględniać:  
(a) bezpieczeństwo systemów i  obiektów; (b) postępowanie w  przypadku incydentu;  
(c) zarządzanie ciągłością działania; (d) monitorowanie, audyt i testowanie; (e) zgodność 
z normami międzynarodowymi” (Dyrektywa 2016/1148: art. 16, ust. 1). 

Art. 16 ust. 1 Dyrektywy NIS ma swoje odzwierciedlenie w:
 ▪ art. 13 ust. 1 Maltańskiego Aktu Prawnego, z którego wynika, że dostawcy usług 

cyfrowych określają oraz podejmują odpowiednie i  proporcjonalne środki 
techniczne i organizacyjne w celu zarządzania ryzykiem stwarzanym dla bezpie-
czeństwa sieci i systemów informacyjnych, z których korzystają w kontekście do-
starczania usług cyfrowych w Republice Malty. Przy uwzględnieniu aktualnego 
stanu wiedzy, środki te mają zapewnić poziom bezpieczeństwa sieci i systemów 
informacyjnych odpowiedni do istniejącego ryzyka i uwzględniający następujące 
elementy: (a) bezpieczeństwo systemów i  urządzeń; (b) obsługę incydentów;  
(c) zarządzanie ciągłością działania; (d) monitorowanie, audyt i testowanie; oraz 
(e) zgodność z normami międzynarodowymi.

 ▪ art. 17 ust. 2 Ustawy 2018/1560, gdzie dostawca usługi cyfrowej zobowiązany jest 
podjąć właściwe i  proporcjonalne środki techniczne i  organizacyjne określone 
w  Rozporządzeniu wykonawczym 2018/151 „w  celu zarządzania ryzykiem, na 
jakie narażone są systemy informacyjne wykorzystywane do świadczenia usługi 
cyfrowej”. Takie środki mają za zadanie zapewnić cyberbezpieczeństwo odpo-
wiednie do istniejącego ryzyka oraz uwzględnić: (a) bezpieczeństwo systemów 
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informacyjnych i  obiektów; (b) postępowanie w  przypadku obsługi incydentu;  
(c) zarządzanie ciągłością działania dostawcy w celu świadczenia usługi cyfrowej; 
(d) monitorowanie, audyt i testowanie; oraz (e) najnowszy stan wiedzy, obejmują-
cy zgodność z normami międzynarodowymi, wspomnianymi w Rozporządzeniu 
wykonawczym 2018/151.

Co można stwierdzić po powyższym, analizowane przepisy wdrażające Dyrektywę 
NIS nie różnią się w znacznym stopniu. W przypadku Ustawy 2018/1560 jedynie dodane 
zostało, że dostawcy usług cyfrowych mają uwzględniać najnowszy stan wiedzy, obej-
mujący zgodność z  normami międzynarodowymi, wspomnianymi w  Rozporządzeniu 
wykonawczym 2018/151. Istotą i treścią wspomnianych środków, które zostały wskazane 
w Rozporządzeniu wykonawczym 2018/151, jest zarządzanie ryzykiem w sposób sku-
teczny w ramach świadczenia danej usługi cyfrowej (Banasiński, Rojszczak 2020: s. 25).

Wspomniany najnowszy stan wiedzy czy konieczność działania zgodnie z normami 
międzynarodowymi wiąże się ze stosowaniem norm przyjętych przez Międzynarodową 
Organizację Normalizacyjną (ang. International Organization for Standardization, ISO), 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (ang. International Electrotechnical Commis-
sion, IEC) lub Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecom-
munication Union, ITU). Oprócz tego, zastosowanie mogą mieć również europejskie lub 
międzynarodowe normy i specyfikacje, w tym normy krajowe (Kitler et al. 2019: art. 17).

Wskazuje się, że głównym międzynarodowym standardem przyjętym w Republice 
Malty przez szereg organizacji i organów rządowych jest ISO 27001, dodatkowo niektóre 
organizacje decydują się na wdrożenie tego standardu bez uzyskania odpowiedniej 
certyfikacji. Przyjęcie takiego standardu następuje na zasadzie dobrowolności i wiąże się 
z domniemaniem, że podjęto odpowiednie środki w tym zakresie (Finkel, Zammit 2019: 
s. 67). W przypadku Ustawy 2018/1560, jeśli chodzi o normatywne wzorce właściwej or-
ganizacji cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, niektórzy autorzy nakazują odwoła-
nie się w tym zakresie do norm ISO, np. ISO 27001 dotyczącej systemów bezpieczeństwa 
informacji czy ISO 27005 dotyczącej oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji, a także 
do wytycznych OWASP (ang. Open Web Application Security Project) czy NIST (ang. Na-
tional Institute of Standards and Technology) (Ćwiakowski, Gawroński 2020).

***
Zgodnie z art. 16 ust. 2 Dyrektywy NIS, państwa członkowskie zostały zobowiązane do 

zapewnienia, by dostawcy usług cyfrowych podejmowali środki zapobiegające i minimalizu-
jące wpływ incydentów dotyczących bezpieczeństwa ich sieci i systemów informatycznych 
w zakresie usług cyfrowych, które są dostarczane w Unii Europejskiej, z myślą o zapewnieniu 
ciągłości takich usług. Omawiany art. 16 ust. 2 Dyrektywy NIS został wdrożony w:

 ▪ art. 13 ust. 2 Maltańskiego Aktu Prawnego, zgodnie z  którym dostawcy usług 
cyfrowych podejmują środki mające na celu zapobieganie i  minimalizowanie 
wpływu incydentów na bezpieczeństwo sieci i  systemów informacyjnych 
w zakresie dostarczanych usług cyfrowych w Republice Malty, w celu zapewnie-
nia ciągłości tych usług;
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 ▪ art. 17 ust. 3 Ustawy 2018/1560, zgodnie z  którym dostawca usługi cyfrowej 
zobowiązany jest podjąć środki zapobiegające i  minimalizujące wpływ in-
cydentów na usługę cyfrową w celu zapewnienia ciągłości świadczenia tej usługi.

Art. 17 ust. 3 Ustawy 2018/1560, jak i art. 13 ust. 2 Maltańskiego Aktu Prawnego – nie różnią 
się w znaczący sposób w stosunku do art. 16 ust. 2 Dyrektywy NIS.

***
Jeżeli chodzi o  przepisy prawne odnoszące się do incydentów, to w  art. 16 ust. 3 

Dyrektywy NIS wskazano, że państwa członkowskie zapewniają, by dostawcy usług 
cyfrowych niezwłocznie zgłaszali właściwemu organowi ds. cyberbezpieczeństwa lub 
CSIRT4 wszelkie incydenty mające istotny wpływ na świadczenie usług cyfrowych. Takie 
zgłoszenie musi zawierać informacje umożliwiające właściwemu organowi lub CSIRT 
określenie istotności wpływu transgranicznego. Przy tym, takie zgłoszenie nie może 
wiązać się dla strony zgłaszającej ze zwiększoną odpowiedzialnością. 

Ponadto w art. 16 ust. 4 Dyrektywy NIS wskazano parametry, które w szczególności 
powinny mieć zastosowanie przy szacowaniu czy wpływ danego incydentu jest istotny: 
(a) liczba użytkowników, których dotyczy incydent, w szczególności użytkowników zależ-
nych od usługi na potrzeby świadczenia ich własnych usług; (b) czas trwania incydentu; 
(c) zasięg geograficzny, którego dotyczy incydent; (d) zasięg zakłócenia funkcjonowania 
usługi; (e) zasięg wpływu na działalność gospodarczą i społeczną (Dyrektywa 2016/1148: 
art. 16, ust. 4). Jak wynika z omawianego artykułu Dyrektywy NIS, „obowiązek zgłoszenia 
incydentu ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy dostawca usług cyfrowych ma 
dostęp do informacji niezbędnych do oceny wpływu incydentu” względem omówionych 
powyżej w lit. od (a) do (e) parametrów.

Art. 16 ust. 5 Dyrektywy NIS statuuje natomiast: „W przypadku gdy do celów 
świadczenia usługi, która ma istotne znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności 
społecznej i gospodarczej, operator usług kluczowych jest zależny od dostawcy usług 
cyfrowych będącego stroną trzecią, operatorowi temu zgłasza się wszelki istotny wpływ 
na ciągłość usług kluczowych związany z  incydentem, który dotyczy dostawcy usług 
cyfrowych.” (Dyrektywa 2016/1148: art. 16, ust. 5). Zgodnie z tym przepisem wątpliwe jest, 
kto powinien być zobowiązany do dokonania tego typu zgłoszenia na rzecz operatora 
usługi kluczowej – czy dostawca danej usługi cyfrowej czy inny podmiot.

W zakresie wdrożeń powyższych artykułów Dyrektywy NIS do krajowych porządków 
prawnych, to zgodnie z art. 13 ust. 3 Maltańskiego Aktu Prawnego – dostawcy usług cy-
frowych są zobowiązani powiadomić niezwłocznie Jednostkę CIIP5 o wszelkich incyden-
tach mających istotny wpływ na świadczenie usług cyfrowych, które są dostarczane na 
Malcie. Takie powiadomienia muszą zawierać informacje umożliwiające Jednostce CIIP 
określenie znaczenia wszelkich skutków lokalnych i  transgranicznych. Powiadomienie 
nie powoduje zwiększenia odpowiedzialności strony powiadamiającej.

4   Sieć CSIRT utworzono zgodnie z art. 12 Dyrektywy NIS w celu rozwoju pewności i zaufania między 
państwami członkowskimi UE oraz propagowania szybkiej i skutecznej współpracy.

5   Jednostka Ochrony Krytycznej Infrastruktury Informatycznej, ang. CIIP Unit.
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Jak wskazano w art. 13 ust. 4 Maltańskiego Aktu Prawnego – w celu ustalenia, czy 
wpływ incydentu jest istotny, uwzględnia się m.in. następujące parametry: (a) liczbę 
użytkowników dotkniętych incydentem, w  szczególności użytkowników polegających 
na usłudze w celu świadczenia własnych usług; (b) czas trwania incydentu; (c) rozpiętość 
geograficzną w odniesieniu do obszaru dotkniętego incydentem; (d) zakres zakłócenia 
funkcjonowania usługi; (e) zakres wpływu na działalność gospodarczą i  społeczną; 
(f)  znaczenie podmiotu dla utrzymania wystarczającego poziomu usług, z  uwzględ-
nieniem dostępności alternatywnych sposobów świadczenia tych usług; (g) zależność 
krytycznej infrastruktury informatycznej od usług świadczonych przez taki podmiot. 

Ponadto, jak określono przy końcu w art. 13 ust. 4 Maltańskiego Aktu Prawnego: obo-
wiązek zgłoszenia incydentu ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy dostawca 
usług cyfrowych ma dostęp do informacji potrzebnych do oceny wpływu incydentu na 
parametry, o  których mowa w  akapicie poprzedzającym. Przy tym, jeśli świadczenie 
usługi kluczowej przez operatora usług polega na dostawcy usług cyfrowych, który 
jest wobec niego osobą trzecią – w  celu świadczenia usługi, która ma zasadnicze 
znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społecznej i gospodarczej, operator 
usługi kluczowej powiadamia dostawcę usług cyfrowych o  jakimkolwiek znaczącym 
wpływie na ciągłość świadczenia usługi kluczowej spowodowanym zdarzeniem ma-
jącym wpływ na dostawcę usług cyfrowych – niezwłocznie i na piśmie (Legal Notice 
2018/216: art. 13 ust. 5).

Jeśli chodzi o ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej, to w art. 18 ust. 1 Ustawy 
2018/1560 uregulowano, że taki dostawca zobowiązany jest: (a) przeprowadzić „czynno-
ści umożliwiające wykrywanie, rejestrowanie, analizowanie oraz klasyfikowanie incyden-
tów”; (b) zapewnić „w niezbędnym zakresie dostęp do informacji dla właściwego CSIRT 
MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV o  incydentach zakwalifikowanych jako krytyczne 
przez właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV”; (c) dokonać klasyfikacji incy-
dentu jako incydentu istotnego; (d) zgłosić taki „incydent istotny niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu jego wykrycia, do odpowiedniego CSIRT jak 
CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV”; (e) zapewnić „obsługę incydentu istotnego 
i  incydentu krytycznego we współpracy z  właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK lub 
CSIRT GOV, przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe”; (f) usunąć podatności, 
o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy 2018/1560; oraz (g) przekazać „operatorowi usługi 
kluczowej, który świadczy usługę kluczową za pośrednictwem tego dostawcy usługi 
cyfrowej, informacje dotyczące incydentu mającego wpływ na ciągłość świadczenia 
usługi kluczowej tego operatora” (Ustawa 2018/1560: art. 18, ust. 1). Wspomniany punkt 
(g) odnosi się do konieczności przekazania operatorowi usługi kluczowej informacji o in-
cydencie każdego rodzaju, a nie tylko o incydencie istotnym w rozumieniu ustawy (Szpor 
i in. 2019: s. 163).

W art. 18 ust. 2 Ustawy 2018/1560 określono, że „dostawca usługi cyfrowej w celu 
sklasyfikowania incydentu jako istotnego” uwzględnia: (a) liczbę użytkowników, których 
dotyczy incydent, w  szczególności użytkowników zależnych od usługi na potrzeby 
świadczenia ich własnych usług; (b) czas trwania incydentu; (c) zasięg geograficzny ob-
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szaru, którego dotyczy incydent; (d) zakres zakłócenia funkcjonowania usługi; (e) zakres 
wpływu incydentu na działalność gospodarczą i społeczną.

Z art. 18 ust. 3 Ustawy 2018/1560 wynika, że: gdy dostawca usługi cyfrowej klasyfiku-
je incydent jako istotny, to wtedy zobowiązany jest ocenić istotność wpływu incydentu 
na świadczenie usługi cyfrowej na podstawie parametrów, o których mowa w akapicie 
poprzedzającym, oraz na podstawie progów określonych w Rozporządzeniu wykonaw-
czym 2018/151. Obowiązek zgłoszenia incydentu jest wyłączony, gdy taki dostawca „nie 
posiada informacji pozwalających na ocenę istotności wpływu incydentu na świadczenie 
usługi cyfrowej” – co uregulowano w art. 18 ust. 4 Ustawy 2018/1560. Wymogi w zakresie 
zawartości zgłoszenia incydentu istotnego określone są w art. 19.

W ramach omówionych powyżej przepisów, jedna z najistotniejszych odmienności 
odnosi się do terminu zgłoszenia istotnego incydentu. W Maltańskim Akcie Prawnym 
jest to – bez zbędnej zwłoki, natomiast w Ustawie 2018/1560 – niezwłocznie, nie później 
jednak niż 24 godziny od momentu jego wykrycia. Rozwiązanie zastosowane w ustawie 
należy ocenić pozytywnie, ma dla jego odbiorców dyscyplinujący charakter – przy tym, 
jest to termin krótszy niż np. ten określony na zgłoszenie naruszenia ochrony danych 
osobowych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (tam – bez zbędnej zwłoki, 
w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia).

Kolejna różnica jaką można odnotować odnosi się do kwestii wymiany informacji 
dotyczących incydentów pomiędzy operatorem usług kluczowych a  dostawcą usług 
cyfrowych. W Ustawie 2018/1560 dostawca usługi cyfrowej jest zobowiązany przeka-
zać operatorowi usługi kluczowej informacje dotyczące incydentu mającego wpływ na 
ciągłość świadczenia usługi kluczowej tego operatora, dla odróżnienia – w Maltańskim 
Akcie Prawnym, operator usługi kluczowej powiadamia niezwłocznie na piśmie o jakim-
kolwiek znaczącym wpływie na ciągłość świadczenia usługi kluczowej spowodowanym 
zdarzeniem mającym wpływ na dostawcę usług cyfrowych – Dyrektywa NIS nie precy-
zuje tego na kim spoczywa przedmiotowy obowiązek. 

Oprócz tego, w zakresie parametrów określenia incydentu jako istotnego - Maltański 
Akt Prawny w stosunku do Dyrektywy NIS i Ustawy 2018/1560 ma uregulowane dodat-
kowo znaczenie podmiotu dla utrzymania wystarczającego poziomu usług i zależność 
infrastruktury krytycznej, krytycznej infrastruktury informatycznej lub obu tych elemen-
tów od usług świadczonych przez taki podmiot. 

4. Sankcje

W odniesieniu do sankcji, które mogą zostać nałożone na dostawców usług cyfro-
wych, w art. 21 Dyrektywy NIS wskazano jedynie, że: „Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w  przypadku naruszeń krajowych 
przepisów przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy i podejmują wszystkie niezbęd-
ne środki w celu zapewnienia ich wykonania. Przewidziane sankcje muszą być skutecz-
ne, proporcjonalne i odstraszające.” (Dyrektywa 2016/1148: art. 21). W związku z tym, by 
uzyskać informacje o wysokości potencjalnych sankcji za naruszenie przepisów, należy 
zajrzeć do poszczególnych krajowych aktów prawnych wdrażających Dyrektywę NIS.
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W Maltańskim Akcie Prawnym za naruszenie przepisów prawnych przez dostawców 
usług cyfrowych przewidziano kary pieniężne. W przypadku naruszenia, na podstawie 
art. 20 ust. 1 Maltańskiego Aktu Prawnego, przedsiębiorca w  postaci dostawcy usługi 
cyfrowej, który nie wdroży odpowiednich i proporcjonalnych środków bezpieczeństwa 
określonych w art. 13 Maltańskiego Aktu Prawnego, lub nie współpracuje z Jednostką 
CIIP przy wykonywaniu swoich obowiązków na mocy Maltańskiego Aktu Prawnego 
w  zakresie monitorowania – podlega karze administracyjnej w  wysokości co najmniej 
1000 EUR ale nie większej niż 100 000 EUR za każde takie naruszenie. Oprócz tego, kara 
w wysokości 100 EUR może zostać nałożona za każdy dzień, w którym takie naruszenie 
trwa, w przypadku, gdy taka kara zostanie przez Jednostkę CIIP ustalona i nałożona.

Ponadto, jak wskazano w art. 20 ust. 2 Maltańskiego Aktu Prawnego, przedsiębiorca 
w postaci dostawcy usług cyfrowych, w przypadku gdy: nie powiadomił o wystąpieniu 
incydentu (a miał taki obowiązek); nie zastosował się do instrukcji Jednostki CIIP, które 
są zgodne z  prawem; lub narusza przepisy Maltańskiego Aktu Prawnego, inne niż te 
omówione w ramach akapitu poprzedzającego – podlega karze administracyjnej w wy-
sokości nie niższej niż 500 EUR, ale nie przekraczającej 50 000 EUR za każde naruszenie, 
a oprócz tego – w wysokości 50 EUR za każdy dzień, w którym naruszenie trwa. 

W każdym z wymienionych wyżej przypadków w ramach Maltańskiego Aktu Praw-
nego – taka nałożona dzienna kara pieniężna może być datowana wstecz na dzień 
popełnienia lub rozpoczęcia naruszenia. Sama procedura nakładania powyższych kar 
przez Jednostkę CIIP, zawarta jest w art. 19 Maltańskiego Aktu Prawnego. Kwota takiej 
kary pieniężnej ustalana jest z uwzględnieniem w szczególności charakteru oraz zakresu 
naruszenia, czasu jego trwania, a  także wpływu na krytyczną działalność społeczną 
i gospodarczą. 

Natomiast w  Ustawie 2018/1560 przewidziano dla dostawców usług cyfrowych 
karę pieniężną, gdy taki dostawca nie wykonuje obowiązku w zakresie niezwłocznego 
zgłaszania incydentu istotnego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu 
wykrycia, do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, który określono w art. 
18 ust. 1 pkt 4 Ustawy 2018/1560 – za  każdy stwierdzony przypadek niezgłoszenia incy-
dentu istotnego w wysokości do 20 000 PLN.

Dodatkowo, dostawca usługi cyfrowej może dostać karę pieniężną w wysokości do 
20 000 PLN, gdy nie wykonuje obowiązku, z art. 18 ust. 1 pkt 5 Ustawy 2018/1560, tj. jak 
nie zapewni obsługi incydentu istotnego i incydentu krytycznego we współpracy z wła-
ściwym CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, przekazując im niezbędne dane, co 
obejmuje także dane osobowe; a także gdy nie usuwa podatności, wskazanych w art. 32 
ust. 2 Ustawy 2018/1560, tj. gdy taki dostawca nie zrealizuje wezwania organu właściwe-
go do spraw cyberbezpieczeństwa do usunięcia w wyznaczonym terminie podatności, 
które doprowadziły lub mogłyby doprowadzić do wystąpienia incydentu.

W wyjątkowych przypadkach, jak określono w art. 73 ust. 5 Ustawy 2018/1560, organ 
właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa może nałożyć na dostawcę usług cyfrowych 
karę w wysokości nawet do 1 000 000 PLN. Ma to miejsce, jeżeli taki organ w wyniku 
kontroli stwierdzi, że dostawca usługi cyfrowej uporczywie narusza przepisy Ustawy 
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2018/1560, powodując: (a) bezpośrednie i  poważne zagrożenie cyberbezpieczeństwa 
dla obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego lub 
życia i zdrowia ludzi; (b) zagrożenie wywołania poważnej szkody majątkowej lub poważ-
nych utrudnień w świadczeniu usług kluczowych.

Omawiane kary z art. 73 Ustawy 2018/1560, mogą być także nałożone przez organ 
właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa, „w przypadku, gdy podmiot zaprzestał naru-
szania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę”, jeżeli wspomniany organ „uzna, że prze-
mawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia” (Ustawa 2018/1560: art. 76).

Co można zauważyć po powyższym, kary pieniężne w przypadku Ustawy 2018/1560 
nakładane są na dostawców usług cyfrowych jedynie w związku z sytuacjami, w których 
doszło do incydentu, w  przypadku niewypełnienia obowiązków informacyjnych lub 
nieusunięcia podatności zidentyfikowanej podczas obsługi incydentu – mimo, że art. 21 
Dyrektywy NIS uprawnia krajowego ustawodawcę do wprowadzenia sankcji za narusze-
nia obowiązków prawnych związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu cyber-
bezpieczeństwa (Proć 2020). Z takiego uprawnienia skorzystano w ramach Maltańskiego 
Aktu Prawnego – i w efekcie, możliwe jest nałożenie kary pieniężnej na przedsiębiorcę 
w postaci dostawcy usługi cyfrowej, który nie wdroży odpowiednich i proporcjonalnych 
środków bezpieczeństwa. Jest to kierunek trafny i podobny do zastosowanego w Ogól-
nym Rozporządzeniu o Ochronie Danych.

Sama Dyrektywa NIS nie precyzuje wysokości kar pieniężnych, określone one zostały 
w aktach ją wdrażających. W Maltańskim Akcie Prawnym przewidziano kary pieniężne 
w walucie EURO, a w Ustawie 2018/1560 zostały one określone w PLN. Kary pieniężne 
uregulowane w Maltańskim Akcie Prawnym, które mogą być nałożone na dostawców 
usług cyfrowych, wydają się być w praktyce jednak wyższe, niż te wynikające z ustawy. 
Przy tym, w  porównaniu do innych aktów prawnych (jak np. Ogólne Rozporządzenie 
o Ochronie Danych) określone w Ustawie 2018/1560 czy w Maltańskim Akcie Prawnym 
kary nie są wysokie i mogą nie zostać uznane za takie, które są skuteczne, proporcjonal-
ne i odstraszające.

Wprowadzenie omawianych wyżej kar pieniężnych, jak wskazują niektórzy autorzy, 
może mieć uzasadnienie w tym, że „cyberprzestrzeń jako wspólne dobro musi być chronio-
na w jednakowym stopniu przez wszystkich jej użytkowników. Brak synergii w działaniach 
na poziomie krajowym czy europejskim będzie wpływał na skuteczność oddziaływania na 
niepożądane zdarzenia w cyberprzestrzeni” (Banasiński 2018: s. 170). W tym zakresie może 
nasuwać się pytanie, czy ich obecna forma przynosi postulowane efekty.

Podsumowanie

W zakresie Dyrektywy NIS i aktów ją wdrażających w postaci Ustawy 2018/1560 i Mal-
tańskiego Aktu Prawnego nie można dostrzec znaczących różnic. Dyrektywa NIS odnosi 
się do dostarczania jedynie trzech rodzajów usług cyfrowych: internetowej platformy 
handlowej, wyszukiwarki internetowej i  usługi przetwarzania w  chmurze. Analogicznie 
jest w Ustawie 2018/1560 i w Maltańskim Akcie Prawnym.
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Dostawcą usług cyfrowych jest osoba prawna, która dostarcza usługi cyfrowe. 
Jednak taki dostawca usługi cyfrowej podlega pod przepisy danego krajowego aktu 
prawnego wdrażającego Dyrektywę NIS po spełnieniu pewnych warunków, o  któ-
rych mowa w  odpowiednim akcie prawne: przedmiotowe przepisy prawne nie mają 
zastosowania do mikro przedsiębiorców i  małych przedsiębiorców oraz nie odnoszą 
się one także np. do jednoosobowej działalności gospodarczej. Po łącznym spełnieniu 
wszystkich wymaganych prawnie kryteriów do uznania za dostawcę usług cyfrowych 
– takim dostawcą zostaje się z mocy prawa. Wydaje się, że dla zapewnienia wyższego 
poziomu cyberbezpieczeństwa, krąg takich podmiotów czy usług cyfrowych mógłby 
zostać rozszerzony.

W przypadku uznania za dostawcę usług cyfrowych, taki dostawca powinien mieć na 
względzie obowiązki prawne, m.in. w zakresie właściwych i proporcjonalnych środków 
technicznych i organizacyjnych, bezpieczeństwa systemów informacyjnych i obiektów, 
zarządzania ciągłością działania, monitorowania, postępowania w  przypadku obsługi 
incydentu, audytu i testowania oraz uwzględniania najnowszego stanu wiedzy. Do cie-
kawszych odmienności w ramach badanych aktów prawnych można zaliczyć termin na 
zgłaszanie incydentu istotnego czy powiadamiania o znaczącym wpływie na ciągłość 
świadczenia usługi kluczowej spowodowanym zdarzeniem mającym wpływ na dostaw-
cę usług cyfrowych.

Za nieprzestrzeganie przez dostawców usług cyfrowych omówionych obowiązków 
prawnych przewidziano kary pieniężne, które mogą różnić się w zależności od przepisów 
wdrażających Dyrektywę NIS do krajowego porządku prawnego. W aktach prawnych 
Republiki Malty i Rzeczypospolitej Polskiej podstawowe różnice odnoszą się do wska-
zanej w przepisach waluty, możliwych do naruszenia obowiązków prawnych i wysokości 
potencjalnej kary. Wydaje się, że wysokość kar pieniężnych w obydwu przypadkach mo-
głaby zostać zwiększona, gdyż mogą one nie zostać uznane za takie, które są skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające – w szczególności porównując je do kar z innych aktów 
prawnych (np. takich jak Ogólne Rozporządzenie o  Ochronie Danych). W przypadku 
Ustawy 2018/1560, pod rozwagę można wziąć także rozszerzenie możliwości nałożenia 
kar pieniężnych na kwestie niepodjęcia właściwych i proporcjonalnych środków tech-
nicznych i organizacyjnych przez dostawcę usług cyfrowych.
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Streszczenie

W zakładach karnych w Europie i państwach muzułmańskich wielokrotnie dokonywała się konwersja 

osadzonych na radykalną odmianę islamu, co w konsekwencji nierzadko skłaniało ich do podjęcia ak-

tywności o charakterze terrorystycznym. Stąd też problematyka ta jest ważna z perspektywy zrozumie-

nia mechanizmów konwersji na ten rodzaj ekstremizmu. Artykuł podejmuje zagadnienie radykalizacji 

dżihadystycznej w hiszpańskich zakładach penitencjarnych oraz związków tego procesu z aktywnością 

terrorystyczną. Odwołuje się do metody historycznej i systemowej oraz do teorii sieci, ujmującej dżiha-

dyzm jako swoisty globalny ruch społeczny. Koncentruje się na analizie najważniejszych inicjatyw pre-

wencyjnych i deradykalizacyjnych, wprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat przez władze Hiszpanii 

w odpowiedzi na ten problem w celu zniwelowania ryzyka oddziaływania ekstremizmu salafickiego 

w więzieniach. Artykuł przybliża główne przesłanki i kierunki działań administracji penitencjarnej w tym 

zakresie, jak również wskazuje na wyzwania im towarzyszące. Głównym wnioskiem jest wskazanie na 

kompleksowe i wielopłaszczyznowe opracowanie strategii prewencyjnych w hiszpańskich zakładach 

penitencjarnych, które – pomimo pewnych mankamentów – należy uznać za efektywne.

Słowa kluczowe: radykalizacja, deradykalizacja, dżihadyzm, Europa, Hiszpania, więzienia

Preventing jihadist radicalisation in Spanish prisons

Abstract

The process of radicalisation, that often takes place in prisons in European and Muslim countries, is 

extremely important to understand the challenges and threats for the international security, caused 

1    Artykuł został przygotowany w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Na-
uki: Ewaluacja skuteczności wybranych polityk antyterrorystycznych państw europejskich w latach 2005-
2020 - analiza porównawcza Belgii, Francji, Hiszpanii i  Holandii, nr UMO-2019/33/B/HS5/00603 do 
projektu badawczego nr 2019/33/B/HS5/00603.
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by jihadist terrorism. It is necessary to analyse how condemned individual becomes involved in 

militant activities. The article analyses the problem of violent radicalisation in Spanish prisons and 

examines anti-terrorist policy based in this context on the idea of prevention, deradicalisation and 

disengagement. The research is focused on the conditions and purposes of the Spanish strategies 

and programmes introduced in the penitentiary centers in the response to the jihadi recruitment 

in the Iberian Peninsula. The  author emphasises the priorities of the National Strategic Plan to 

Combat Violent Radicalisation approved in 2015 and other initiatives and regulations to stop the 

Salafi proselytism and unable the indoctrination activities among the Muslim in prisons. The 

methodological analysis is based on the integration of historical and system method and refers to the 

Marc Sageman’s theory of the jihadist network, which is more appropriate to understand how they 

appear and operate. The main finding of the article is that Spanish authorities have implemented the 

multidimensional and integrated programmes countering violent extremism and anti-radicalisation 

in prisons that are effective, despite some elements that could be improved.

Keywords: radicalisation, deradicalisation, terrorism, Europe, Spain, prisons

Zakłady penitencjarne od lat są wskazywane jako ośrodki, w  których zachodzi 
proces radykalizacji dżihadystycznej. Na charakter i znaczenie tych zależności zwracał 
uwagę m.in. raport z  badań zrealizowanych dla Parlamentu Europejskiego w  2012 r., 
zatytułowany Europejska sieć kryminalno-terrorystyczna: powiązania pomiędzy grupami 
terrorystycznymi i  przestępczymi w  Unii Europejskiej (ang. Europe’s Crime-Terror Nexus: 
Links Between Terrorist and Organised Crime Groups in the European Union)2. To właśnie 
więzienia bywały często „inkubatorami terroryzmu”, miejscem, w  którym odbywający 
karę z tytułu prowadzenia aktywności przestępczej stykali się z ideami ekstremistyczny-
mi oraz je przyswajali, czego dobitnym przykładem stało się więzienie w irackim Bagram. 
Problem ten był niejednokrotnie także udziałem państw Unii Europejskiej. Stąd też tak 
wiele programów zapobiegania radykalizacji obejmuje w Europie wielopłaszczyznowe 
przedsięwzięcia realizowane w instytucjach penitencjarnych, polegające m.in. na moni-
toringu treści, z którymi styczność mają osoby pozbawione wolności, oraz na wysiłkach 
podejmowanych na rzecz ich integracji oraz inkluzji społecznej (Kosmynka 2019b: s. 43). 
Inicjatywy prewencyjne podejmowane w tym zakresie stanowią ważny element strategii 
bezpieczeństwa budowanych od lat na Starym Kontynencie. W Europie, w  tym także 
w Hiszpanii, w wielu przypadkach kierowano się zasadą izolacji osadzonych z powodu 
działalności terrorystycznej, w celu uniemożliwienia im oddziaływania na innych więź-
niów, choć obecnie nie brakuje głosów krytycznych, dotyczących tej metody. Stanowi-
sko takie reprezentuje m.in. John Horgan, ekspert zajmujący się psychologią terroryzmu 
i procesami deradykalizacynymi, który postuluje zastosowanie wachlarza instrumentów 
monitoringu, nadzoru i spersonalizowanych programów adresowanych do tej kategorii 
osadzonych (Silke, Veldhuis 2017: s. 4).

Radykalizacja bywa definiowana jako proces, który charakteryzuje stopniowe uwew-
nętrznianie skrajnych przekonań oraz ekstremistycznego światopoglądu, uzasadniające-

2  Zob. Makarenko 2012; por. Clarke 2016: s. 1–15.
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go stosowanie przemocy (Hafez, Mullins 2015: s. 960; por. McCauley, Moskalenko 2008; 
Bolechów 2012: s. 104–133). Zawiera ona aspekty kognitywny (idee, wartości, sądy) oraz 
behawioralny, manifestujący się poprzez określone czyny, choć trzeba zaznaczyć, że nie 
w  każdym przypadku internalizacja skrajnych idei musi znaleźć kontinuację w  aktach 
przemocy. Proces ten ma charakter stopniowy i wielofazowy, obejmuje mechanizmy so-
cjalizacyjne, budowane za pośrednictwem kontaktów z osobami już zradykalizowanymi, 
(auto)indoktrynację oraz kształtowanie tożsamości na filarze skrajnego światopoglądu 
(Cano Paños 2021: s. 19–25; por. Wiktorowicz 2005: s. 17–24).

Hiszpania już od ponad dwudziestu lat boryka się z niebezpieczeństwem płynącym 
ze strony funkcjonujących na jej terenie komórek ruchu globalnego dżihadu, których 
trajektorie aktywności w  trakcie tego czasu ewoluowały i przybierały różne formy po-
średnich i  bezpośrednich mechanizmów działalności terrorystycznej3 (np. zamachy 
w Madrycie 2004 r., Barcelonie 2017 r.). Wykryte w tym państwie komórki ekstremizmu 
salafickiego cechuje struktura sieciowa, wielotorowe powiązania zagraniczne i fluktuacja 
partycypacyjna ich członków. Siatki dżihadystów w Hiszpanii obejmują komórki radyka-
łów pochodzących głownie z regionu Maghrebu. O kształcie zagrożeń asymetrycznych 
dla bezpieczeństwa świadczą nie tylko przeprowadzone na terenie tego państwa 
zamachy terrorystyczne, ale również znaczna liczba komórek radykalnego salafizmu, 
wykrytych tam i dezaktywowanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Hiszpania jest 
stale wymieniana w materiałach propagandowych dżihadystów jako państwo opresyjne 
wobec muzułmanów, a co za tym idzie, jako cel zamachów. W tym zakresie widoczna 
jest tendencja rosnąca, o czym świadczą publikacje z wiosny 2019 r. materiałów inter-
netowych przez sympatyków idei tzw. Państwa Islamskiego, którzy zapowiadali ataki na 
Półwyspie Iberyjskim. W 2020 r. przeprowadzono na terenie tego państwa 23 operacje 
antyterrorystyczne, w wyniku których zatrzymano 37 osób (Shelanu 2021). Wyroki po-
zbawienia wolności dla członków dezaktywowanych siatek terrorystycznych, a  także 
przypadki wykrycia praktyki rekrutacji do tych struktur, prowadzonej w zakładach kar-
nych, wymusiły potrzebę implementacji projektów deradykalizacyjnych i prewencyjnych 
w tych ośrodkach.

Cel artykułu i zastosowana metodologia

Celem artykułu jest przybliżenie najważniejszych inicjatyw i kierunków postępowań 
zapobiegawczych, wdrażanych przez hiszpańską administrację w  zakresie przeciw-
działania radykalizacji dżihadystycznej oraz deradykalizacji osadzonych w  ośrodkach 
penitencjarnych. Niniejsza analiza ukazuje skalę problemu oddziaływania propagandy 
walczącego salafizmu w hiszpańskich więzieniach, zwraca uwagę na wyzwania płynące 
ze związków łączących sieci przestępcze i terrorystyczne, a zarazem koncentruje się na 
głównych przedsięwzięciach i projektach, podyktowanych potrzebą minimalizacji ryzyka 
wystąpienia postaw ekstremistycznych w  tym państwie. Głównym założeniem niniej-

3  Por. Kosmynka 2015: s. 129.
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szych rozważań jest stwierdzenie, że charakter zagrożeń dla bezpieczeństwa Hiszpanii, 
kreowany przez ekstremizm dżihadystyczny, implikuje potrzebę rozwijania komplekso-
wych programów zapobiegania radykalizacji w zakładach penitencjarnych jako ważnych 
ośrodków potencjalnej socjalizacji do ekstremizmu.

Interdyscyplinarny dobór wachlarza metod jest cechą charakterystyczną metodologii 
badań nad terroryzmem.4 W niniejszym artykule zastosowano metody historyczną i sys-
temową, pozwalające na „diagnozę badanych zagadnień jako splecionego zespołu ele-
mentów, w ramach którego uwaga skupiona jest zarówno na ich częściach składowych, 
jak i wzajemnych powiązaniach – szczególnie w kontekście uchwycenia relacji przyczy-
nowo-skutkowych krystalizacji określonych elementów i przesłanek zagrożeń dla bez-
pieczeństwa” (Kosmynka 2019a: s. 135). „Śledzenie procesu przeobrażeń współczesnego 
terroryzmu unaocznia, jak ważne miejsce zajmuje wpisująca się wymiar ruchów społecz-
nych teoria sieci, które to pojęcie nawiązuje do koncepcji Marca Sagemana. Postrzega on 
komórki dżihadystyczne jako swoisty ruch społeczny, złożony z licznych nieformalnych 
sieci inspirujących do terroryzmu, zarazem jako pewną formę organizacji”.5 Aspekt dia-
gnostyczny i weryfikacyjny metody systemowej nawiązuje w tym ujęciu również do tych 
koncepcji w kontekście analizy społecznych i ekonomicznych uwarunkowań procesu ra-
dykalizacji w zakładach karnych. Ważnym źródłem pozyskiwania informacji były wyjazdy 
studyjne do Hiszpanii (Madryt, Salamanca, Barcelona), zrealizowane w latach 2017–2021, 
także kwerendy i  rozmowy z  ekspertami zajmującymi się analizowaną problematyką, 
m.in. z Królewskiego Instytutu Elcano (hiszp. Real Instituto Elcano) i Międzynarodowego 
Obserwatorium Badań nad Terroryzmem (hiszp. Observatorio Internacional de Estudios 
sobre Terrorismo) w Madrycie.

Zagadnienie radykalizacji dżihadystycznej w Hiszpanii jest obecne głównie w anali-
zach autorów iberyjskich. Wymienić należy tutaj przede wszystkim uczonych hiszpań-
skich, zajmujących się zagrożeniami ze strony terroryzmu dla bezpieczeństwa tego 
państwa: m.in. Javiera Jordana, Fernando Reinaresa, Carolę Garcíę-Calvo, Álvaro Vicente, 
Miguela Angela Cano Pañosa, José Luisa Lópeza Novo, Luisa de la Corte Ibañeza (na 
przykład: Gutiérrez et al. 2008; Reinares, García-Calvo 2014, 2015; Reinares et al. 2018; 
Cano Paños 2021; López Novo 2021; Vicente 2021). W prowadzonych od lat analizach 
i  raportach koncentrują się oni na badaniu uwarunkowań i  katalizatorów społecznych 
radykalizacji salafickiej w Hiszpanii oraz diagnozie profilu socjopsychologicznym zatrzy-
manych tam dżihadystów i wyzwań z tym związanych, rzutujących na bezpieczeństwo 
państwa i regionu.

Mechanizmy radykalizacji w hiszpańskich zakładach karnych

Z badań przywoływanych przez Fernando Reinaresa, Carolę Garcíę-Calvo i  Álvaro 
Vicente wynika, że hiszpańskie ośrodki penitencjarne były i są, szczególnie od 2004 r., 
miejscami indoktrynacji salafickiej, choć trzeba dodać, że instytucje te nie są najważ-

4  Więcej – w monografii: Bolechów 2012: s. 24 i 33.
5  Kosmynka 2019a: s. 135-136. Szerzej – w monografii: Sageman 2008.
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niejszymi przestrzeniami determinującymi internalizację ekstremistycznych przekonań. 
Przebieg radykalizacji z kolei, jak wspomniano, może – choć nie musi – mieć kontinuum 
behawioralne w realizacji czynów terrorystycznych. O tendencjach tych świadczą kon-
kretne wartości liczbowe: spośród skazanych bądź zlikwidowanych terrorystów na tere-
nie Hiszpanii w latach 1996–2018 ok. 10,5 proc. z nich przyjęło postawy skrajne przede 
wszystkim podczas pobytu w zakładzie karnym, z kolei prawie 54 proc. – w prywatnych 
mieszkaniach, ponad 38 proc. – w ośrodkach kultu religijnego. Jednocześnie należy pa-
miętać o tak ważnym dla procesu radykalizacji znaczeniu przestrzeni wirtualnej – okaza-
ła się ona kluczowa w 52 proc. przypadków uwewnętrzniania światopoglądu salafickiego 
(Reinares, García-Calvo, Vicente 2018: s. 4).

Trzeba zaznaczyć, że w  wielu badaniach dotyczących mechanizmów radykalizacji 
w  Hiszpanii (i  zresztą nie tylko tam) widać wyraźnie tendencję komplementarności 
znaczenia interakcji bezpośrednich oraz materiałów i kontaktów internetowych (Vicente 
2021: s. 3–10). Najczęstszymi przyczynami aresztowania na terenie Hiszpanii i postawienia 
zarzutów osobom podejrzewanym o udział w tym procederze są: działalność werbun-
kowa do siatek terrorystycznych, rozpowszechnianie ekstremistycznych materiałów, 
przekazywanie środków finansowych organizacjom terrorystycznym, realizacja szkoleń 
oraz – w mniejszym zakresie – aktywność operacyjna i wywrotowa (np. przygotowywa-
nie ataków terrorystycznych).

Jeśli chodzi o  płeć osób osadzonych w  hiszpańskich więzieniach, które zetknęły 
się tam z  materiałami o  charakterze dżihadystycznym i  pod ich wpływem lub/oraz 
kontaktów z innymi osadzonymi o skrajnych poglądach uległy oddziaływaniu ideologii 
ekstremistycznej, byli to wyłącznie mężczyźni. Ich średnia wieku wynosiła 28 lat i w więk-
szości przypadków wywodzili się z  regionu Maghrebu (głównie Maroka), choć proces 
radykalizacji dokonał się głównie na terenie Półwyspu Iberyjskiego (Vicente 2021: s. 5). 
Widać tu zatem wyraźnie wskazywaną także i w innych opracowaniach tendencję kry-
stalizacji w Hiszpanii tzw. „rodzimego terroryzmu” (ang. homegrown terrorism), za który 
odpowiedzialność ponoszą, podobnie jak i  w  innych państwach Starego Kontynentu, 
w coraz większym stopniu osoby wywodzące się ze środowisk post-imigranckich, uro-
dzone już w Europie. Tak np. spośród zatrzymanych w latach 2013–2014 w tym państwie 
dżihadystów „aż ok. 70 proc. miało hiszpańskie obywatelstwo (w tym średnio ośmiu na 
dziesięciu było urodzonych już na Półwyspie Iberyjskim). Dla porównania warto dodać, 
że w latach 1995–2012 wartości te oscylowały w granicach zaledwie 16,6 proc.” (Kosmyn-
ka 2017: s. 156; por. Reinares, García-Calvo 2014, 2015; Kosmynka 2020: s. 278–279). Warto 
podkreślić, że odbywający na terenie Hiszpanii karę pozbawienia wolności terroryści po-
chodzenia imigranckiego mają hiszpańskie obywatelstwo; w innym wypadku są wydalani 
z Półwyspu Iberyjskiego i trafiają do zakładów penitencjarnych w państwie pochodzenia.

Nie istnieje oczywiście jeden typ osobowości czy profil charakterologiczny wskazu-
jący na podatność na ekstremistyczną kosmowizję, podobnie jak trudno doszukiwać się 
uniwersalnego zespołu cech określających terrorystę, na co zwracają uwagę tak wy-
bitni psychologowie, zajmujący się tym zagadnieniem, jak Jerrold Post (1990) czy John 
Horgan (2021). Warto jednak zwrócić uwagę na kilka znamiennych obserwacji. Wbrew 
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stereotypowym wyobrażeniom indoktrynacja osób obywających wyrok w  wielu przy-
padkach nie dotyczy jednostek wcześniej bardzo religijnych i o poglądach konserwa-
tywnych. Często, nie tylko zresztą na terenie Hiszpanii, staje się ona udziałem skazanych 
z powodu działalności kryminalnej, którzy dopiero podczas pobytu w więzieniu ulegają 
ideom dżihadystycznym. Istotne znaczenie odgrywa natomiast doświadczenie wyklu-
czenia oraz – ukazany tak wielowymiarowo przez amerykańskiego socjologa Ervinga 
Goffmana – wpływ instytucji totalnej (Goffman 2011), który w  tym przypadku skutkuje 
czasem zwrotowi w kierunku religii, w tym także w bardzo uproszczonym jej wydaniu, 
połączonym ze światopoglądem internalizownaym pod wpływem kontaktów z osobami 
już zradykalizowanymi (Reinares et al. 2018: s. 7). Oczywiście należy dodać, że oddziały-
waniu takiemu ulec mogą też osoby głęboko wierzące.

Pisząc o  jednostkach zaangażowanych w  proces indoktrynacji i  szczególnie na-
rażonych na ten przekaz, Peter Nesser wyróżnia: „przedsiębiorców” (liderów komórek, 
aktywnie uczestniczących w  procesie socjalizacji i  werbunku); „protegowanych” (ludzi 
młodych, idealistów, doświadczających nierzadko kryzysu tożsamości, poszukujących 
identyfikacji z określającymi ich tożsamość wartościami i wyznającą je grupą) oraz „wy-
rzutków” (Bolechów 2012: s. 128–130). Ci ostatni są „często słabo funkcjonujący w środo-
wisku społecznym, notowani za czyny karalne. […] Radykalizacja i rekrutacja dokonuje się 
zwykle w kontekście problemów osobistych, lojalności wobec przyjaciół lub połączenia 
obu tych czynników. Motywacją jest uzyskanie stanu «uzdrowienia duchowego». Rekru-
towani nierzadko w więzieniach lub środowiskach podziemia kryminalnego, często słabo 
wykształceni, ale charakteryzujący się sprytem oraz dobrą kondycją fizyczną. Niejed-
nokrotnie są starymi przyjaciółmi czy znajomymi członków komórek terrorystycznych. 
Nie cieszą się wielkim poważaniem ani statusem w  strukturach terrorystycznych, ale 
są wykorzystywani w bezpośrednich działaniach operacyjnych” (Bolechów 2012: s. 130). 
Tak częste w więzieniach odczuwanie negatywnych emocji – złości, frustracji i upokorze-
nia – może być dosyć łatwo skanalizowane w postaci przyjęcia radykalnej, manichejskiej 
percepcji otaczającego świata, porządkującej system wartości, nadającej sens egzy-
stencji i dookreślającej tożsamość. Osoby pozbawione wolności, doświadczające stanu 
izolacji, borykające się z życiowym kryzysem są szczególnie otwarte na ekstremistyczne 
idee (Fernández Abad 2020: s. 124).

Podatność na przyjęcie narracji dżihadystycznej w  przestrzeniach newralgicznych 
(hiszp. espacios de vulnerabilidad), za jakie są w tym kontekście uznawane w opracowa-
niach hiszpańskojęzycznych więzienia, bywa wyjaśniana kilkupłaszczyznowo (Fernández 
Abad 2020: s. 125-127; Neumann 2010: s. 28). Na wyszczególnione wyżej elementy na-
kłada się potrzeba poszukiwania oparcia duchowego w sytuacji uwięzienia, co tłumaczy 
zwrot ku religii (islamowi), a w rzadszych wypadkach ku postawom radykalnym. Drugim 
ważnym czynnikiem jest znamienne dla mechanizmów instytucji totalnej doświadczanie 
przemocy i  strachu, co wzmacnia pragnienie przynależności do grupy, zapewniającej 
bezpieczeństwo i oparcie, nadającej nowy sens egzystencji. Ponadto pewne znaczenie 
mogą odgrywać również postawy antysystemowe: kontestacja obowiązujących norm 
społecznych i zasad przestrzeganych w ośrodku karnym. Stąd też zakłady penitencjarne 
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stały się już na początku XXI w. jedną z przestrzeni werbowania kandydatów na potencjal-
nych terrorystów. Nie tylko w Hiszpanii, również i w wielu innych państwach przez długi 
czas nie dostrzegano tych zagrożeń. Dopiero w ostatniej dekadzie wprowadzono szereg 
rozwiązań o charakterze deradykalizacyjnym i prewencyjnym, o czym mowa dalej.

Wcześniej mechanizmy kontroli i monitoringu w hiszpańskich więzieniach cechowało 
wiele mankamentów (Gutiérrez et al. 2008: s. 4-6). Przykładem socjalizacji salafickiej jest 
historia Marokańczyka, Lahcena Ikassriena, który w 2016 r. został skazany z powodu przy-
należności do organizacji terrorystycznej. Skrajny światopogląd przyjął wiele lat wcze-
śniej, podczas odbywania kary pozbawienia wolności z  powodu handlu narkotykami. 
Bardzo znaczące są w tym kontekście jego słowa: „Więzienie pomogło mi zmienić moje 
życie, uczyłem się tam i  dzięki przyjaźni z  braćmi poświęciłem życie Bogu. Więzienie 
okazało się moją szkołą […] i  kiedy stamtąd wyszedłem, postanowiłem nie wracać do 
poprzedniego życia. To zejście ze słusznej drogi i grzechy zaprowadziły mnie do więzie-
nia. Postanowiłem zmienić miejsce zamieszkania i żyć w społeczeństwie muzułmańskim. 
Afganistan okazał się mym schronieniem i oddałem się woli Boga”.6

Inny ekstremista, Muhammad Aszraf, podczas pobytu w więzieniu w Topas w latach 
2000–2002 utworzył grupę sympatyków Al-Kaidy i zwerbował do niej co najmniej dzie-
sięć osób pochodzenia marokańskiego i algierskiego. Po rozbiciu siatki i przeniesieniu 
osadzonych do innych zakładów karnych nadal korespondowali oni ze sobą i  starali 
się pozyskiwać nowych sympatyków, co obrazuje, jak nieskuteczne były mechanizmy 
kontroli i  prewencji. W 2004  r. przeprowadzono na terenie kilku więzień operację pod 
kryptonimem „Nova”, skierowaną przeciwko ekstremizmowi. W kolejnych latach, w okre-
sie istnienia tzw. Państwa Islamskiego, dżihadyści usiłowali pozyskać spośród więźniów 
ochotników gotowych do zaangażowania się w jego struktury. Znamienne jest, że w la-
tach 2005–2011 co najmniej 20 proc. osób pozbawionych wolności z powodu działalności 
terrorystycznej miało wcześniejsze doświadczenia pobytu w więzieniu na mocy wyroków 
orzeczonych z powodów różnego rodzaju naruszeń prawa (Kosmynka 2019b: s. 42–43).

Nie sposób nie wspomnieć zarazem o  relacji symbiotycznej, łączącej sieci terro-
rystyczne ze strukturami drobnej i  zorganizowanej przestępczości, w  tym także tej 
o charakterze transnarodowym. W 2016 r. oceniono, że około 40 proc. zamachów terrory-
stycznych zrealizowanych na terenie Europy finansowanych było z operacji kryminalnych 
– szczególnie handlu narkotykami, bronią, kradzieży, przemytu dóbr. Duża część zatrzy-
manych lub zlikwidowanych w Europie ekstremistów rozpoczynała drogę ku postawom 
wywrotowym od drobnych konfliktów z prawem. Nieomal wszystkim zamachom terro-
rystycznym zrealizowanym w Europie od 2015 r. towarzyszyły czyny z zakresu drobnej 
przestępczości: znaczący odsetek pochodzących z Europy dżihadystów miał przeszłość 
gangsterską lub kryminalną. Można zatem założyć istnienie swoistego strategicznego 
sojuszu łączącego organizacje kryminalne i terrorystyczne. Te pierwsze sięgają niejed-
nokrotnie po metody znamienne dla ekstremizmu polityczno-religijnego – instrumenta-
rium terroru; drugie zaś realizują przedsięwzięcia stricte przestępcze w celu osiągnięcia 

6  Reinares et al. 2018: s. 7 (tłum. własne).
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zamierzeń operacyjnych. Przemoc kryminalna jest szczególnie niebezpieczna w sytuacji, 
gdy dochodzi do jej symbiozy z przemocą polityczną – terroryzmem, separatyzmem czy 
ruchami rewolucyjnymi. W takim wypadku związki te ułatwiają finansowanie ekstremi-
zmu, a  jednocześnie, wraz z upływem czasu, powodują krystalizację kryminalno-poli-
tycznych hybryd (Kosmynka 2019b: s. 43-44).

Główne kierunki zapobiegania radykalizacji 
w hiszpańskich więzieniach

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Hiszpania przez dziesięciolecia borykała się z zagro-
żeniami dla bezpieczeństwa, wynikającymi z terroryzmu separatystycznego organizacji 
ETA i innych grup, dlatego też instytucje penitencjarne nabyły określonych doświadczeń 
postępowania ze skazanymi z powodu przemocy politycznej i działalności wywrotowej. 
Nowy wymiar istniejącego od dawna problemu, który w wymiarze globalnym przyniósł 
dżihadyzm, zmusił jednak władze do redefinicji wyzwań i wdrożenia nowych, nieznanych 
wcześniej środków zaradczych, będących odpowiedzią na stale ewoluujące zagrożenia 
asymetryczne. W Hiszpanii, szczególnie po zamachu przeprowadzonym w  Madrycie 
w marcu 2004 r., rozbudowano wachlarz instrumentów zwalczania ekstremizmu, co zna-
lazło wyraz w licznych operacjach antyterrorystycznych i policyjnych oraz doprowadziło 
do wielu zatrzymań i rozbicia siatek dżihadystycznych. Operacjom tym od lat towarzyszy 
współpraca międzynarodowa, koordynująca i konsolidująca wysiłki na rzecz zwalczania 
tego typu zagrożeń, rozwijana na różnych szczeblach: z państwami sąsiedzkimi, w tym 
przede wszystkim z Marokiem i Francją, w ramach strategii UE, a także w wymiarze trans-
atlantyckim.

Politykę w tym zakresie wyznacza powołane w październiku 2014 r. przy Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych Centrum Wywiadowcze Zwalczania Terroryzmu i  Przestępczości 
Zorganizowanej (hiszp. Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado – 
CITCO) oraz przyjęty w styczniu 2015 r. Narodowy Plan Strategiczny Walki z Radykalizacją 
(hiszp. Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta – PEN-LCRV). 
Różnorodne przedsięwzięcia w  jego ramach obejmują inicjatywy adresowane przede 
wszystkim do więźniów wyznających islam. W tej kwestii sytuuje się szereg poczynań, 
które są szerzej omówione poniżej: upowszechnianie materiałów promujących umiar-
kowaną i wolną od przemocy wykładnię tej religii, kontrola nad sprawowaniem posługi 
duchowej i  monitoring treści, z  którymi stykają się osadzeni, prowadzenie warsztatów 
edukacyjnych z zakresu poszanowania demokracji i praw człowieka, promowanie mo-
delu integracji społecznej w  ramach społeczeństwa wielokulturowego, nauka języka 
hiszpańskiego itp. (Kosmynka 2017: s. 172). Część z tych projektów jest realizowana przy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, których przedstawiciele prowadzą zajęcia 
dla odbywających karę.

Należy zauważyć, że rozwijane w sposób kompleksowy i wielopłaszczyznowy w Hisz-
panii na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat działania znalazły wyraz także w 2012 r., kiedy 
przyjęta została Zintegrowana Strategia Walki z Terroryzmem i Radykalizacją (hiszp. Estra-
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tegia Integral contra el Terrorismo Internacional y Radicalización – EICTR) oraz w styczniu 
2019 r., wraz z ogłoszeniem Narodowej Strategii Walki z Terroryzmem (hiszp. Estrategia 
Nacional contra el Terrorismo – ENCOT). Ta ostatnia składa się z czterech filarów: zapobie-
gania, ochrony, ścigania i reagowania (zob. Gobierno de España 2019). W odniesieniu do 
sytuacji w zakładach karnych ENCOT przywiduje monitoring tych ośrodków pod kątem 
udaremnienia propagowania ideologii dżihadystycznej i  aktywności werbunkowej do 
siatek terrorystycznych istniejących w kraju i poza jego granicami. Ważnym elementem 
tej strategii jest współpraca z agencją wywiadowczą, a także koordynacja postępowania 
wobec osadzonych między poszczególnymi placówkami na terenie Hiszpanii, wymiana 
informacji, pozyskiwanie danych oraz ich weryfikacja itp.

Kierując się Rozporządzeniem nr 12/2011, wprowadzono Rejestr Skazanych Specjal-
nego Nadzoru (hiszp. Fichero de Internos de Especial Seguimiento – FIES), na podstawie 
którego zweryfikowano i uzupełniono bazy danych osób odbywających karę z powodu 
powiązań z siatkami terrorystycznymi lub podejrzewanych o sprzyjanie ekstremizmowi. 
W 2014  r. rejestr ten został zaktualizowany przez wprowadzenie regulacji zawartych 
w  Nowym programie zapobiegania radykalizacji dżihadystycznej w  zakładach peniten-
cjarnych (hiszp. Nuevo programa para la prevención de la radicalización yihadista en los 
centros penitenciarios – La Instrucción 8/2014). Osoby nim objęte są podzielone na trzy 
kategorie (López Novo 2021: s. 246–248; Fernández Abad 2020: s. 130–131):

a) Dżihadyści skazani z powodu czynów terrorystycznych.
b) Więźniowie prowadzący aktywność prozelicką, werbujący innych i rozpowszech-

niający treści fundamentalistyczne. Podejrzewani o  związki z  organizacjami 
głoszącymi idee „świętej wojny”, choć odbywający karę pozbawienia wolności 
z powodu innych przestępstw. Do tej kategorii są zaliczane także osoby, które 
wcześniej były skazane za popełnienie czynów o charakterze terrorystycznym 
i powtórnie zostały uwięzione wskutek innego rodzaju kolizji z prawem.

c) Muzułmanie prezentujący postawy integrystyczne lub podejrzewani o  takie 
sympatie, uznani za szczególnie podatnych na oddziaływanie salafickie. Są oni 
typowani na podstawie określonych zachowań:
 ▪ udziału w praktykach religijnych nie autoryzowanych przez władze ośrod-

ków odbywania kary;
 ▪ konfliktów z personelem na tle interpretacji zasad religijnych;
 ▪ wywierania presji na współwięźniów w zakresie egzekwowania od nich za-

chowań zgodnych z określoną percepcją islamu;
 ▪ wrogości okazywanej wszystkim nie wyznającym islamu lub zbyt „umiarko-

wanym” muzułmanom;
 ▪ okazywania sympatii tzw. „żołnierzom Allaha” (bojownikom „świętej wojny”) 

oraz ich czynom, m.in. wyrażania satysfakcji z przeprowadzanych zamachów;
 ▪ posiadania materiałów o treści i charakterze ekstremistycznym.

Należy podkreślić, że klasyfikacja ta ma dla władz hiszpańskich kluczowe znaczenie 
w  procesie postępowania z  osadzonymi zaklasyfikowanymi do powyższych kategorii. 
Osoby przypisane do typu A znajdują się pod specjalnym nadzorem i  są izolowane 
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w stopniu większym od reszty innych więźniów odbywających karę. Liczne obserwacje 
wykazały, jak ważne znaczenie dla dżihadystów pełnią interakcje w  grupie: wspólne 
praktyki religijne, rozmowy na temat zagadnień dotyczących powinności muzułmani-
na, kwestii politycznych itp. (Boumnina 2021: s. 63). Implikuje to potrzebę reagowania 
i  udaremnienia oddziaływania prozelickiego na innych osadzonych. Polityka lokacji 
osadzonych na ogół zresztą nie jest przypadkowa; zwłaszcza w  ciągu ostatnich lat 
administracja więziennictwa jest świadoma potrzeby starannego wyboru ośrodków dla 
poszczególnych kategorii skazanych; wcześniejszy brak dbałości w tym zakresie okazał 
się brzemienny w skutkach.

W lutym 2018  r. wypracowano postępowanie ewaluacyjne, mające na względzie 
potrzebę weryfikacji procedur wprowadzonych w ośrodkach karnych i kryteriów indywi-
dualnych, dotyczących klasyfikacji poszczególnych osadzonych. Ocenia ono aktualność 
i  zasadność wprowadzonych rozwiązań, jak również bada stopień ryzyka zaistnienia 
niepokojących tendencji. Trzymając się tych wytycznych, Zarząd Główny Instytucji 
Penitencjarnych (hiszp. Sercretaría General de Instituciones Penitenciarias) powołał 
w  podległych sobie ośrodkach specjalne jednostki sprawujące pieczę nad więźniami 
przypisanymi do powyższych kategorii. Formacje te realizują funkcje kontrolne, zwłasz-
cza pod kątem możliwości wystąpienia omawianych tu mechanizmów. Jednostki te 
noszą zbiorczą nazwę Grup Kontroli i Nadzoru (hiszp. Grupos de Control y Seguimiento). 
Jednocześnie opracowano materiały szkoleniowe, skierowane do pracowników tych 
instytucji, by uwrażliwić ich na symptomy radykalizacji i doprowadzić do skutecznego jej 
przeciwdziałania na możliwie jak najwcześniejszym etapie. Jak wiadomo, szczególnym 
monitoringiem są objęci więźniowie wyznający islam, których obecnie7 w Hiszpanii jest 
ponad 6100 (López Novo 2021: s. 247).

Grupy Kontroli i  Nadzoru zajmują się więźniami należącymi do wszystkich trzech 
wspomnianych wcześniej kategorii: A, B i  C. Ich praca obejmuje drobiazgowe proce-
dury sprawdzania i  obserwacji osadzonych. Uwzględniają one nie tylko weryfikację 
rzeczy osobistych znajdujących się w celach, ale również takie aspekty jak np. wygląd 
i zachowanie więźniów. Funkcjonariusze zwracają uwagę m.in. na typ fryzury i zarostu, 
codzienne zwyczaje, rodzaj spożywanych posiłków, formy praktykowania religii, stosu-
nek do kobiet itp. (Ramos Herrero 2021: s. 278–279). Na podstawie różnych detali i płasz-
czyzn codziennej egzystencji w zakładzie karnym możliwe jest stwierdzenie zaistnienia 
niepokojących tendencji lub nawet ich poszlak. Szczególną czujność budzi zasadnicza 
zmiana zachowań i wyglądu skazanych, co pozwala zdiagnozować symptomy radyka-
lizacji. Postępowanie kontrolne i  informacyjne jest intensyfikowane w czasie ramadanu 
i innych muzułmańskich świąt, a także po atakach terrorystycznych, przeprowadzonych 
nawet w odległych zakątkach świata. Funkcjonariusze starają się poznać stosunek osa-
dzonych wyznawców islamu do aktów przemocy tego rodzaju, choć praca ta nie jest 
łatwa, a przeciwnie – pełna wyzwań. W przypadku wystąpienia któregoś z alarmujących 
sygnałów, uruchamiana jest dalsza, jeszcze bardziej wnikliwa procedura nadzoru nad 

7  Dane z 2021 roku.
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takimi jednostkami, a stosowny raport trafia do kierownictwa placówki i do innych odpo-
wiednich organów.

Niwelowanie niebezpieczeństwa upowszechniania poglądów salafickich wśród 
muzułmanów odbywających karę pozbawienia wolności zawiera szereg innych ważnych 
komponentów. Ich wspólnym mianownikiem jest diagnozowanie wskaźników potencjal-
nego ryzyka wystąpienia przesłanek radykalizacji. Spośród wysiłków podejmowanych 
w  tym zakresie przez administrację penitencjarną i  wspomniane wcześniej jednostki 
należy wymienić dbałość o  właściwy charakter posługi duchowej, świadczonej przez 
osoby, które podlegają starannej weryfikacji. Internalizacja idei dżihadystycznych, nie 
tylko zresztą w hiszpańskich więzieniach, wielokrotnie miała miejsce przy udziale prze-
kazu radykalnych imamów, często samozwańczych, którzy dystrybuowali materiały 
ekstremistyczne lub afirmowali redukcjonistycznie pojmowany dżihad. Osadzeni mają 
oczywiście możliwość uczestnictwa w praktykach religijnych oraz przestrzegania reguł 
określanych przez wiarę (np. spożywania określonych rodzajów posiłków) i hiszpańskie 
prawo im taką swobodę gwarantuje. Posługa duchowa jest świadczona m.in. na pod-
stawie porozumienia z  listopada 1992 r., zawartego z  jedną z ważniejszych organizacji 
reprezentujących środowiska wyznawców islamu – Muzułmańską Komisją Hiszpanii 
(hiszp. Comisión Islámica de España).

Szczególna uwaga jest poświęcona weryfikacji treści, z którymi stykają się osadzeni 
w przestrzeni wirtualnej, m.in. za pośrednictwem telefonów komórkowych. Jak niezwykle 
ważne są te starania z perspektywy zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i neutralizacji 
maksymalnie najszerszych płaszczyzn zagrożeń, wskazuje raport hiszpańskiego Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych z kwietnia 2015 r., mówiący o niepokojącej tendencji do 
coraz szybszego przyswajania dychotomicznie objaśniających rzeczywistość przekonań, 
wyostrzających podziały i gloryfikujących skrajne rozwiązania. Służby tego państwa oce-
niły, że proces indoktrynacji i werbunku wyraźnie się skrócił – trwa średnio już tylko ok. 
dwu miesięcy, w czym kluczowe znaczenie przypada przestrzeni wirtualnej, w tym także 
portalom społecznościowym (Interior alerta… 2015). W tym kontekście, w  odniesieniu 
do osób młodych, pojawia się określenie „ekspresowej indoktrynacji”, trwającej nawet 
tylko kilka tygodni i polegającej na bardzo pobieżnym formowaniu ideologicznym, co 
– pomimo braku odpowiedniego przeszkolenia i doświadczenia – w konsekwencji nie 
uniemożliwia przygotowania ewentualnego ataku (Kosmynka 2017: s. 178). W tendencji 
tej można zarazem doszukiwać się waloru pozytywnego w sensie łatwiej i szybciej prze-
biegającego procesu deradykalizacyjnego (Gil Gil 2021: s. 110–111). Praca z jednostkami 
znającymi powierzchownie i selektywnie nakazy religijne, jak też trwale nie uformowa-
nymi ideowo stwarza szansę na efektywne odwrócenie przekazu płynącego z narracji 
dżihadystycznej, której ulegli, także pod wpływem predyspozycji osobistych i doświad-
czeń życiowych.

Deradykalizacja polega m.in. na systematycznej pracy edukacyjnej z  osadzonymi 
i zastosowaniu szerokiego spectrum narzędzi dyskursywnych, demitologizujących ideę 
„świętej wojny” oraz wskazujących na główne przejawy błędnego postrzegania wykładni 
islamu, reinterpretującego rzeczywiste przesłanie tej religii. Rozbudowa swoistej „kontr-
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narracji”, będącej odpowiedzią na dżihadystyczny przekaz światopoglądowy jest jednym 
z warunków efektywności programów deradykalizacyjnych. W licznych opracowaniach 
podkreśla się w tym procesie wagę nie tylko zniechęcania do stosowania przemocy, ale 
również jej ideowego delegitymizowania (Spalek, Davies 2012: s. 359; Islam 2019: s. 8–9). 
Instrumenty te bazują na trzech głównych filarach (Antón-Mellón, Miravitllas Pous 2021: 
s. 190–192):

 ▪ negowaniu przekonania o  istnieniu wojny religijnej i cywilizacyjnej Zachodu ze 
światem islamu przy jednoczesnym dostrzeganiu wyzwań i problemów między-
kulturowych i społecznych (np. przejawów dyskryminacji);

 ▪ obnażaniu prawdy o bojownikach dżihadu i ich rzeczywistych czynach, sprzecz-
nych z nakazami islamu;

 ▪ ukazywaniu umiarkowanego oblicza islamu kontrastowo sprzecznego z  eks-
tremistycznym przesłaniem wzywającym każdego muzułmanina do udziału 
w „świętej wojnie”.

Edukacja oraz inkluzja społeczna stanowią istotę Rozporządzenia 2/2016 (Fernández 
Abad 2020: s. 132–133). Odnosi się ono do więźniów przyporządkowanych do poszcze-
gólnych kategorii (A, B i C) i określa dostosowane do nich zamierzenie resocjalizacyjne: 
szkolenia, warsztaty, swoiste terapie i społeczne programy integracyjne. Ważnym ele-
mentem tych projektów jest akcentowane wyżej przedstawianie rzeczywistych, wolnych 
od przemocy zasad wiary, co odbywa się przy udziale odpowiednio wytypowanych 
przedstawicieli organizacji muzułmańskich, współpracujących z administracją peniten-
cjarną.

Jeszcze bardziej szczegółowe mechanizmy weryfikacyjne znalazły się w Rozporzą-
dzeniu 3/2018, które – również odnosząc się do kategorii ujętych w  Rejestrze Skaza-
nych Specjalnego Nadzoru – doprecyzowuje czynniki ryzyka (hiszp. factores de riesgo) 
doświadczania radykalizacji (Fernández Abad 2020: s. 134–135). Jeśli chodzi o  typ A, 
wyszczególnia się wśród nich m.in.: przejawianie postaw agresywnych, wcześniejsze 
stosowanie przemocy na tle ekstremistycznym i  jej ideologiczne legitymizowanie, wy-
stępowanie cech psychopatycznych osobowości, kontestowanie norm obowiązujących 
w ośrodku penitencjarnym, posiadanie materiałów o treści wywrotowej. Z kolei profile B 
i C obejmują łącznie całą gamę czynników ryzyka. Oto najważniejsze z nich:

 ▪ zbiorowy udział w praktykach religijnych;
 ▪ nietolerancja wobec innowierców oraz wrogość pod adresem Arabów nie wy-

znających islamu;
 ▪ manifestowanie religijności i określanie tożsamości indywidualnej przez jej pry-

zmat;
 ▪ okazywanie poczucia krzywdy;
 ▪ trudności w  podporządkowywaniu się normom obowiązującym w  zakładzie 

penitencjarnym;
 ▪ izolowanie się i brak woli udziału w zajęciach dla osadzonych;
 ▪ brak planów na przyszłość;
 ▪ obojętność wobec ofiar przemocy, w tym także zamachów;
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 ▪ niskie poczucie własnej wartości;
 ▪ podatność na wpływy.

Innym ważnym elementem zapobiegawczym jest podkreślana już troska o kontrolę 
kontaktów między osadzonymi, a zwłaszcza obserwacja skazanych na podstawie oskar-
żeń o działalność terrorystyczną i innych przestępców. W ostatnim czasie przeznaczono 
znaczne środki na modernizację infrastruktury więziennej w Hiszpanii, co w kwestii anali-
zowanych tutaj zagadnień obejmowało też stworzenie przestrzeni odseparowanych, izo-
lujących poszczególne grupy skazanych (Ministerio del Interior WWW). W opracowaniach 
na ten temat akcentowane są również zagrożenia wynikające z nielegalnych kontaktów 
osadzonych z pozostającymi na wolności członkami komórek terrorystycznych; stąd też 
wynika wymóg m.in. stałej kontroli interakcji utrzymywanych przez telefony komórkowe 
(López Novo 2021: s. 250–251). Potrzeba ta implikuje m.in. zatrudnianie jako członków 
personelu ośrodków karnych osób znających język arabski.

Działania hiszpańskiej administracji penitencjarnej w  zakresie redukowania nie-
bezpieczeństwa szerzenia ekstremizmu przejawiają się przede wszystkim w zbieraniu 
i wszechstronnej analizie informacji dotyczących osadzonych. Są one gromadzone na 
podstawie ich codziennej obserwacji, weryfikacji wzajemnych kontaktów oraz relacji 
z pozostającymi na wolności członkami rodzin, przyjaciółmi i znajomymi, jak również 
pracy inwigilacyjnej (kontrola cel, rzeczy osobistych itp.). Ważną rolę pełni w  tym 
zakresie analiza informacji na temat więźniów, dotycząca ich „drogi kryminalnej” oraz 
czynników mogących sprzyjać internalizowaniu skrajnych postaw (Santos-Hermo-
so et al. 2021: s. 15–16). Starania są motywowane dążeniem do wykrycia wszelkich 
symptomów radykalizacji oraz – w razie zaistnienia tychże – podjęcia odpowiednich 
środków zapobiegawczych. Jakkolwiek nie wydaje się możliwe całkowite wyelimi-
nowanie ryzyka zaistnienia tego procesu czy detekcji każdego jego zwiastuna, to 
trzeba przyznać, że poczynania te niejednokrotnie udaremniły próby propagowania 
idei dżihadystycznych.

Zakończenie

Doświadczenia Hiszpanii w  zakresie przeciwdziałania terroryzmowi są bogate 
i obejmują szereg ważnych płaszczyzn. Państwo to na przestrzeni ostatnich kilkunastu 
lat wdrożyło wiele ważnych inicjatyw i programów prewencyjnych. Więzienia są jednym 
z newralgicznych obszarów, który wymaga szczególnej pieczy. Wiele państw Europy Za-
chodniej i Południowej podjęło w ciągu ostatnich kilkunastu lat szereg działań prewen-
cyjnych, realizowanych w tych instytucjach. Są to ośrodki, w których często miała miejsce 
konwergencja terroryzmu ze strukturami przestępczymi, a  jak wiadomo – związki te 
rodzą szczególne wyzwania dla bezpieczeństwa, czego doświadczyło już wiele państw 
nie tylko zresztą należących do Unii Europejskiej.

Jak wykazało badanie, hiszpańskie władze centralne i  lokalne są świadome po-
trzeby rozwijania strategii zapobiegawczych i  resocjalizacyjnych w zakładach karnych, 
w  których przebywają zarówno osoby skazane z  powodu konwersji dżihadystycznej, 
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jak i potencjalnie podatne na wpływ idei skrajnie salafickich. Stąd też w ostatnich latach 
zmultiplikowano programy i  rozwiązania w  tym zakresie. Administracja penitencjarna 
zaczęła wprowadzać, szczególnie od 2014 r., szeroką gamę rozwiązań wychodzących 
naprzeciw tym wyzwaniom. Przyjętą we wprowadzeniu hipotezę należy więc uznać za 
uzasadnioną. Wyszczególnione wyżej kierunki działań, tzw. „miękkie” instrumenty ni-
welowania zagrożeń tego typu, obejmują programy deradykalizacji oraz zapobiegania 
radykalizacji i są opracowane w sposób wielotorowy. Są w znacznym stopniu efektywne 
i pozwalają na ostrożny optymizm, a ich implementację należy uznać za udaną. Tak np. 
spośród odbywających karę w  latach 2004–2018 w hiszpańskich więzieniach dżihady-
stów jedynie u 7 proc. odnotowano ekstremistyczną recydywę, tzn. próbę kontynuacji 
poczynań o charakterze terrorystycznym (Reinares et al. 2018: s. 9). Dane te są znamienne 
i pozwalają na pozytywną ocenę podejmowanych starań.

Duża część obowiązków w zakresie monitoringu osadzonych spoczywa na barkach 
Grup Kontroli i  Nadzoru, których funkcjonariusze realizują wspomniane wielotorowe 
prace obserwacyjne i inwigilacyjne. Należy podkreślić, że wysiłki te są niełatwe i w wielu 
wypadkach trudno jest właściwie zdiagnozować osadzonych, zważywszy na hermetycz-
ny charakter środowiska osadzonych oraz niejednokrotne ukrywanie przez nich rzeczy-
wistych przekonań i światopoglądu.

Pewne płaszczyzny programów prewencyjnych można oczywiście udoskonalać. 
Dotyczy to np. dalszej poprawy koordynacji strategii zapobiegawczych w uzgodnieniu 
ze środowiskami muzułmańskimi. Przedstawiciele organizacji je reprezentujących, któ-
rzy wielokrotnie odcinali się od religijnie legitymizowanej przemocy, wyrażają nierzadko 
ubolewanie z powodu niedostatecznego, ich zdaniem, konsultowania z nimi tych inicja-
tyw. Trzeba dodać, że zacieśnianie współdziałania na tym polu jest wyjątkowo wskazane. 
Od tej współpracy w dużym stopniu zależy promowanie postaw umiarkowanych, afir-
mujących ideę „euro-islamu”, kompatybilnego z fundamentami demokracji i pluralizmu 
światopoglądowego.

Ważnym elementem, określającym charakter wdrażanych projektów oraz rzutującym 
na ich efektywność, jest także ilość środków przeznaczanych na ich implementację. Ich 
zwiększenie stanowi również jedną z rekomendacji, służącą rozbudowie tych programów.

Klasyfikacja osadzonych na podstawie Rozporządzenia 8/2014, oznaczająca włącze-
nie ich do Rejestru Skazanych Specjalnego Nadzoru, implikuje zastosowanie wobec nich 
wyszczególnionych w niniejszej analizie procedur. Jakkolwiek nie budzą one większych 
wątpliwości w odniesieniu do kategorii A i B, to jednak mogą rodzić pewne zastrzeżenia, 
jeśli chodzi o  niebezpieczeństwo nazbyt inkluzyjnego przypisywania osadzonych do 
typu C. Wdrożenie procedur inwigilacyjnych i traktowanie osadzonych jak potencjalnych 
terrorystów może – paradoksalnie – zachęcić ich do postaw radykalnych, wzbudzić 
przeświadczenie o praktykach dyskryminacyjnych i uprzedzeniach religijnych ze strony 
administracji więziennej itp. W opracowaniach na ten temat pojawia się dyskusja, czy 
wymienione wcześniej czynniki ryzyka są rzeczywiście adekwatne i czy nie nazbyt łatwo 
pozwalają na uznanie za szczególnie niebezpiecznych osadzonych, którzy np. są głębo-
ko religijni, lecz dalecy od ekstremizmu (Fernández Abad 2020: s. 135–136).
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Chociaż procesy radykalizacji nie zawsze – na szczęście – mają swoje kontinuum 
w formie czynów terrorystycznych, nie ulega jednak wątpliwości, że proces ten jest klu-
czowy dla zrozumienia trajektorii dróg do internalizacji, a następnie eksternalizacji religij-
nie legitymizowanego ekstremizmu. Dlatego też wielokierunkowe projekty prewencyjne 
są fundamentem efektywnego zapobiegania zagrożeniom tego typu. Alicia Gil Gil (2021: 
s. 111–117) słusznie podkreśla, że także w odniesieniu do ekstremistów motywowanych 
ideologicznie możliwy jest skutecznie przebiegający proces resocjalizacji. Kara, którą 
odbywają, powinna mieć wymiar terapeutyczny. Poza sygnalizowanymi w niniejszej ana-
lizie ogólnymi wytycznymi i kierunkami działań, praktyki zaradcze muszą być w dużym 
stopniu spersonalizowane, uwzględniające indywidualne trajektorie uwewnętrznienia 
radykalnych przekonań i do nich dostosowane. Jeżeli nie pomija się znaczenia czynników 
społecznych, ekonomicznych i psychologicznych, stwarza to szansę na kompleksowe 
ujęcie problemu, właściwą diagnozę motywacji jednostki i odpowiedni dobór mechani-
zmów reagowania.

Jednym z  wielopłaszczyznowych działań jest dbałość o  zapewnienie inkluzji spo-
łecznej, co oczywiście nie dotyczy tylko więźniów lub byłych skazanych. Doświadczanie 
dyskryminacji i wykluczenia społecznego, poczucie upokorzenia i braku wartości często 
prowadzą, jak udowodniono w innych badaniach8, do krystalizacji postaw radykalnych. 
Wskazywanie alternatywnych opcji życiowych, nauka empatii i  umiejętności odejścia 
od dychotomicznych ram percepcji rzeczywistości okazują się niejednokrotnie skutecz-
niejszą metodą prewencyjną aniżeli zastosowanie instrumentów represyjnych. Dbałość 
o należytą resocjalizację i spójne programy integracyjne są ważnym elementem strategii 
zapobiegawczych. Od ich skuteczności w  dużym stopniu zależy niwelowanie zasięgu 
oddziaływania ideologii „świętej wojny”, a co za tym idzie – poprawa poziomu bezpie-
czeństwa Hiszpanii i innych państw Unii Europejskiej.
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ción Penitenciaria Española, w: A. A. Rimo, A. Gil Gil (red.), Prevención de la radicalización violenta 

en prisión, Madrid.

MAKARENKO Tamara (2012), Europe’s Crime-Terror Nexus: Links Between Terrorist and Organised 

Crime Groups in the European Union, Study for the LIBE committee, European Parliament, Brus-

sels, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462503/IPOL-LIBE_

ET(2012)462503_EN.pdf (31.10.2012).

MINISTERIO DEL INTERIOR (WWW), Centro penitenciario Alicante II, http://www.acaip.info/valen-

cia/Documentos/folleto.pdf (01.09.2021).

McCAULEY Clarke, MOSKALENKO Sophia (2008), Mechanisms of Political Radicalization: Path-

ways Towards Terrorism, „Terrorism and Political Violence”, vol. 20, no. 3. DOI: 10.1080/ 

09546550802073367

NEUMANN Peter (2010), Prison and Terrorism. Radicalisation and Deradicalisation in 15 countries,  

The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, London.

POST Jerrold M. (1990), Terrorist psycho-logic: Terrorist behavior as a product of psychological forces, 

w: Walter Reich (red.), Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind, 

Washington.

RAMOS HERRERO Felicísimo (2021), La intervención sobre el radicalismo de etiolgoía yihadista en los 

centros penitenciarios: los grupos de control y seguimiento, w: A. A. Rimo, A. Gil Gil (red.), Prevención 

de la radicalización violenta en prisión, Madrid.

REINARES Fernando, GARCIA-CALVO Carola (2015), España frente a  los retos de un yihadismo en 

cambio, „Análisis del Real Instituto Elcano (ARI)”, nr 6.



Stanisław Kosmynka132

REINARES Fernando, GARCIA-CALVO Carola (2014), Siria, Irak y la movilización yihadista en España: 

reactivación de redes latentes y eclosión del yihadismo homegrown, „Análisis del Real Instituto 

Elcano (ARI)”, nr 50.

REINARES Fernando, GARCIA-CALVO Carola, VICENTE Álvaro (2018), Yihadismo y prisiones: un análi-
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Abstract 

The rapid emergence of political party Vox on the stage of the European radical right and its 

consolidation as the third most voted political party in Spain has raised a debate about where to locate 

this political formation ideologically on the map of the European radical right. This article addresses 

this issue through a qualitative analysis of its party manifestos and discourse, and the revision of the 

winning formula theory formulated by Herbert Kitschelt. The research results demonstrate that Vox 

is a radical right party that fits the core features of the radical right family. Its political discourse and 

political proposal are based on a combination of nationalism articulated through the defence of the 

integrity of the Spanish Nation, authoritarian view of the society attached to the values of law and 

order, a defence of the traditional values and economic agenda with neoliberal component. All these 

factors make Vox a particular member of this party family within the European context. Vox´s political 

proposal, with authoritarian position in the political and neoliberal economy, distances it from the 

majority of the current radical right, which has abandoned the radical anti-statism of the eighties to 

adopt the so-called Welfare Chauvinism. Vox´s political project moves it closer to the position occupied 

during the eighties and nineties by radical right formations and the position currently occupied by the 

Portuguese party Chega, with whom Vox shares a similar political trajectory.

Keywords: Vox, radical right, winning formula theory, political discourse, political proposal, 

nationalism, authoritarianism, Welfare Chauvinism, Spain, Europe.

Vox, nowa  staromodna radykalna  prawica w Hiszpanii

Streszczenie

Nagłe pojawienie się partii politycznej Vox na scenie europejskiej radykalnej prawicy i jej konsoli-

dacja jako trzeciej najczęściej wybieranej partii politycznej w Hiszpanii, wywołało debatę na temat 

tego, gdzie ideologicznie ulokować tę formację polityczną na mapie europejskiej radykalnej pra-
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wicy. Niniejszy artykuł podejmuje tę kwestię poprzez jakościową analizę partyjnych manifestów 

i dyskursu oraz rewizję teorii formuł wygrywających Herberta Kitschelta. Wyniki badania poka-

zują, że Vox jest partią radykalnie prawicową, której profil pasuje do podstawowych cech rodziny 

radykalnie prawicowej. Dyskurs polityczny Vox i  program polityczny opierają się na połączeniu 

nacjonalizmu wyrażonego poprzez obronę integralności narodu hiszpańskiego, autorytarny po-

gląd na społeczeństwo przywiązane do wartości prawa i porządku, obronę tradycyjnych wartości 

i  program gospodarczy z  wkomponowanym wyraźnym komponentem neoliberalnym. Czyni to 

Vox szczególnym członkiem rodziny prawicowych partii radykalnych w kontekście europejskim. 

Propozycja polityczna Vox opierająca się na autorytarnej pozycji w polityce i neoliberalnej ekono-

mii, różni ją od większości obecnej radykalnej prawicy, która porzuciła radykalny antyetatyzm lat 

osiemdziesiątych na rzecz tzw. szowinizmu dobrobytu. Polityczny projekt Vox zbliża ją do pozycji 

zajmowanej w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przez radykalnie prawicowe forma-

cje oraz pozycji zajmowanej obecnie przez portugalską partię Chega, z którą Vox dzieli podobną 

trajektorię polityczną.

Słowa kluczowe: Vox, radykalna prawica, formuły zwycięstwa, dyskurs polityczny, program 

polityczny, nacjonalizm, autorytaryzm, szowinizm dobrobytu, Hiszpania, Europa.

Since the end of the seventies, Europe has witnessed the emergence of parties further 
to the right of the political spectrum, whose electoral success has aroused great interest 
among the scientific community, citizens and media journalists. In recent years, this 
“family” of political parties has increased its electoral success, as well as its participation 
in governments on the European continent. Radical right parties have representation in 
almost all national parliaments in Europe1, they are part of the government in different 
countries, and in recent years they have increased their ability to influence the political 
agenda in national political systems (van Spanje 2011; Rooduijn et al. 2019; Mudde 2007; 
Ignazi 2003; Kitschelt, McGann 1997; Miecznikowska 2016; Antoszewski 2018; Kinyakin et 
al. 2021).

In this context, however, Spain has been until recently one of the few European 
countries without a relevant radical right political force. While radical right parties  have 
become increasingly common across European societies, Spain seemed immune to 
this trend (Alonso, Rovira Kaltwasser 2015). However, this situation ended with the 2018 
regional election in Andalusia, where Vox gained 11% of the vote and 12 seats, bringing 
this exceptionalism to an end (Turnbull-Dugarte 2019). 

Vox’s rapid rise and consolidation in the Spanish political scenario have raised numer-
ous debates around  its ideological nature. This article aims to elucidate Vox’s ideological 
nature, identifying those attitudes and discursive elements that it shares with other radi-
cal right formations to locate it on the map of the European radical right. Under these 
circumstances, three questions arise: where is Vox located on the map of the European 
radical right? At what point is it located within its ideological evolution? And, finally, which 
formation of the European radical right does it most resemble?

1  Ireland, United Kingdom, Iceland and Luxemburg are the unique exceptions.
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Methodologically, this article takes the form of a case study. The objective is to iden-
tify and analyse the ideological core of the party studied, compare it with the rest of the 
radical right formations, and know in what ideological position Vox is on the map of the 
European radical right. Regarding the methods used, these are based on a qualitative 
analysis of secondary data, including a  review of specialised literature on the field of 
study and research of Vox´s political manifestos: 100 medidas para la España viva (see: 
Vox 2018) and Agenda España (see: Vox 2021). Furthermore, to capture the ideological 
position of the political parties of the European radical right and locate them on the map 
of the European radical right, it has used the Comparative Manifesto project and the 2019 
Chapel Hill expert survey.

The article is organised as follows: the first section begins with a brief historical jour-
ney of Vox, from its emergence in 2013 to its current consolidation in the Spanish political 
scene. The following section addresses the theoretical framework, with a profuse literary 
review of the radical right and its evolution, through the revision of the winning formula 
theory of Herbert Kitschelt and McGann (see: Kitschelt, McGann 1997). The ideological 
components of Vox are then presented. The fifth section compares Vox and the rest of 
the European radical right formations on the current European radical right map. Finally, 
the article ends with a  summary and pertinent conclusion that aspire to open some 
research lines in the future. 

Background: Vox, the institutionalisation of the 
radical right in the Spanish political system

Vox was founded in December 2013 due to an internal split from the mainstream 
right-wing party, the People’s Party (span. Partido Popular), with the participation of some 
of its former more conservative cadres. Close to former president José María Aznar, they 
criticised Mariano Rajoy’s PP, Spain’s president of the government at that time, for being 
too moderate on issues such as traditional values or economic freedom (Ferreira 2019) 
and for its indecisive attitude towards the Catalan question (Rubio-Pueyo 2019). 

Claiming to be to the right of the People’s Party and avoiding oneself on the side of 
the far-right (Ferreira 2019), the first promoters of Vox were grouped around the figure 
of Alejo Vidal Quadras. He is the former president of the People’s Party of Catalonia and 
a member of its most conservative wing, to run in the European elections of May 2014 
(Rubio-Pueyo 2019). The new political formation was only 2000 voters away from winning 
a seat. A few months later, Vidal Quadras left the party to avoid further fragmentation of 
the right-wing vote in the face of the rise of Podemos. Lately, Santiago Abascal, former 
Basque parliamentarian and current party’s leader, was elected president. 

Under Abascal’s leadership, Vox has run in every election contest that has taken place, 
but did not achieve any success until the Andalusian autonomic elections of December 
2018 – see Figure 1 (Ferreira 2019). Spurred on by the Catalan secessionist crisis, Vox 
has taken advantage of it to enter the institutional arena, getting more than 10% of the 
votes and up to twelve seats in the Andalusian Parliament. Since then, Vox has become 
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the third political force in Spain’s National Congress. It has supported the formation of 
several PP-led governments at the regional level. For the first time since its formation, it 
has governed in a coalition with the People´s Party in Castilla y León. 

The irruption and consolidation of Vox in the Spanish political system suppose a po-
litical change that is not negligible. Never before had a radically right-wing political force 
achieved such electoral consolidation. Spain, which had been immune to the growth of 
radical right-wing political parties despite the turbulent crisis, was an exception (Payá, 
Diaz Martínez 2020; Turnbull-Dugarte 2019; vanderWilden 2020) in a European political 
context increasingly influenced by this family of political parties. Vox has managed to end 
this exceptionalism, and its political proposal introduces new political discourses and 
a new political agenda (Anduiza 2018)2. 

Figure 1. Vox´s electoral results since its foundation

Year Elections Votes Percentage (%) Seats

2014 Europeans 244.929 1, 56 0/54

2015 Municipals 64.385 0,29 222/67.515

2015 Regionals (10 autonomous communities) 75.486 0,62 0/620

2015 Generals 58.114 0,23 0/350

2016 Generals 47.182 0,20 0/350

2018 Regionals (Andalusia) 395.978 10,97 12/109

2019 Generals 2.644.325 10,26 24/350

2019 Europeans 1.338.681 6,20 3/54

2019 Regionals

(15 autonomous communities)

963.259 7,42 45/886

2019 Municipals 659.736 2,90 530/66.787

2019 Generals 3.656. 979 15,08 52/350

2021 Regionals (Catalonia) 217.883 7,69 11/135

2021 Regionals (Madrid) 333.403 9,15 13/136

2022 Regionals (Castilla y León) 212.605 17,64 13/81
 
Source: Own elaboration based on Ministry of Interior data (2014–2021)

Theoretical framework: radical right´s conceptualisation

The appearance, and subsequent consolidation, in a considerable number of Euro-
pean countries of formations that present certain similarities in terms of their ideology 
and political style, has led to the need to find a word that adequately defines and de-
scribes this phenomenon. The research on this phenomenon has been marked by very 
different ideas, causing the emergence of a terminological debate. 

2 In coalition with the party Life and Family
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Different terminology has been used to refer to the object of study. The various 
experts in political science, historians, social researchers, and journalists have used addi-
tional terms to designate political formations located to the right to the mainstream right. 
Thus, to name these parties it has been used labels such as anti-immigrants, nativism, 
reactionary tribalism, ethnonationalism,  extreme right, far right, new right, and a series of 
combinations of the words “radical”, “right” and “populism” (e.g., the populist radical right, 
the radical right, radical right-wing populism, right-wing populism) or variation on the 
latter term (e.g., exclusionary populism, national populism, neopopulism, new populism, 
xenophobic populism) (Mudde 2007; de Lange 2008: p. 59–60).  

Using these expressions to name them does not mean understanding all these par-
ties politically but would only define a  part of them. For this reason, any reductionist 
terminology of the investigated phenomenon must be rejected (Lerín Ibarra 2019). On the 
other hand, to define these parties, the concepts alluding to fascism must be discarded 
(such as fascist, neo-fascist, Nazis or neo-Nazis). Nowadays, it is easy to find statements 
in the press and social networks, where some leader or other radical right party is 
branded as fascist. Even in political debates or electoral campaigns, the accusation of 
fascism is even more present. Fascism is a concept that has been emptied of meaning in 
recent years, and as it states, Jason Stanley, in his book How Fascism Works: The Politics 
of Us and Them (see: Stanley 2018), has become an insult rather. Unlike journalism or 
the world of politics, academia could state a certain consensus to differentiate between 
the interwar fascism or neo-fascism of the post-war period of today´s far-right. Fascism 
was a political phenomenon born at the end of the First World War in Italy (it. 1919 Fasci 
di Combattimento), and it lived its apogee in the following two decades throughout the 
European continent: it was replicated in its radical version in National Socialist Germany. 
It was imitated by other authoritarian regimes, mainly in Central and Eastern Europe. 

After World War II, the fascist dream was interrupted; however, it did not entirely dis-
appear. It has gradually transformed into a new phenomenon in emerging democracies: 
neo-fascism3. Under the denomination or the label “neo-fascism”, integrated the small 
group of fascists who had managed to survive World War II and a younger generation 
of political activists who were determined to play a more prominent role in the far-right 
camp. Despite the de- Nazification processes, the fascist residues were not completely 
eradicated. They have been reorganised into new parties such as the Italian Social Move-
ment, the Socialist Reich Party and the German Reich Party. However, the neo-fascists 
were nostalgic for the loss of the inter-war period. For the most part, they abandoned the 
fascist paraphernalia and adapted to the new international situation (Olascoaga 2018). 

3   Neo-fascism has been described by Andrea Mammone (2015) as “a philosophical movement that […] 
combines a sense of crisis and national decline, a fascination with a glorious past, a process of histori-
cal revisionism […], a critique of parliamentary processes […], the need for a strong state, a strict rule of 
law system, growth with respect to European superiority together with an almost complete rejection of 
the so-called ´others´[…], a nationalism that combined […] the defence of traditional values, the justifica-
tion of violence […] and possibly a charismatic leader”. Neo-fascism was the denomination used during 
the first decades of post-war period, roughly from 1945 till 1980, by the vast majority of scholars – his-
torians and experts of historical fascism, who studied the post-war far right.
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The expression “extreme right” had been, until recent times, the dominant nomen-
clature accepted by a large number of scholars to designate these political parties that 
shared a common ideological core (i.e., nationalism, racism, xenophobia, anti-democracy, 
and the strong state); even though the absence of a consensus on the exact definition 
(Mudde 1996). Classic works of von Beyme (1988), Ignazi (1992, 2003), Mudde (1996), and 
Carter (2005) contributed to extending the label of an extremist for a supposed family 
of parties to the right of the established Conservative and Christian Democrats, even if 
their exact relationship with democracy was less clear-cut than the level extreme would 
suggest (Arzheimer 2019). 

However, around the same time, two monographs that had a substantial impact on the 
further development of the field were published: Hans-George Betz’s Radical Right-Wing 
Populism in Western Europe (see: Betz 1994) and second book by Herbert Kitschelt and 
Anthony McGann The Radical Right in Western Europe: A Comparative Analysis (Kitschelt, 
McGann 1997). Being influenced by Daniel Bell´s classic monograph on the radical right in 
the USA (Bell 1963), the authors “highlighted the internal diversity of the party family and 
how at least some of its members differed from traditional right-wing extremists. These 
monographs signify the emergence of a  second stream in the literature that empha-
sises the relative newness of the parties under study” (Arzheimer 2019). Nevertheless, 
the publication of Cas Mudde’s monograph Populist Radical Right Parties in Europe (see: 
Mudde 2007) marked a turning point in this field of study. Despite that, Mudde had been 
one of the most nuanced and thoughtful proponents of the expression “Extreme Right” in 
the first chapter of his new book, he pointed out that extreme right political parties were 
alongside the radical right, a subgroup of the broad family of the “Far Right”.

On the one hand, the radical right accepts the essence of democracy. Still, it “opposes 
fundamental elements of liberal democracy, most notably minority rights, the rule of law, 
and the separation of powers” (Mudde 2019: p. 7). Conversely, the extreme right rejects the 
essence of democracy, that is, popular sovereignty and majority rule. Currently, the most 
popularised statement to label this party family of new political parties is that of “Populist 
Radical Right”, a term coined by Cas Mudde and assumed by many other authors such 
as Sarah de Lange (2008), Pippa Norris (2005), Tjiske Akkerman, de Lange and Rooduijn 
(2016), Antón Mellón, Hernández-Carr (2016), etc. Nevertheless, some social researchers 
also use “extreme right” to analyse the current radical right formations. Still, most political 
science does not use this expression to define these new political forces. 

In this article, the concept of radical right will be used to identify the political parties 
that are located to the right of the mainstream right, formed by the Conservatives, Chris-
tian Democratic and Liberal Parties, and which share three ideological features: nativism, 
authoritarianism, and populism (see: Mudde 2007). 

Nativism is an ideology that holds that states should be inhabited exclusively by 
members of the native group (“the nation”) and that non-native elements (persons 
and ideas) are fundamentally threatening to homogenous nation-state (Mudde 2007; 
Rama et al. 2021). Vox expresses a nativist ideology based on the fight against internal 
enemies – peripheral nationalism and political parties, and organisations that pursue the 
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destruction of the territorial unity of the Nation and its sovereignty and external enemies 
(immigrants, predominantly Muslim population) to get a mono-national State.

Authoritarianism is the second nuclear feature that defines radical right. Authoritarianism 
is “the belief in a strictly ordered society, in which infringements of authority are to be pun-
ished severely” (Mudde 2007: p. 23). In the model of society defended by Vox, authoritarian-
ism is present concerning the state’s position regarding policies such as the protection of the 
territory, the fight against crime and discipline in the education system, etc. 

Finally, populism is the third ideological feature of the radical right parties. Populism 
has become one of the buzzwords of this century and, to some extent, is still a contested 
concept. In contemporary literature, there are different approaches to defining populism: 
ideology, strategy, discursive or political style. However, populism, either considered 
as ideology, strategy, discourse, or political style, appeals to two homogeneous and 
antagonistic groups, the people and elite. The concept of “people” is idealised, constituted 
by a group of ordinary citizens possessing an innate, fair, and wise common sense that 
they cannot employ due to the corruption of the elites. Because of this situation, the 
people must seize power, and, with it, all social problems will disappear. Hovewer, 
analysing Vox’s discourse as it will be done next, the populist content is relatively scarce. 
There are no explicit appeals to the people as a subject in Vox discourse beyond the 
references to “Spain” or an identified elite (Anduiza 2018). 

The theory of winning formulas  
and its application to the European radical right

The political scientist Herbert Kitschelt observed that during the seventies and eight-
ies, the large traditional Western European parties underwent an ideological transforma-
tion in their political offer towards the centre, both on economic issues and on issues 
related to the values (Kitschelt, McGann 1997). The tremendous social democratic and 
Christian democratic parties had left a free space to their left, occupied from the eight-
ies by the new green parties and the alternative left, and to their right, by the unique 
formations of the radical right. The radical right formations that burst into the European 
political scene of the seventies and eighties did so with an unequivocally neoliberal and 
authoritarian plane of values. The National Front of Jean Marie Le Pen, the FPÖ of Jörg 
Haider, the Lega Lombarda of Umberto Bossi and the Flemish Vlaams Blok were clear 
examples of this political offer is markedly neoliberal in the economic and authoritarian 
in terms of values (Fernández-Vázquez 2019).

This wave of radical right parties based its entry into the political arena by 1) choosing 
a limited number of thematic axes on which to support its programme, particularly the 
security-identity-immigration triad, and 2) identifying very precisely the enemies that 
they wanted to combat: taxation, immigration, the cultural left, and traditional parties 
(Sánchez-Iglesias et al. 2021). 

However, during the 1990s, some radical right formations introduced new elements 
into their political offer, with the attenuation of the neoliberal component being the most 
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characteristic change. In fact, in the article The Radical Right in the Alps: Evolution of Sup-
port for the Swiss SVP and Austrian FPÖ published in 2005,  Kitschelt developed the idea 
of a new winning formula, which maintains the authoritarian dimension in the aspect of 
values, but modifies its economic dimension, defending what has been called Welfare 
Chauvinism (see: McGann, Kitschelt 2005). Supporters of Welfare Chauvinism argue that 
state social benefits should be directed at natives, and those not part of the native group 
should not receive them. 

The “second winning formula” would suppose an adaptation to the liberal drift of 
the economics programmes of the main left parties and the consensus between right 
and left on immigration and multiculturalism. Therefore, the new winning formula would 
share with the first the gesture of founding an open, attractive political space coupled 
with the ideological evolution of the centre-left and the centre-right. It would also involve 
an attempt to adapt the political offer of the radical right to the growing worker’s vote 
in its favour (Sánchez-Iglesias et al. 2021). This new winning formula or second winning 
formula applies to the ideological shift experienced by the main parties of the European 
radical right, such as the Flemish Vlaams Belang, the Italian Northern League, the French 
National Front, the Austrian FPÖ, or the Swiss SVP, as well as to the formations of the 
radical right of the Nordic countries (Fernández-Vázquez 2019). 

Vox’s ideological discourse: an analysis of Vox´s political agenda

Vox’s political project is associated with five thematic axes: The defence of the in-
tegrity of the Spanish Nation and its enemies, the security of an authoritarian model of 
society based on law and order, immigration, the protection of the traditional values, and 
the commitment to a neoliberal economic agenda. 

Defence of the integrity of the Spanish Nation

The topic of the Spanish Nation resonates strongly in Vox’s political discourse and 
its political manifestos. Vox is articulated as a political instrument of the defence and at 
the service of the Spanish Nation. It supports a mono-national, robust and decentral-
ised state, and points as enemies to peripheral nationalism4 and to political parties and 
organisations that pursue the destruction of the territorial unity of the Nation and its so-
vereignty, whom it threatens, respectively, with the immediate suppression of autonomy 
and its de-legalisation (Vox 2021). 

Concurrently, the party aims to provide more excellent legal protection to the national 
symbols: The Flag, the Anthem, and the Crown, and calls for “increased penalties for 
offences and outrages against Spain and its symbols” (Vox 2021). 

4   Spain is a high decentralised country with 17 regions, the so-called autonomous communities (span. 
Comunidades Autónomas), and two autonomous cities (Melilla and Ceuta) in the North African territory. 
“Each one of these regions features distinct cultural traits that, in most cases, somehow overlap with 
the Spanish cultural tradition. For example, in regions such as Galicia, Catalonia, the Valencian Com-
munity, the Balearic Islands, the Basque Country, and Navarre, many people speak local languages, 
which are constitutionally recognised as co-official state languages.” (Rama et al. 2021: p. 46). 
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Another steppingstone for the defence of Spanish unity is protecting the national 
language. The support for Spanish as a national language to the detriment of Catalan, 
Galician or Basque also appears frequently in their proposals: “we need to comply with 
the constitutional mandate that all Spaniards have the right to use Spanish language, and 
the duty to know it” (Vox 2021). Then again, Vox finds it necessary to “guarantee the right 
to be educated in Spanish throughout the national territory. Spanish should be a compul-
sory vehicle language, and co-official language should be optional. Parents should have 
the right to choose their children’s language in school” (Rama et al. 2021). 

A core element of this exaltation of national sentiment and its conception of Spanish-
ness is the appeal to a whole series of historical milestones and deeds of the Nation, 
presented as a source of pride and identification (Rodríguez 2021). Vox claims a concep-
tion of the Spanish based on episodes and characters of the Reconquista (“Reconquest”) 
against Muslims in the Middle Ages, the discovery of America, and the period of the 
imperial Spain of the Habsburg projected in an evident way towards the present. These 
references, particularly to the Reconquista, allow an implicit projection of a nativist dis-
course, defending the ethnic homogeneity of the country (Rodríguez 2021).

Law and order: defence of authoritarian model of society

Radical right political parties express in their discourse authoritarianism (Mudde 
2019) through policy proposals related to law and order (Alonso, Rovira Kaltwasser 2015). 
“Every political issue is perceived through the lens of a threat to the natural order, creat-
ing insecurity, which has to be dealt with an iron hand” (Mudde 2019: p. 33). In this respect, 
Vox does not constitute an exception since a model of society based on law and order is 
present in most of its political positions.

A large part of its measures are based on hardening penalties against illegal immigra-
tion, such as the immediate expulsion of all the immigrants who enter Spain illegally and 
who commit serious crimes (Vox 2021); and the restoration of life imprisonment for the 
most severe crimes (Vox 2018).

The property right underlines the importance that “every Spaniard must have the 
ability to defend himself and his own in the face of aggression in his own home” (Vox 
2021). And it is intransigent with squatting “must be expelled within hours from the dwell-
ings where they have entered” (Vox 2018). Similarly, in the case of immigration, as will be 
discussed in the following subsection, it also focuses on an authoritarian and strong state 
position: “military deployment on the borders of Ceuta, Melilla and the Canary Islands to 
guarantee the protection of these territories” and “to guarantee the police presence in all 
the streets and all the neighbourhoods of Spain making it impossible to create ghettos, 
where the rule of law disappears, and Islamic law is imposed” (Vox 2021). 

Beyond the fight against crime, authoritarian morality is also present in various fields 
of public policy, such as the education system. It defends a model that can thrive with 
effort, merit, and discipline (Ferreira 2019). And for that purpose, the party proposes that 
“parents must recover their legitimate authority” and “the recovery of the prestige and 
authority of teaching staff” (Vox 2021). 
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Immigration

Vox is entirely opposed to illegal immigration and demands that “immigration must 
be legal, and that immigrants must integrate, come to work and comply with legal re-
quirements” (Vox 2018). Although it affirms that immigration is a necessary phenomenon, 
the party underlines that “immigration will be addressed taking into account the needs of 
the Spanish economy and the immigrant’s capacity for integration. Origin quotas will be 
established, privileging nationalities that share a language and important ties and culture 
with Spain” (Vox 2018; Rama et al. 2021: p. 48–49). 

Vox’s discourse on immigration presents a  positive ethnic differentiation favouring 
the Latin American population for ethnic-cultural reasons such as language, culture, his-
tory, and social and cultural identity (Cheddadi, León 2022). On the contrary, it presents 
a negative ethnic differentiation against the Maghreb or Islamic ethnicity. It cannot adapt 
to the Spanish socio-economic structure due to its ethnic origin (Vox 2018). In addition, 
the xenophobic component is explicitly present in its proposals, especially against the 
Muslim population. The party demands “to those responsible for the Islamic religion in 
Spain an absolute collaboration for the arrest of radicals, and the exclusion from the 
teaching of Islamic in public schools” (Vox 2018). It also demands “the closure of funda-
mentalist mosques and the expulsion of Imams who propagate fundamentalism, disdain 
for women, or jihad” and also rejects that “third countries finance mosques” (Vox 2018). 

The criminalisation of foreign unaccompanied minors (MENAs5) is another element of 
the migration discourse of Vox. This party points out that the “MENAs” appropriate public 
resources that do not correspond to them, to the detriment of the local population, for 
which there is barely social protection, pointing them as a  social and urban security 
problem (Cheddadi 2020). 

The combination of an essentialist conception of the Nation, such as the idea of Spain 
and the defence of the Spanish Nation, together with the protection of security and na-
tional identity and a xenophobic stance against immigrants, especially against Muslims, 
make Vox a nativist organisation (Ferreira 2019). 

Protection of traditional values

The defence of traditional values through antifeminist and anti-LGTBI rhetoric and 
discourse in defence of life, family, tradition, and the rural world occupy a central role in 
Vox´s political discourse. 

Vox has developed an active strategy of differentiation from other political formations 
regarding gender equality to dismantle the essential components of policies in this area. 
The “immediate repeal of the Gender Violence Law” (Vox 2018) and its replacement by 
a domestic violence law, or the abolition of specialised agencies such as women´s insti-
tutes, are clear examples. On the contrary, the party is committed to policies focused on 

5   These are foreigners under eighteen years of age, arrived in Spanish territory without being accompa-
nied by any adult responsible for them, either legally or in accordance with custom, appreciating the 
risk of lack of protection of the minor, while said responsible adult has not effectively taken care of the 
minor, as well as any foreign minor, who is ever in that situation in Spain (Real Decreto 557/2011). 
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supporting the family, which is described as “the basic unity of our society and space of 
freedom” (Vox 2021) and on increasing the birth rate, through advanced direct aid for the 
number of children, tax credits for large families or loans to young couples with children 
(Vox 2021). 

The defence of the culture of life is another crucial element in Vox´s discourse and 
points out that “abortion and euthanasia violate the basic principles of life”; therefore, its 
laws must be repealed (Vox 2021). On the other hand, this political proposal also presents 
the defence of traditions. Vox considers it vitally important to defend the rural world and 
its popular practices – such as hunting or bullfighting – against progressive and globalist 
attacks (Vox 2021). 

Economic agenda

Vox presents a neoliberal agenda in economic terms and much more liberal discourse 
than other radical right parties. The tax cut, free-market defence, personal freedom de-
fence and private property defence are de main axes of Vox’s economic policy.

The political party advocates a “drastic reduction in political spending and the sup-
pression of the suppression of the autonomous system” and bets on a “massive tax cut” 
(Vox 2021). It defends the “suppression of the Wealth-tax, Inheritance and Donation tax, 
the reduction of the Income Tax and the reduction of Corporate Tax” (Vox 2021). It also 
bets on typical proposals of the neoliberal right, such as the implantation of the school 
voucher.  

The recent presentation of Agenda España (Vox 2021), a  package of aggressive 
measures with the Spanish government’s 2030 Agenda, shows a slight intention of the 
electoral overflow to left positions to achieve certain transversality. The new political 
manifesto advocates strengthening the Welfare State, increasing investment in Health, 
Education, Dependency, Pensions, and Infrastructure through the reduction of political 
spending (Vox 2021). The assistance to Spaniards in a situation of vulnerability, the provi-
sion of economic resources for those who cannot study, the strengthening of the health 
care system and the national priority in social aid are political measures guided only to 
natives. They are part of the so-called Welfare Chauvinism.

Vox in the map of the European radical right

Vox has played a  leading role in the last five years as one of the most spectacular 
irruptions of the panorama of the European radical right. However, Vox does not intro-
duce any able innovations within the ideological corpus of the European radical right. 
Its rhetoric and political programme represent rather a setback of several decades with 
respect for the way, in which the main forces of the European radical right are located on 
the political chessboard. 

Vox presented itself as a political instrument for the defense of the Spanish Nation 
against those, who pursue the destruction of the territorial unity of the Nation and its 
sovereignty in a  context of a  territorial crisis and weakness of the main right political 
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party: People´s Party (PP). Nevertheless, with the aim of locating Vox on the map of the 
European radical right, it is essential to study the elements that relate Vox to the rest of 
the European radical right parties.

Firstly, Vox shares with other European radical right parties the fact of refusing to 
define themselves as far right or radical righ parties. For instance, when Vox is singled out 
or accused of being a far-right party, Santiago Abascal, founder and leader of Vox, rejects 
that his party is far-right, if not of extreme necessity. 

Secondly, Vox also shares with the parties of this ideological family the fact of having 
emerged politically as what the political scientist Bonnie M. Meguid (2007) defines as 
“niche-party”: 1) formations that rejects the orientation of politics based on social class, 
2) insert within the political debate issues that were outside the public discussion, 
3) circumscribe the bulk of their communicative activity to that limited number of topics. 

Vox has penetrated the Spanish political scene as a political instrument for the de-
fence of the Spanish Nation, as did other radical right-wing parties such as the French 
National Front or the Italian Lega Lombarda during the eighties. 

Moreover, in relation to the character of niche party, Vox shares with the main for-
mation of the European radical right: the will to generate amazement with its political 
communication. That is, provocation as a political tactic. With a series of main objectives: 
to enjoy a constant presence in the media; to set the political agenda and condition the 
public debate; to give cultural battle to the left. 

An example of this is the  strategy adopted by Abascal´s formation in the electoral 
campaign of April 2019 about the possibility that Spaniards could have a weapon for self-
defence (Forti 2021) or the poster placed, during the electoral campaign of the Community 
of Madrid in the train station of Sol in Madrid, in which the monthly cost of an unaccompa-
nied foreign minor was compared with the pension received by the elderly. Through this 
strategy, Vox gained media attention, conditioning the political debate since, for a while, 
there was no talk of anything else and enjoyed a constant presence in the media. 

Finally, another element Vox shares with the European radical right is the central 
character of security. Punitivism, the narrative in which public insecurity has become 
a severe problem, is one of the favourite frames of the radical right, who accuses the 
immigrant population as responsible for the rise of crime in societies. Hence, Vox is bet-
ting on strengthening the borders and building a wall in the Autonomous cities of Ceuta 
and Melilla or suspending the Schengen Area so that criminals cannot use it to flee from 
justice (Vox 2018). 

However, despite the parallels in the rhetoric and staging of these political forma-
tions, within the political parties that are part of the wave of radical right haunting Europe 
for about a decade, very different attitudes or political positions can be found. 

In general, radical right parties tend to have the same ideological policies and strate-
gies on immigration, as noted above, but they advocate very different policies in socio-
economic matters and in terms of values. 

Parties such as National Front, currently National Rally, FPÖ, Northern League, or the 
Nordics parties such as the Progress Party (Norway), Democrats (Sweden), or People’s 
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Party (Dania), have experienced a vital moderation of their right-wing proposals and 
a  more remarkable ideological shift towards a  more progressive model in the eco-
nomic field. 

Nevertheless, not all radical right formations, between the last decade of the twen-
tieth century and the first of the twenty-first century, have shifted towards the left in 
economic issues. As observed above, Vox’s economic proposal can be summarised by 
the commitment to deregulatory measures under the rhetoric of increasing freedom 
and individual decision-making power. Even more radical is the economic programme 
of the Portuguese party Chega, whose proposals focus on privatisation, deregulation, 
and fiscal reforms and promotes a general withdrawal of the state from all economic 
activity, except that of regulation and arbitration. Also, the budgetary field defends a flat 
income tax, eliminating the municipal tax on real estate or reinforcement of VAT, and 
reform focused on tax reduction for companies, inheritances, and immovable properties 
(Chega! 2019). Similarly, Brothers of Italy (it. Fratelli d’Italia) maintains an economic stance 
like that of Vox and Chega and advocates a drastic reduction in taxes, positioning itself 
in favour of the introduction of a single tax, public spending, and the role of the state in 
those areas considered as non-essential (Fratelli d’Italia 2017). 

Beyond these two extremes, that of Welfare Chauvinism and that of ultra or neolibera-
lism, other radical right parties offer varied approaches to economic discourse. Parties 
such as the Belgian Vlaams Belang, the Swiss People’s Party, the Polish Law and Justice 
(PiS) or Orban’s Fidesz are neoliberal in some issues and interventionist in others.

The Polish party Law and Justice (PiS), for instance, proposes a  tax system of only 
two tranches, a proposal that Vox offers to a large extent in Spain. Still, unlike Vox, PiS is 
committed to an active economic policy on the part of the state and to introducing social 
welfare programmes such as an hourly minimum wage or financial support to families 
with two or more children (Rydliński 2018). 

Regarding the issue of the values, all radical right formations defend a general con-
servatism. However, it is possible to observe a  few nuances in the positions adopted, 
such as abortion, gender equality, the family, or the rights of the LGBT collective. Each 
country’s culture and political traditions influence how these parties address these is-
sues (Forti 2021). 

For the last years, there has been a particular shift in some of this formation regarding 
the rights of the LGBT community. Some formations have abandoned the fierce opposi-
tion maintained in the past. Today, they defend the LGBT community as a community 
threatened by the same threats as the rest of the nation. The Party for Freedom in the 
Netherlands, the Belgian Vlaams Belang and the French National Front are well-docu-
mented examples of this ideological transformation. On the contrary, Central European 
radical rights are less tolerant of the LGBT community. In Poland, PiS rejects the demands 
made by LGBT minorities and see these as the manifestation of social demoralisation, 
which causes problems in many areas of social life (Folvarčný, Kopeček 2020). And in 
Hungary, everything that departs from the original conception of family is understood as 
a deviation. 
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On the question of gender, it is possible to perform a similar reading. Even though 
many of the radical right formations are represented by women such as Marine Le Pen, 
Giorgia Meloni (FdI), Alice Weidel (AfD), Rocio Monasterio, or Macarena Olona (Vox), they 
define antifeminist and sometimes misogynistic policies. By instrumentalising gender 
and sexual diversity issues, radical right parties seek to legitimise or cover up their most 
disruptive racist proposals (Alabao 2020).

Vox maintains a similar position to that of the rest of the radical right parties regarding 
the conception of the family and describes as a threat everything that moves away from 
the original concept of the “natural family”. In case of the rights of LGBT people, it impacts 
away from the “progressive” position defended by parties such as RN, VB, PVV or the Nordic 
parties. And it moves away from the radical position protected by PiS and Orban’s Fidesz. 

Therefore, where Vox would be found within this heterogeneous panorama of Nordic 
versions, classic formations in transformation such as the French National Rally or the 
Italian League or the transformed conservative parties such as Fidesz or the Polish PiS? 

Examining Vox’s rhetoric in light of the theory of winning formula presented by Her-
bert Kitschelt allows us to situate Vox’s political proposal within the first winning formula 
and link Santiago Abascal’s formation with the political parties of the “first golden age” of 
the radical right. In this sense, Vox is assimilable from its ideology, staging, and political 
communication to the radical right formations of the eighties and nineties (Fernández-
Vázquez 2019). In its first years of life, Vox has not been able to adapt to the dominant 
model of the current European radical right. The political proposal of Vox, unlike that 
of the other European radical right formations, does not intent to find a political space 
between the right or the left. It has preferred to articulate itself as a nationalist and identi-
tarian political formation, with clearly authoritarian positions in the political and neoliberal 
economy, and as a bastion that counteracts the left’s cultural dominance and mobilises 
a large part of the conservative electorate. 

Currently, there is no political formation in the European radical right map identical 
to another. Each political formation defends a specific position or attitude given that the 
context and political traditions of each country influencing how these political parties 
articulate their political discourse. In general, if we try to find a European counterpart for 
Vox, we could not look for it in the current National Rally of Marine Le Pen, in Salvini’s 
Lega, nor in the Nordic parties of the radical right that already maintain more progressive 
positions in the economy and less conservative in the cultural one. 

The radical right formation that would come closest to Vox would be the Portuguese 
party Chega. Both formations have managed to break with the exceptionalism that cha-
racterised Portugal and Spain of being immune to radical right parties, in addition, to 
sharing a similar trajectory and ideological positions. Since their transition to democracy 
in the 1970s, Spain and Portugal had been ‘immune’ to the radical right. However, between 
2018 and 2019, Iberian exceptionalism ended almost identical. “For the first time since the 
end of the authoritarian regimes of Francisco Franco and António Salazar, populist radical 
right parties obtained representation in the political systems of the two Iberian countries” 
(Heyne,  Manucci 2021). 
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Parties Chega and Vox also share a similar political trajectory: they come from a split 
of the mainstream right among their countries, and their leaders share a similar political 
course. Santiago Abascal, current leader of Vox, was a city councilor of Basque Parlia-
ment representing the People´s Party (PP) until he resigned and created Vox in 2013. 
Similarly, André Ventura was a member of the Social Democratic Party (PSD) and in 2018 
he resigned and founded Chega in 2019. 

Similarly, both formations share some ideological positions. Both Chega and Vox 
focus on crime and security, and law and order, proposing an uncompromising vision of 
the society, which insists on the defence of the traditional family and traditional gender 
norms and opposes feminism. Moreover, both formations share a nativist component, 
although slightly different “because Roma communities are Chega’s main target, while 
Vox is against migrants in general and Muslim ones in particular” (Heyne, Manucci 2021). 
Finally, both share a neoliberal economic agenda focused on privatisation, deregulation, 
and tax reduction; and both fight against a common enemy: socialism, represented by 
Pedro Sanchez’s government in Spain and António Costa’s government in Portugal.

Conclusions

This article makes a systematic analysis of Vox’s political agenda, situating it within 
the scholar literature and the discourse of the radical right. By drawing on a  range of 
primary sources, Vox´s political manifestos, the article provides an evaluation of the Vox´s 
ideological discourse with the aim to classify it on the map of the European radical and 
to carry out a comparative study with other radical right formations. 

Vox´s political discourse, despite the natural contextual specificies, is similar to that 
other radical right parties, sharing with them a nativist and authoritarian output. Unlike 
other European radical right formations, to date, Vox´s political strategy has not worked to 
build transversal majorites. In its first years of life, Vox has failed to adapt to the dominant 
model of the current European radical right formations. It has preferred to articulate itself 
as a nationalist and identitarian formation, gain the battle of ideas within the ideological 
space of the right, and articulate itself as a bastion that counteracts the left’s cultural 
dominance and mobilises much of the conservative electorate. 

Relying on Kitschelt´s winning formula theory (Kitschelt, McGann 1997), Vox´s political 
proposal could be situated within the first winning formula, given that the formation led 
by Santiago Abascal preferred to follow the coordinates followed by the radical right in 
the eighties and nineties.  Hence its characterisation of “old-fashioned”. 

Nevertheless, in recent years, Vox has tried to broaden his electorate by winking 
at different social groups as his European counterparts have done through his public 
interventions. The creation of the Solidaridad trade union, the presentation of the politi-
cal manifesto Agenda España, with particular rhetoric and gestures towards the working 
class, or the working class discourse deployed in the humble neighbourhoods of Madrid 
during the last electoral campaign; raises the question of whether Vox, little by little, has 
been modifying its political strategy. 
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Further research could try to answer this question and study whether Vox in the times 
has initiated a process of “lepenisation”, imitating the ideological shift that some of its 
European counterparts have made.
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Abstract

This article examines the presence and activities of Green parties in governments of Central and 

Eastern Europe. In recent years, many ecologist parties and movements gained considerable 

electoral and general political success, especially in developed democracies of Western Europe. 

However, their ideological counterparts in new democracies tend to remain out of power and often 

out of parliament, albeit with a few notable exceptions. In this study, success of the Greens in CEE is 

operationalised through their impact on public spending and direct investments allocated to envi-

ronmental protection. The hypothesis regarding the Greens’ impact on spending is tested within the 

regression models, along with other potential predictors of government expenditure. The research 

results demonstrate a low significance of Greens in government participation and also their impact 

on budgetary allocation, contributing to the debate about the Green politics’ position in the context 

of social and political cleavages in post-socialist societies.
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Być zielonym na Wschodzie: sukces i wpływ partii Zielonych w krajach post-
socjalistycznych

Streszczenie

Niniejszy artykuł analizuje obecność i osiągnięcia partii Zielonych w gabinetach rządowych Europy 

Środkowo-Wschodniej. W ostatnich latach wiele partii i  ruchów ekologicznych odniosło znaczne 

sukcesy wyborcze czy ogólnie polityczne, zwłaszcza w rozwiniętych demokracjach Europy Zachod-

niej. Jednak ich ideologiczne odpowiedniki w nowych demokracjach mają tendencję do pozosta-

wania poza sferą władzy i  często poza parlamentem, choć z kilkoma godnymi uwagi wyjątkami. 
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W niniejszym badaniu sukces Zielonych w Europie Środkowo-Wschodniej jest operacjonalizowany 

poprzez ich wpływ na wydatki publiczne i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska. Hipote-

za dotycząca wpływu Zielonych na wydatki jest testowana w modelach regresji, wraz z innymi po-

tencjalnymi predykatorami wydatków rządowych. Wyniki wskazują na niskie znaczenie Zielonych, 

jeśli chodzi o udział w rządach, a  także o wpływ na alokację budżetową, co pogłębia debatę na 

temat pozycji „zielonej” polityki w kontekście społecznych i politycznych podziałów w społeczeń-

stwach post-socjalistycznych.

Słowa kluczowe: partie Zielonych, wydatki publiczne, ochrona środowiska, Europa Środkowo-

Wschodnia.

Ever since the emergence of the Greens in Germany into the political mainstream 
during the 1980s, different environmentalist groups across Europe are trying to emulate 
that success and to grow from civil activism to the level of electoral and institutional ac-
tors. In Austria, Benelux countries, Scandinavia, and to some extent, France and Ireland, 
the Greens have managed to evolve from the political fringes and establish themselves 
as integral parts of the party systems (Poguntke 2002). This includes the continental 
level, where Green political group improved their cumulative result across several recent 
European parliament elections. Their activities, combined with the rising environmental 
awareness of developed societies, have led to the changes in the political mainstream, 
pushing other political parties to develop or adopt their own environmentalist political 
positions and policies (Carter 2013).

Situation seems to be different in the new democracies of Central and Eastern Europe. 
Although Green parties in this wider region also evolved from the civil society (Hajba 1994) 
with some of them being established already in the early stages of post-communist party 
system formation, their success is more modest: they rarely enter governments, and when 
they do, it’s usually as minor partners. Moreover, their general presence in the party dy-
namics is not yet firmly established. However, there are important exceptions, especially in 
the Baltic countries: for example Latvia appointed first “green” prime minister worldwide in 
2004 (Van Haute 2016: p. 118), a move followed by the neighboring Lithuania in 2016.

Researchers mostly agree that the level of knowledge about the Green parties’ im-
pact on policy outcomes is low, deeming the issue understudied despite the surge of 
Green initiatives and parties across Europe. This is especially the case with their effect 
on distributive and spending policies (Röth, Schwander 2020: p. 661). The intention of 
this study is to examine the state of the Green/environmentalist/ecologist parties in 
selected CEE countries through the assessment of their impact on distributive policies, 
with the focus on budgetary components and expenditures in their main programmatic 
area, which is the environmental protection. 

Theoretical framework

The partisan effect on public spending is a well-known issue in political science, with 
many studies examining the spending patterns of developed liberal democracies (see: 
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Cameron 1978; Hicks, Swank 1984; Swank 1988; Potrafke 2011). While similar studies of 
post-socialist countries remain scarce, there is some evidence about the links between 
party variables or government composition and levels of budgetary expenditures (Careja, 
Emmenegger 2009; Bursać 2021). These studies found that the level and structure of 
public spending can to a  certain extent be explained through the governments’ party 
affiliations, with left parties being those who run expansive fiscal policies, while the right- 
wing parties strive to cut spending, due to their presumable commitment towards de-
regulation, privatisation or fiscal conservatism. Green parties are often considered to be 
a part of the higher spending governments, due to their assumptive leftist orientation, 
but their individual impact is almost never tested. 

Some authors examined the effects of different political factors, including the pres-
ence of ecologist parties in the government, on different policy outputs. Scruggs (1999) 
studied the environmental performance, a variable defined through a set of indicators 
related to the pollution, but found a very weak correlation with the Greens’ involvement 
in the government. Jahn (1998) established a  similar low impact of the ruling Greens 
on levels of pollution and overall environmental performance during the 1980s and 
1990s. Others tested the correlation in a more recent environment and with a different 
set of variables, including the Greens’ effect on the country’s compliance with the Kyoto 
protocol emission reduction targets (Jensen, Spoon 2011), concluding that parties that 
give higher priority to environment in their electoral manifestoes (but not exclusively the 
Greens) matter in reaching the Kyoto-prescribed goals.

A study by Röth and Schwander suggests that the Greens have a wider policy role, 
especially when participating in governments, where they serve as defenders of welfare 
state status quo, and sometimes even influence the increase of social transfers and 
social investments, thus providing ideological dimension to the issue of partisan impact 
on spending (Röth, Schwander 2020). However, these authors didn’t find any specific 
outcomes related to the CEE-based Green parties, nor did they examine the effects of 
Greens on environmental component of public spending. 

A number of significant studies also tried to explain the determinants of Greens’ 
success, especially with regard to their strong electoral performance in several Western 
democracies. Most notable include post-materialist and prosperity theories, considering 
the generational gap (Inglehart 1990) or income levels and general wealth of society 
(Diekmann, Franzen 1999) as important generators of societal demand for environmental 
policies.

So how do environmentalist political parties in former socialist countries fit into these 
theories? Electoral results exhibit only a modest influence across the new democracies. 
Party preferences tend to be a result of demands from the electorate, and according to 
prosperity theories, rising levels of personal income and GDP per capita since the fall 
of communism should generate more space for the Greens. Correspondingly, solving 
basic cleavages from the early phases of transition, such as institutional and economic 
models, foreign policy orientation, ethnic tensions, attitude towards the recent past, etc. 
could imply the change in societies’ priorities, possibly towards more post-materialist 
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values, including the environment. Along with that, there is a global public awareness 
shift of focus towards the environmental issues, caused by various disasters and impact 
of climate change, global warming, pollution and other environment-related problems 
on everyday life, further spurring the political demand. That demand should materialise 
in two ways: rising electoral performance of the Green parties resulting consequently in 
their government involvement, and more importantly, their policy impact. The first will 
be analyzed descriptively, while the second hypothesis, about the Green government 
participation leading to higher environmental spending, will be tested in several regres-
sion models, which will be explained in more detail in the following chapters. 

Objects of the study: Who are the Greens in CEE?

Our research sample covers 11 countries of Central and Eastern Europe: Poland, 
Hungary, Czech Republic, Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovenia, Croatia, Roma-
nia, and Bulgaria. They are selected according to several criteria. Most notably, these 
countries share a similar context of recent political and economic model development, 
going through the transition after the fall of communist regimes and developing in simi-
lar institutionalised paths, while joining the EU in a timeframe between 2004 and 2013. 
They also share a similar institutional setting, with parliamentary or premier-presidential 
system of government (Shugart 2005: p. 333–341), which in turn allows us to determine 
the direct influence of parliamentary-elected governments on budgetary policies, in-
cluding the environmental spending. Finally, due to the cleavage structure and possible 
post-materialist value influx, these post-socialist countries could develop more political 
presence of environmentalist policies than the rest of post-socialist states, especially 
in contrast with the Western Balkans or the rest of the former Soviet Union (Carter 2013: 
p.78–79). At last, the data availability dictated the sample limitations, with most of the 
budget figures obtainable for the EU Member States. This factor also affected the time-
frame of the research, extending from 1995 to 2020 for all 11 countries, creating a total of 
286 observations in the sample.

How to define Green parties? According to Castles and Mair certain types of parties are 
more easily distinguishable from others (Castles, Mair 1984). Although these authors deter-
mined the distinction of leftist parties from the rest of the spectrum, primarily because of 
their typical name (usually containing the words left, socialist, social democrat, or worker), 
choreography and political positions, similar can be said for the Greens, which are also 
easy to label today. However, we should note that we seek only exclusively Green/envi-
ronmentalist/ecologist parties for our study, defined as the “issue-owners”, because of their 
spontaneous identification with these topics among the electorate (Spoon et al. 2014: p. 336). 
We acknowledge that political mobilisation of environmentalist policies in certain countries 
did not materialise in the form of the Greens, sometimes remaining in the civil society sphere, 
and in other cases, transferring environmentalism to the broader left parties, which then 
incorporated ecology in their programmes. These left-libertarian parties (Kitschelt 1989) will 
not be part of our research, which will focus solely on parties with dominant environmentalist 
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agenda. Carter (2013: p. 79) lists several criteria for identification of ecological parties, includ-
ing the name, affiliation with the transnational party federation, party policy, and origins/
social base. We will create the sample according to three of them: name, party policy, and the 
party family affiliation, most notably through the membership in the European Green Party 
and the Greens/EFA group in the European Parliament. Moreover, we shall only examine the 
effect of parties, which took part in the respective governments of their countries over the 
selected 1995–2020 timeframe (Casal Bertoa 2022).

In total, there are 37 annual observations (out of 286) of Greens participating in CEE 
governments, making up only about 13% of the sample. We will consider them briefly 
(see: Table 1). Czech Green Party took part in PM Topolanek’s right-wing cabinet after the 
2006 election, joining also the subsequent Fischer’s grand coalition at the end of that 
parliament’s term. The party fell below the threshold in the following 2010 election, never 
to return in the parliament again. In Slovakia, Greens were part of Dzurinda’s winning 
coalition, which toppled the Mečiar’s government in 1998 and remained in the cabinet for 
the full term, but found similar fate as their Czech counterparts in the following election, 
when they competed alone. In Romania, two small parties (Ecologist Party of Romania 
and Romanian Ecologist Federation) also participated in several coalition governments 
during their 1996–2000 parliamentary stint, although with the modest number of MPs 
(6 in total), elected in wider coalitions centered along anchor parties of the dominant 
left-right cleavage. Bulgarian Greens were also members of a larger electoral alliance, 
Coalition for Bulgaria, led by the Socialist Party in 2005, joining the subsequent Stanishev 
cabinet. However, they left the government in the last year of the term, due to the policy 
disagreements. Röth and Schwander (2020) also consider the Bulgarian Green Party 
as a member of the short-lived socialist-led government in 2013–2014, but although it 
nominally supported the coalition, the party didn’t run any candidates on the list, and 
moreover, the government in question was a non-partisan technocratic cabinet.

Table 1: Green parties’ participation in governments of 11 CEE countries, 1995–2020.

Country Years

Czech Republic 2006–2010

Slovakia 1998–2002

Latvia 1995–1998; 2003–2011; 2014–2018

Lithuania 2016–2020

Romania 1996–2000

Bulgaria 2005–2008

Poland, Hungary, Estonia, Slovenia, Croatia (none)
 
Source: Bursać 2018.

Beyond that, one could find a limited and occasional electoral success of Green par-
ties in Slovenia, Estonia, and Hungary, but these actors never joined any ruling coalition of 
their respective countries in the denoted timeframe. It is also worth noting that every such 
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party in CEE holds the words “green” or “ecologist” in their name (Carter 2013: p. 79). Carter 
cites an example of the party LMP (hun. Lehet Más a Politika – Politics can be different) 
as an exception, but in 2020 they also added the “Hungarian Green Party” designation to 
their original name. Czech Pirate Party is a borderline case: even though they adopted 
environmentalist policies and joined the Greens/EFA group in the European Parliament, 
this party obviously differs in their main policy focus, programmatic foundations and 
societal origins from the rest of the Green family. Moreover, Pirates haven’t participated 
in government until 2021, which is in any case outside of our analised timeframe.

The trend of peripheral government participation of ecologists in CEE has two notable 
exceptions from the Baltic states. After minor involvement with multiple governments 
during the 1990s, Latvian Greens merged into the agrarian Union of Greens and Farm-
ers, which spurred their success. Since 2002, they participated in most of the cabinets, 
and in 2004 appointed the first green prime minister worldwide, Indulis Emsis. Despite 
frequent governing coalitions with conservative and nationalist parties, they fell from 
power after the 2018 election, when they were ousted by a broad centre-right alliance. 
The second party in question is the Lithuanian Farmers and Greens Union, winner of the 
2016 parliamentary election, which posted the prime minister in the following four-year 
term. It should be underlined that, despite their name, nominal environmentalist orien-
tation and international affiliation (although the Latvians were members of Eurosceptic 
groups during their 2014–2019 term in the European Parliament, later joining the Global 
Greens international network), these two parties are sometimes described as populist or 
conservative (Auers 2012; Ramonaite 2020). Carter (2013: p. 85) considers them a good 
example that Green parties do not always adhere to the presupposed leftist ideological 
label, especially in the contextually divergent cleavage structure and political dynamics 
of the post-socialist Europe. According to that, their policy effect could also be very mod-
est. Nevertheless, we will test whether the Greens’ short stints in these cabinets had any 
impact on changes in environmental spending.

Research design

The models will encompass two related dependent variables, as an operationalisa-
tion of the possible effect of environmentalist parties’ presence in government. One of 
them is the general government expenditure on environmental protection (Eurostat 
2022) defined as an annual fraction of national GDP; while the other is the sum of all 
annual direct environmental investments of general government in absolute numbers 
(millions of Euros), which includes all direct transfers for the protection of air, climate, soil, 
water, against radiation, and moreover waste and wastewater management, protection 
of biodiversity and landscapes, and environmental research and development (Eurostat 
2022). In accordance with the general hypothesis, we expect that the Greens’ participa-
tion in government should lead to the growth of these values. We consider the spending 
to be the most indicative area for exploring the partisan effect, since the policy impact 
by the Green parties participating in the government should directly materialise as the 
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change within the spending levels in these specific budgetary segments. Simply put, 
any successful policy initiative put forward by the Greens in their prime area of interest 
should demonstrate the increased allocation, hence increasing the level of transfers for 
the environment. It should be underlined that, while the data for general government 
expenditure is available for all sampled years (1995–2020), the investment variable is of-
fered only for a fraction of cases, mostly in the last decade, so this significantly reduces 
the total number of observations in models testing the second dependent variable.

Other possible predictors will also be included in the models, having in mind that 
complex budgetary structures can be influenced by a number of factors. These presum-
ably include economic variables, like the general public spending level, unemployment 
rate, GDP growth and the presence of IMF. While we assume that the rising spending 
levels and positive economic cycles will have a positive effect on the rise of environ-
mental spending, the IMF-induced structural adjustments and situations of higher 
unemployment could result in cutting the expenses in other areas, like ecology. Political 
and institutional factors, such as electoral system and electoral year variable created due 
to the political budget cycle theory (Klomp, de Haan 2013) are also tested, as well as the 
level of countries’ affiliation with the EU, bearing in mind that EU accession negotiations 
and subsequent membership could boost the resolving of various environmental issues 
in a candidate or a member country, which in turn leads to higher spending allocation. 
Another political variable is the general left-right orientation of the government (Bursać 
2018). We presume that left-wing governments allocate more funds to the environmental 
protection, with leftist parties adopting more pro-environmental policies and generally 
being more receptive to the ecologist agenda (Rohrschneider 1993), while the right-wing  
parties tend to cut expenses and deregulate this segment. 

Furthermore, we will test both the generational gap theory (Inglehart 1990) and 
wealth of society theory (Diekmann, Franzen 1999) in CEE context, operationalising them 
through the variable of share of population under the age of 15 in total demographics 
(World Bank 2022), as well as through the GDP per capita variable and level of post-
socialist transformation of a society variable (Bertelsmann 2022). According to Inglehart, 
the fundamental change of values happens when younger population cohorts replace 
the older, gaining more ground for post-materialist values in a modern society. On the 
other hand, GDP per capita is a clear measure of higher standards of living, and the green 
voters are presumably members of the middle class (Carter 2013: p. 80), so the spread of 
prosperity could lead to a higher demand for environmentalist policies, even in the CEE 
countries, although most of these theories are primarily related to the post-industrial 
Western context. But it is nevertheless worth testing them within this new context.

Research results and discussion

Basic descriptive statistics provided us with unexpected results from the very start. 
The differences in average environmental spending between governments with and 
without the Greens’ participation are skewed in the direction of non-ecologist cabinets, 
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with lower levels of spending enacted when Green parties were in power (see: Table 
2). These differences are much more pronounced when comes to the environmental 
investments, with direct financing of non-Green governments reaching tenfold value in 
absolute numbers (millions of Euros). The comparison is somewhat elusive, precisely 
because it is presented in absolute values, so the countries with larger economies 
can also offer the highest amount of investments to the environmental department.  
For example, the biggest direct investment spender by far is Poland, with almost 9 billion 
Euros funneled during the nine-year period of available investment data, but the country, 
as stated before, never developed a viable Green actor in its party system. However, the 
average value of investments relative to the annual GDP is also presented, in order to 
exclude the impact of the size of the economy, and this indicator also stipulates higher 
spending of non-Green cabinets.

Table 2: Average environmental spending and investments in 11 CEE countries, 

1995–2020.

Green parties’ participation 

in the government

Average environ-

mental spending 

% GDP

Average environmen-

tal investments  

(mln Eur)

Average environ-

mental investments 

% GDP

Greens in government 0.61% 36.94 0.1%

Governments without Green 

parties 
0.71% 319.44 0.25%

 
Source: Eurostat 2022.

We have also created similar descriptive comparison between governments de-
pending on whether they involve a Green party, but only for those CEE countries, in which 
sustainable environmentalist parties developed, presuming that maybe in others some 
supplementary political actor has taken over the environmentalist agenda, but results 
were always similar. Namely, average annual spending was slightly skewed to non-Green 
cabinets, while direct investments were noticeably higher, when power was not shared 
with the Green parties (on average, 0.1% of GDP in comparison with 0.27%). Moreover, left 
and right governments in the whole sample spend similar amounts of budgets on green 
issues: 0.64% of GDP on average for the left, and 0.69% for the right; and 0.23% of GDP for 
direct environmental investments for both of them, which excludes the possible green 
agenda takeover by the left as a potential explanation for spending patterns in which the 
Greens in government actually have the negative effect. Basic correlations and variance 
analysis tests also confirm these conclusions. 

With these surprising results, the expectations from our regression models were 
lowered, anticipating to provide more explanatory power to other possible predictors of 
spending. First model (see: Table 3) is reporting the factors of influence on environmental 
expenditure as a  fraction of the annual GDP. While Greens in cabinet again indicate 
a negative impact, albeit below the values of statistical significance, several other fac-
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tors demonstrate expected coefficient values. For example, rises in general spending 
naturally have a positive impact on environmental allocation. Furthermore, countries in 
arrangements with the IMF have cut the environmental expenditures, presumably with 
the ecologist issues being low on the policy agenda during the restructuring packages. 
The IMF proves to be a variable with the highest level of statistical significance, although 
we should underline that the explanatory power of the whole model is rather small. On 
the other hand, it seems that generational gap and wealth of society apparently do not 
matter when comes to the environmental spending in CEE context. Share of younger 
population, GDP per capita, and a level of transformation variables do not display a statis-
tical significance. One of the surprising factors of impact is the use of closed list electoral 
systems (as opposed to all other more open variants in use in CEE, including the open list, 
preferential voting or mixed-member). In closed list proportional representation, decision 
making is more centralised, with not many funding requests coming from autonomous 
representatives – members of parliament seeking more allocation in order to fulfill the 
demands of their respective constituencies. In this setting, the more centralised closed 
list systems provide for more budgetary allocation, which goes contrary to the general 
expectation of autonomous political demand, but the result could also point to the fact 
that environmental issues are not a subject of a pork barrel struggle for territorial alloca-
tion, but are the result of decisions made on the central level of government. 

Table 3: Variables affecting the environmental spending levels

Variable reported
Coefficient value and statistical 

significance

Greens in government -.080

total public spending %GDP .023**

IMF presence -.146**

GDP per capita -.000

share of population under 15 -.019

closed list PR .096**

EU membership .038

dependent variable: environmental spending % GDP

* p < 0.05, ** p < 0.01

N = 286, R2 = 0.16
 
Source: Own research.

The EU membership result is also surprising, expecting that environmental spending 
should increase with the negotiation process insisting on solving some of the ecological 
issues before the candidate country joins, and moreover with full membership bringing 
common policies and access to various funds. However, the descriptive statistics also 
reveals small differences with regard to annual spending share, although the members’ 
average expenditure levels are somewhat higher. The real difference is found in the levels 
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of direct investments, with EU members spending substantially more than candidate 
countries (see: Table 4).

Table 4: Average environmental spending and investments in 11 CEE countries, rela-

ted to their EU integration status

EU integration 

status

Average environmen-

tal spending % GDP

Average environmental 

investments (mln Eur)

Average environmen-

tal investments % GDP

EU member 0.74% 285.53 0.23%

EU candidate 0.64% 71.5 0.11%

non-EU 0.63% /
 
Source: Eurostat 2022.

The previously reported data also called for the regression models analysing effects 
on direct environmental investment level. However, the creation of such models with 
available set of variables proved to be a hard task: only the negative coefficient value 
of the Greens in government variable proved to be statistically significant, meaning that 
ruling coalitions which excluded Green parties made more direct investment in the al-
leviation of environmental challenges (on average, 0.25 index points). All other political, 
institutional, economic, demographic, societal or EU-related factors of influence did not 
demonstrate anything close to a statistical significance in any of the models tested, or 
moreover almost any correlation with the dependent variable, meaning that explanation 
for investment levels lies elsewhere.

Apart from that, we also tested different models, including the ones with countries, in 
which Green parties developed; only post-2000 observations due to the different policy 
priorities in early transition period; as well as models containing only Lithuanian and 
Latvian observations, because of the long presence of nominally green parties in both 
party systems and governments of these countries, in contrast with the more transient 
nature of environmentalist parties elsewhere in the CEE. In all these cases, results were 
almost identical as in the general model, so the findings are not reported in detail. Green 
party effect on annual spending was always negative but without much statistical signifi-
cance, the generational gap and wealth of society theories have not been confirmed in 
post-socialist CEE context, and individual economic factors (IMF, GDP) proved to be the 
most important predictors of environmental spending, while the EU membership had 
only a limited explanatory power.

Conclusions

Findings indicate that the involvement of Green parties in governments has no sig-
nificant effect on the increase of environmental spending, raising the issue of Greens’ 
impact in Central and Eastern Europe. It could seem that environmentalist values in these 
countries are not yet firmly rooted in social cleavage structures and subsequently, in 



Being Green in the East: The success and impact of Green parties in... 161

party systems. This is further supported by a very modest and inconsistent electoral per-
formance of environmentalist parties across the wider region. Two exceptions, Latvian 
and Lithuanian agrarian Greens, despite their departure from the presumed left-liberal 
orientation, also corroborate the general findings. Namely, in both Lithuania and Latvia, 
environmental spending patterns seem unrelated to the Greens’ participation in ruling 
coalitions. 

Hypotheses regarding the impact of higher living standards or higher share of younger 
population leading to more demand for ecological policies also lacked evidence. Young 
people in richer societies of the CEE are not a  factor that creates a demand for envi-
ronmental policies and consequent budgetary spending, although they are the most 
probable voters of these parties. But since the parties don’t demonstrate the impact, so 
is the case with their voters. However, this could pose an interesting point for any future 
research of the value influx in former socialist societies, especially with the apparent lack 
of political demand for environmentalist, and maybe even wider post-materialist values.

These general conclusions draw the question of Green values in the context of for-
mer socialist societies. The environmental budgets seem unattached from ideological 
struggle and social cleavages. Infusion of post-materialist values and ongoing global 
rise of awareness about pollution and climate change could change this in the future, 
but for now, the success and the impact of the Greens remains modest, if existent at all. 
Environmental spending seems to be more contingent on other factors. Annual fiscal 
decisions in this budgetary segment are, apart from several identified economic and 
institutional predictors, probably dependent on factors found outside of the assumed 
explanatory framework of this study. Some authors have argued that the governments’ 
engagement in green policies is determined mostly by the public opinion, meaning that 
the decision makers allocate budgets in the direction of environment only when there 
is a strong public pressure to do so, which could be a result of some urgent issue, like 
a  disaster or an accident (see: Mitchell 1990; Regens, Elliott 1992; Ruszkowski, Żurek 
2021). But nevertheless, it seems that at least in some countries this pressure was trans-
formed into a political platform, creating Green political actors whose impact is reflected 
in budgetary allocation, among other things (for example, in Germany: see Witkowska 
2020). For most of the CEE countries, however, this scenario remains distant: Greens in 
the East are mostly modest in their reach and transient and unsustainable as major party 
actors, reaching the decision making positions rarely. Nevertheless, party systems, as 
well as cleavage structures, tend to evolve, sometimes very quickly. It will be interesting 
to follow whether future developments will spur the demand for environmentalist poli-
cies, and whether this potential demand could materialise in the form of independent 
Green parties or already existing actors claiming the agenda. These trends could differ 
from country to country, irrelevant to their shared regional similarities. 
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Streszczenie

Prowadzone przez autorów badania źródłoznawcze w  obszarze historii ustroju Polski doprowa-

dziły do odnalezienia w Archiwum Akt Nowych w Warszawie anonimowego projektu konstytucji 

z 1919 roku. W artykule poddano analizie główne założenia tego projektu. Jego odkrycie pozwo-

liło na postawienie tezy, że w  debacie ustrojowej lat 1917–1921 pojawiło się więcej oryginalnych, 

odbiegających od uznanych ówcześnie schematów, koncepcji i prywatnych projektów konstytucji, 

aniżeli wskazywał dotychczasowy stan badań. Analizowany projekt jest oryginalną i  – niestety – 

zapomnianą koncepcją ustrojową. Jest też świadectwem bogactwa polskiej myśli prawno-poli-

tycznej I połowy XX wieku. Wśród analizowanych elementów znajdują się m.in. pomijanie zasady 

suwerenności ludu czy trójpodziału władzy na rzecz swoistej postaci rządów urzędniczych – władzy 

biurokracji z szeroką gamą instytucji kolegialnych, a także czerpanie z wzorców obcych – odniesień 

do brytyjskiego modelu sekretarzy parlamentarnych czy ustroju administracji w Rzeszy Niemieckiej. 

Słowa kluczowe: II Rzeczpospolita Polska (1918–1939), Mała Konstytucja 1919, Sejm Ustawodawczy, 

Ignacy Jan Paderewski, polska myśl prawno-polityczna.

Unknown Polish Constitution Draft of 1919. Contribution to the history of Euro-
pean political thought in the first half of the 20th century
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Abstract

Source research conducted by the authors in the area of   the history of the Polish system led to 

the discovery of the anonymous constitution draft of 1919 in the Archives of New Records in War-

saw. The article presents the analysis of the main assumptions of this draft. This discovery made 

it possible to formulate a thesis that in the systemic debate in 1917–1921 there were more original 

concepts and private drafts of the constitution deviating from the accepted schemes than indicated 

by current state of research. The analysed draft is original and, unfortunately, a forgotten system 

concept. It is also a testimony to the richness of Polish legal and political thought in the first half of 

the 20th century. Among the analysed elements there are, inter alia, the omission of the principle 

of the sovereignty of the people, or the tripartite division of power in favour of the specific form of 

clerical rule – the power of bureaucracy with a wide range of collegial institutions, as well as drawing 

on foreign models – references to the British model of parliamentary secretaries, or the system of 

administration in the German Reich.

Keywords: Second Polish Republic (1918–1939), Small Constitution of 1919, Legislative Sejm 

(Constituent Assembly), Ignacy Jan Paderewski, polish legal and political thought.

Zakończenie I wojny światowej, czy – jak wówczas mawiano – „wielkiej wojny” 
(1914–1918), oznaczało upadek kluczowych dotychczas potęg europejskich. Opustoszały 
trony imperialne. W gruzach legły systemy polityczne Cesarstwa Rosyjskiego, II Rzeszy 
i Austro-Węgier (Berstein 1996: s. 57–73). Nowo powstałe państwa Europy szukały wła-
snych rozwiązań ustrojowych (Makowski 1925). Niniejszy artykuł jest przyczynkiem do 
dziejów europejskiej myśli ustrojowej I połowy XX wieku. Jego celem jest wykazanie, że 
w debacie ustrojowej lat 1917–1921 pojawiło się więcej oryginalnych – odbiegających od 
uznanych ówcześnie schematów – koncepcji i prywatnych projektów konstytucji, aniżeli 
wskazywał dotychczasowy stan wiedzy naukowej (Jabłonowski et al. 2015: s. 559–569). 
Prowadzone przez autorów badania źródłoznawcze w  obszarze historii ustroju Polski 
doprowadziły do odnalezienia w  Archiwum Akt Nowych w  Warszawie anonimowego 
projektu konstytucji z 1919 roku. W artykule poddano analizie główne założenia tegoż 
projektu pod nazwą Przyczynek do projektów o ustroju nowego Państwa Polskiego (AAN 
1919, Zespół: Prezydium Rady Ministrów: k. 3–29). Analizowany projekt jest oryginalną 
i – niestety – zapomnianą koncepcją ustrojową. Badania dotyczące odnalezionego po 
stu latach projektu, w świetle dostępnej literatury przedmiotu, dowodzą bogactwa oraz 
niedocenianej wielowymiarowości polskiej myśli politycznej i ustrojowej okresu między-
wojennego. Rzucają przy tym niewątpliwie nowe światło na przebieg pierwszej wolnej 
debaty konstytucyjnej i związanego z nią procesu ustrojodawczego.

Sytuacja polityczno-ustrojowa w I połowie 1919 roku

Oznaką normalizacji politycznej w Polsce, tak z punktu widzenia sytuacji wewnętrz-
nej, jak i międzynarodowej, były pierwsze wybory parlamentarne, przeprowadzone 26 
stycznia 1919 roku. Odbyły się one według ordynacji pięcioprzymiotnikowej – powszech-
ne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne, w głosowaniu tajnym (Ajnenkiel 1985; Krukow-
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ski 1986; Kacperski 2007; Powel 2008). Zorganizowano je w  33 okręgach wyborczych  
(na 77 wyznaczonych w ordynacji wyborczej). Krótki okres kampanii oraz pora roku spra-
wiały, że partie próbowały przekonać wyborców przez umieszczanie znanych nazwisk 
polityków na pierwszych miejscach list wyborczych. Na kontrolowanym przez rząd 
w Warszawie obszarze b. Królestwa Polskiego wybrano 226 posłów, w części Galicji – 701. 
W połowie 1919 roku Sejm Ustawodawczy liczył 394 posłów2. Według ordynacji miał się 
składać z 513 parlamentarzystów, ale w końcu osiągnął liczbę 442 mandatów3.

Tymczasowy Naczelnik Państwa zwołał Sejm na 9 lutego 1919 roku, a pierwsze po-
siedzenie izby odbyło się 10 lutego. Sejm przyjął przez aklamację Uchwałę z dnia 20 lu-
tego 1919 roku w sprawie powierzenia Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania 
urzędu Naczelnika Państwa tzw. „Małą Konstytucję” (Uchwała Sejmu 1919). Uchwała 
zastąpiła Dekret z dnia 22 listopada 1918 roku o najwyższej władzy reprezentacyjnej 
Republiki Polskiej (Pietrzak 1972: s. 193 i nast). Stwierdzała ona, że władzą suwerenną 
i ustawodawczą jest Sejm Ustawodawczy. Nie zawarto w niej ani zasady suwerenności 
narodu (na rzecz „suwerenności Zgromadzenia”), ani zasady podziału władzy (na rzecz 
„jednolitości władzy”) – dwóch filarów tzw. demokracji liberalnej. Powstało swoiste 
prowizorium ustrojowe. 

Pierwsza połowa 1919 r. – rząd Ignacego Jana Paderewskiego (Rydlewski 2018: s. 54 
i nast.; Zamoyski 1992; Wapiński 1999) – to okres intensywnych przedparlamentarnych 
prac ustrojowych (Jakubowski, Jajecznik 2010). Decyzję o przygotowaniu projektu powo-
łania Biura Konstytucyjnego Prezydium Rady Ministrów, z  inicjatywy premiera J. Mora-
czewskiego, podjęto na posiedzeniu rządu 4 grudnia 1918 roku. Biuro formalnie powstało 
w połowie stycznia 1919 roku. Biuro Konstytucyjne, zarządzeniem premiera z 20 maja 
1919 roku, zostało „przeniesione” do Biura Sejmu (Goclon 2012: s. 374). 

Biuro przedstawiło trzy projekty: Józefa Buzka, Władysława Maliniaka i Mieczysława 
Niedziałkowskiego. Celem przedstawienia Sejmowi Ustawodawczemu stanowiska rządu 
powołano do życia Ankietę dla oceny projektów konstytucji. Jak trafnie zauważa J. Goclon:

 „…należy z  całym naciskiem podkreślić, że Biuro Konstytucyjne Prezydium Rady 
Ministrów okazało się organem w dużo większym stopniu projektodawczym od sejmo-
wej Komisji Konstytucyjnej! Na posiedzeniu rządu w dniu 18 lutego 1919 r., a więc już 
w okresie premierostwa Ignacego Paderewskiego, ustalono, iż „wobec tego, że Sejmo-
wa Komisja Konstytucyjna zwróciła się do Rządu z zapytaniem, jaki charakter nosić ma 
zwołana przez Rząd Komisja Konstytucyjna, postanowiono wyjaśnić, że komisja ta nosić 
ma charakter ankiety i odroczyć jej ukonstytuowanie do chwili osiągnięcia w tej sprawie 
porozumienia z Sejmową Komisją Konstytucyjną” (Goclon 2012: s. 374).

1   Z ziem pozostających pod kontrolą Niemiec oraz pogrążonej w wojnie Galicji planowano włączenie 
w  skład Sejmu Ustawodawczego posłów do niemieckiego Reichstagu, austriackiej Rady Państwa 
i Sejmu Galicyjskiego. Za posłów uznano też sześciu kandydatów z zajętego przez Czechosłowację 
Śląska Cieszyńskiego. Wiosną 1922 roku w Sejmie zasiedli posłowie Sejmu Litwy Środkowej. 

2    Skład parlamentu był uzupełniany, przykładowo w lutym 1919 r. wybory odbyły się na Suwalszczyźnie, 
w czerwcu wybrano 42 posłów w Wielkopolsce oraz 11 z okolic Białegostoku i Białej Podlaskiej.

3    Interesującym problemem, który nie znalazł jeszcze właściwego miejsca w literaturze przedmiotu, jest 
kwestia protestów wyborczych i ich politycznych konsekwencji.
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Wobec bierności gabinetu członkowie Ankiety dla oceny projektów konstytucji sa-
modzielnie zmienili nazwę na Ankietę w sprawie projektu konstytucji i podjęli pracę nad 
przygotowaniem własnego projektu ustawy zasadniczej. Ankieta zakończyła działalność 
12 marca 1919 roku. Rząd 29 marca 1919 roku postanowił, że wypracowany projekt zosta-
nie przedłożony Sejmowi nie jako projekt rządowy, ale jako projekt samej Ankiety, czyli 
– de facto – projekt prywatny. 

Prywatne projekty konstytucji sensu stricto ogłosili: 
1) Stanisław Hłasko i Józef Polak – Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (zob. 

Hłasko, Polak 1919), 
2) Włodzimierz Wakar – Podstawa Ładu Rzeczypospolitej Polskiej (zob. Wakar 1919),
3) Tadeusz Jankowski – Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (zob. Jankowski 

1919). 
Jakkolwiek nie odegrały one istotniejszej roli w procesie przygotowania konstytucji, to 

jednak zawierały ciekawe i niekiedy nawet ekscentryczne rozwiązania ustrojowe (np. król 
alterim prezydent w projekcie Hłaski i Polaka). Kolejnym w tej grupie był projekt będący 
przedmiotem analizy w niniejszym artykule.

Dokument, datowany na czerwiec 1919 roku, został odnaleziony w  Archiwum Akt 
Nowych (Motas [b.r.]). Przyczynek do projektów o ustroju nowego Państwa Polskiego (AAN 
1919) został przesłany anonimowo do Prezydium Rady Ministrów, gdzie został zadekre-
towany na premiera Paderewskiego jako dokument „ważny i pilny”4. Z braku bliższych 
danych kancelaryjnych trudno stwierdzić, jakie były jego dalsze losy i – zwłaszcza – czy 
premier z tym projektem w ogóle się zapoznał. Nie zmienia to faktu, że kolejne sto lat ten 
niezwykle interesujący materiał przeleżał w zapomnieniu w aktach numerycznych PRM 
(wydanie krytyczne: Jabłonowski, Jakubowski 2021).

Założenia ideowe anonimowego projektu konstytucji z 1919 roku

Analizowany dokument pod nazwą Przyczynek do projektów o ustroju nowego Pań-
stwa Polskiego (AAN 1919) cechuje się wyłożonymi we wstępie, daleko idącymi różnicami 
ideowymi w stosunku do innych koncepcji ustrojowych zarysowanych w trakcie pierw-
szej wolnej debaty konstytucyjnej (1917–1921). Dotyczą one już to specyficznej wykładni 
koncepcji politycznej roli kobiet, już to swoistego interpretowania kwestii mniejszości na-
rodowych i religijnych. Ujęcie ich w sui generis preambule pokazuje, że autor przykładał 
do nich szczególną wagę jako wektorów ideowych całości projektu. Wychodził ponadto 
z  założenia, że Sejm Ustawodawczy pełni wyłącznie rolę konstytuanty, a  stanowione 
przezeń prawa (poza samą konstytucją) są jedynie aktami prowizorycznymi, które przy-
szły Sejm albo zatwierdzi, albo obali.

 

4   Próby ustalenia autora analizowanego projektu konstytucji nie przyniosły dotychczas rezultatu. Z tek-
stu można wnioskować, że był to człowiek przywiązany do tradycyjnego ładu aksjologicznego i daleki 
od afirmacji zasad demokracji liberalnej.
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Kwestia kobieca

O oryginalności, czy raczej pewnej już „archaiczności”, sposobu myślenia autora Przy-
czynku do projektów o ustroju nowego Państwa Polskiego świadczą, zawarte we wpro-
wadzeniu, uwagi o kwestii kobiecej: „Ze wszystkich spraw publicznych i prywatnych jest 
najważniejsza sprawa wychowania dzieci. W tym dziale są kobiety koniecznie potrzebne, 
a w  innych działach może się bez nich obejść, więc należy kobietom w czynnościach 
publicznych przeznaczyć mniejszy zakres działania, a nie odrywać je od ogniska domo-
wego i od wychowania dzieci. Przeto proponuję, aby kobiety nie wybierano do reprezen-
tacji i nie mianowano urzędnikami, lecz natomiast aby obok władz były komisje kobiece 
dla spraw kobiecych, wybierane przez kobiety. Komisje te mają być dla władz organami 
doradczymi” (AAN 1919).

Z jednej strony ordynacja do Sejmu Ustawodawczego usankcjonowała przecież 
prawa wyborcze kobiet5, z drugiej – autor, odmawiając im tychże praw, postuluje stwo-
rzenie skomplikowanego systemu kobiecych komisji doradczych „dla spraw kobiecych, 
wybierane przez kobiety” (AAN 1919). Centralna Komisja Kobieca miała działać przy Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych, komisje prowincjalne, okręgowe, powiatowe i gminne 
– przy właściwych radach „samorządnych”. Komisje miały opiniować „sprawy im przed-
stawione”, bez bliższego określenia, o jakie sprawy chodzi. Sprawa trybu wyboru komisji 
nie została w projekcie bliżej określona6. Kobiety były wreszcie uprawnione do udziału 
w zgromadzeniu gminnym, którego kompetencje sprowadzały się do uchwalania petycji 
do władz.

Kwestia mniejszości

Autor Przyczynku do projektów o  ustroju nowego Państwa Polskiego zauważa, że 
Polacy zawsze byli tolerancyjni wobec mniejszości narodowych i wyznaniowych. To nie 
powinno ulec zmianie. Należy jednak brać pod uwagę, że wypada odróżnić „obywateli 
dobrych” od „obywateli złych”. Do pierwszych zaliczył „Żydów religii żydowskiej, narodo-
wości polskiej”, którzy „zżyli się z nami, chcą z nami w zgodzie żyć i pracować, więc trzeba 
z nimi postępować jak równi z równymi” (AAN 1919). Kategorię drugą stanowią: 

 ▪ „Żydzi religii żydowskiej, narodowości żydowskiej czyli syjoniści palestyńscy”, 
którzy de facto nie są Polakami i którym należy ułatwić wyjazd do Palestyny oraz 

 ▪ „Żydzi religii żydowskiej lub bezwyznaniowi, narodowości żydowskiej, syjoniści 
miejscowi”. Oni również nie są Polakami, chcą bowiem „utworzyć naród 
w  narodzie, chcą być pasożytami, to wichrzyciele, co się przeciw nam łączą 
z  każdym naszym wrogiem”. Tę grupę określa się jako nieprzyjaciół, których 
należy „nie tylko ograniczać, lecz z Polski wydalić jako obce, wrogie nam żywioły” 
(AAN 1919).

5   W art. 1 ordynacji wyborczej stwierdzono: „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy 
płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat”.

6  Jedynie w  przypadku komisji gminnych dookreślono, że w  ich skład mają wchodzić: przełożony 
gminy (wójt lub burmistrz), pisarz gminny, nauczycielka i pięć kobiet wybranych przez kobiety mające 
skończone 30 lat.
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Uwagę zwraca fakt, że „większości i mniejszości religijne”, procentowo, miały prawo 
wyboru rad powiatowych. Oznacza to, że – co do zasady – ich skład miał być pochodną 
struktury wyznaniowej w powiecie. Dopuszczenie w tym przypadku przez autora, ograni-
czonej co prawda, ale jednak jakiejś formy wyborów bezpośrednich, było uwarunkowane 
tym, że przewodniczenie z urzędu przechodziło na czynnik urzędniczy – czyli starostę. 

Zasady ustrojowe anonimowego projektu konstytucji z 1919 roku

Przedmiotowa koncepcja ustroju zdecydowanie odbiega od standardów demokracji 
liberalnej ówczesnej Europy. Autor pomija zwłaszcza zasadę suwerenności ludu (po-
wszechne prawo wyborcze, wybory konkurencyjne) oraz zasadę trójpodziału władzy.  
Ponadto twórca projektu deklarował republikańską i  – pośrednio – unitarną formę 
państwa. Stwierdzał ponadto, że podstawową zasadą porządkującą ład instytucjonalny 
państwa powinna być zasada „jednolitej władzy narodowej”. 

Elementy demokracji pośredniej

Niepodzielna „władza narodowa” ma być zorganizowana w dwa piony – władzę rzą-
dową i władzę samorządną: 

„… a mianowicie w ten sposób, że każda [z] władz ma wykonywać polecenia rządu 
i robić samorządnie, co potrzeba dla dobra swego obszaru.

Przeto władze powinny być, dla skrócenia piszę, są:
1) uchwalające, tj. reprezentacje, wydziały, sejmiki czyli rady i
2) wykonawcze, czyli urzędy” (AAN 1919).

Autor Przyczynku do projektów o ustroju nowego Państwa Polskiego wychodzi z za-
łożenia swego rodzaju solidaryzmu społecznego, a  nie wolnej rywalizacji politycznej, 
która – w  analizowanym projekcie – jest zepchnięta niemal na margines: „Programy 
wszystkich stanów i wszystkich partii mają wiele wspólnego. Trzeba to wspólnie wybrać, 
ustalić, o resztę się pogodzić i pracować razem, będzie dobrze dla państwa i mieszkań-
ców” (AAN 1919).

Autor proponuje swoistą postać rządów urzędniczych – władzę biurokracji z szeroką 
gamą instytucji kolegialnych, które – co do zasady – nie posiadały legitymacji demo-
kratycznej. Ta ostatnia była raczej wyjątkiem. Częste posługiwanie się nazwą „wybory”, 
dla opisu sposobu kreowania różnych organów władzy publicznej, nie oznaczało jednak 
wyborów w  sensie liberalno-demokratycznym. System władzy publicznej cechować 
miał prymat mianowanego „czynnika fachowego” nad wybieralnym „czynnikiem po-
litycznym”: „członkowie rad są wybieralni; członkowie urzędów – mianowani fachowi 
urzędnicy” (AAN 1919).

Prawa polityczne miały być zastrzeżone wyłącznie dla mężczyzn, którzy ukończyli 30 rok 
życia. Wybory sensu stricto były przewidziane jedynie w przypadku połowy mandatów rad 
gminnych (drugą połowę obsadzała rada poprzedniej kadencji; poza członkami wybieralny-
mi w radach zasiadali wiryliści). Wybieralne – wedle zasady przynależności religijnej – były 
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rady powiatowe. Kobiety miały otrzymać jedynie prawo udziału w zgromadzeniu ludowym 
na poziomie gminy oraz prawo wyboru komisji kobiecych, jak również zasiadania w nich.

Schemat 1. Wyłanianie władz naczelnych wg „anonimowego projektu”

* prawdopodobnie wybór przez właściwe rady powiatów grodzkich.

** wybór nie został bliżej opisany.

Źródło: opracowanie własne.

 Elementy demokracji bezpośredniej

W projekcie znalazła się instytucja zgromadzenia ludowego, które miało być zwo-
ływane przez przełożonego gminy (wójta lub burmistrza) co najmniej dwa razy w roku. 
W zgromadzeniu mogli brać udział wszyscy pełnoletni członkowie gminy bez różnicy 
płci. Przełożony miał „pouczyć ich o nowych ustawach i  rozporządzeniach oraz wska-
zać co zrobiono i co zrobić należy w najbliższej przyszłości”. Członkowie zgromadzenia 
ludowego mogli „jak na wiecu stawiać wnioski”. Powzięte uchwały urząd gminny miał 
przedkładać odpowiednim władzom jako petycje.

Władza centralna

Głowa państwa i parlament

Prezydent, nazywany także Naczelnikiem Państwa, oraz wiceprezydent, nazywany 
także Zastępcą Naczelnika, mieli być wybierani przez parlament. Wybór wiceprezy-
denta miał nastąpić rok po wyborze prezydenta. Oznaczało to opowiedzenie się za 
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modelem „słabej prezydentury”. Propozycja koncepcji wiceprezydentury stanowi 
raczej ewenement w polskiej myśli ustrojowej7. Kancelaria Naczelnika miała obejmo-
wać departament cywilny, departament wojskowy oraz urząd zamkowy („nadworny”) 
i urząd podróżny („zadworny”). Projekt nie określał bliżej pozycji ustrojowej Naczelnika 
Państwa. Autor zamieścił jednak komentarz ad personam: „Gdy Generał Piłsudzki [sic] 
zajmie inne stanowisko, minister Paderewski powinien zostać Naczelnikiem Rzeczypo-
spolitej” (AAN 1919).

Parlament, co do zasady, powinien być bikameralny:8

 ▪ Sejm miał być wybierany w  1/2 okręgami przez stronnictwa polityczne, 
a w 1/2 przez rady województw. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, co miało 
znaczyć sformułowanie „do Sejmu wybierają 1/2 [posłów] okręgami stronnic-
twa polityczne”. Gdyby autorowi chodziło stricte o powszechne wybory połowy 
składu izby, prawdopodobnie opisałby to równie dokładnie, jak w przypadku rad 
gminnych. Zadaniem Sejmu miała być troska o  „dobro ludności” (funkcje spo-
łeczno-socjalne9, szczegółowo opisane w dalszej części projektu).

 ▪ Senat miał być wybierany w  1/3 przez Sejm, w  1/3 przez rady województw, 
a 1/3 senatorów miała pochodzić z nominacji Naczelnika Państwa (podjętych 
na wniosek rządu). W składzie izby przewidziano mandaty wirylne dla grona 
doradców prezydenta. Tworzyli je: prezes rządu (prezes ministrów), prezes sej-
mu, prezes senatu, prezesi trybunałów i banków, prezes Izby Obrachunkowej, 
prezes Akademii Umiejętności, arcybiskup metropolita warszawski oraz het-
man10. Zadaniem Senatu miała być troska o „dobro państwa” (funkcje politycz-
no-ustrojowe). Senat winien dbać również o to, aby nowe ustawy nie naruszały 
konstytucji.

 „Władza rządowa”

Centrum decyzyjne państwa miał stanowić rząd składający się z prezesa ministrów, 
kancelarii rządu11 oraz ministrów resortowych. Autor postulował utrzymanie 12 „mini-
sterstw stałych”12 (spraw zewnętrznych, spraw wewnętrznych, skarbu, sprawiedliwości, 

7   W sferze faktów politycznych wskazuje się na wiceprezydentów Krajowej Rady Narodowej (6 maja 
1945 – 4 lutego 1947). Jest to jednak przykład ułomny. W międzywojennej myśli ustrojowej termin 
„prezydent” odnoszony był nie tylko, i nie przede wszystkim, do instytucji głowy państwa. Tak nazy-
wano naówczas przewodniczących najróżniejszych gremiów czy przełożonych rozmaitych dykas-
teriów. 

8   Tekst główny został jednak uzupełniony o dopisek „Gdyby parlament był jednoizbowy, to ten trybunał 
[mowa o Trybunale Państwa – przyp. red.] powinien być również strażą konstytucji i powinien się zwać 
Senatem” (AAN 1919).

9   Być może z tego powodu autor projektu dopuścił udział w wyborach partii politycznych.
10  Tytuł „naczelnego generała” stojącego na czele „naczelnego dowództwa”.
11  W skład Kancelarii Rządu tymczasowo („do unormowania stosunków”) wchodzić mieli reprezentanci 

byłych dzielnic zaborczych na prawach rzeczoznawców.
12  W skład gabinetu I.J. Paderewskiego wchodzili następujący ministrowie resortowi (kursywą zaznaczo-

no resorty przewidziane do kasaty): 
 1) aprowizacji; 2) komunikacji (nast. kolei żelaznych); 3) kultury i sztuki; 4) poczt i  telegrafów; 5) pracy 

i opieki społecznej; 6) przemysłu i handlu; 7) robót publicznych; 8) rolnictwa i dóbr państwowych; 9) 
Skarbu Państwa; 10) spraw wewnętrznych; 11) spraw wojskowych; 12) spraw zewnętrznych; 13) sprawie-
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obrony państwa13, wyznań i  oświaty, kolei, handlu i  poczt14, rękodzieł i  przemysłu15, 
robót technicznych oraz komunikacji16, rolnictwa17, likwidacji18), oraz 4 „ministerstw tym-
czasowych” (zdrowia, aprowizacji, sztuk pięknych i kultury, pracy i opieki), które miały 
być sukcesywnie włączane – jako odrębne segmenty – do ministerstw stałych. Resort 
zdrowia oraz resort pracy i opieki [społecznej] miały zostać włączone do MSW, resort 
aprowizacji do ministerstwa rolnictwa, a resort sztuki i kultury do ministerstwa wyznań 
i oświaty.

Co ciekawe, przewidziano zorganizowanie odrębnego pionu służbowego, odpowie-
dzialnego za współpracę rządu i  poszczególnych resortów z  parlamentem. Przy pre-
zesie ministrów miał zatem działać sekretarz stanu, a przy ministrach – wicesekretarze 
(podsekretarze) stanu19. Władzy rządowej miał podlegać również, niezależnie od Izby 
Obrachunkowej, wydzielony pion kontroli wewnętrznej – kontroler państwa (rząd) i  in-
spektorzy rządowi (każde ministerstwo) na szczeblu centralnym oraz właściwi urzędnicy 
na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego.

 Ministerstwa miały być podzielone na sekcje (departamenty) oraz wyposażone 
w aparat pomocniczy w postaci dyrekcji generalnych w Warszawie (główne urzędy). Każ-
da dyrekcja generalna miała dysponować podporządkowanymi dyrekcjami w każdym 
województwie: „W urzędzie województwa jest tyle dyrekcji, ile jest ministerstw i innych 
władz centralnych” (AAN 1919).

Projekt, wśród dykasteriów centralnych państwa, wymienia również: Bank Pań-
stwa, Bank Parcelacyjny20, Izbę Obrachunkową (odpowiednik późniejszej Najwyższej 
Izby Kontroli), Konsystorza Prymasa Polski oraz Akademię Umiejętności. Pewnego 
komentarza wymaga instytucja „Konsystorza Prymasa Polski”, czyli Kurii Prymasow-
skiej. Po  I  wojnie światowej zarysował się bowiem problem dwóch prymasów. Tytuł 
Prymasa Polski przysługiwał metropolicie gnieźnieńsko-poznańskiemu21, którym był 
abp Edmund Dalbor22 (były zabór pruski), natomiast tytuł Prymasa Królestwa Polskiego 
– metropolicie warszawskiemu23 abp. Aleksandrowi Kakowskiemu24 (były zabór rosyj-
ski). Konflikt o prymasostwo Kuria Rzymska rozstrzygnęła w 1925 roku, utrzymując oba 
tytuły jako godności honorowe i kasując uprawnienia jurysdykcyjne prymasa25. Z dal-

dliwości; 14) wyznań i oświecenia; 15) zdrowia publicznego; 16) b. Dzielnicy Pruskiej. Odrębnie funkcjo-
nował – na prawach ministerstwa – Główny Urząd Likwidacyjny.

13  Przeorganizowane Ministerstwo Spraw Wojskowych.
14  Przeorganizowane Ministerstwo Poczt i Telegrafów.
15  Przeorganizowane Ministerstwo Przemysłu i Handlu.
16  Przeorganizowane Ministerstwo Robót Publicznych.
17  Przeorganizowane Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
18  Przeorganizowany Główny Urząd Likwidacyjny (istniał w latach 1919–1927).
19  Ranga odrębna od wiceministra.
20  Bank odpowiedzialny za finansowanie reform rolnych.
21  Archidiecezje połączone unią aeque principaliter na mocy bulli papieża Piusa VII De salute animarum 

z 1821 roku. Unia została zawieszona w 1946 r., a rozwiązana w 1992 r.
22  W dniu 15 grudnia 1919 r. kreowany kardynałem.
23  Tytuł nadany bullą papieża Piusa VII Romani Pontifices z 1818 r.
24  Uprzednio koregent Królestwa Polskiego (1917–1918); 15 grudnia 1919 r. kreowany kardynałem.
25  Należy nadmienić, że w latach 1817–1919 istniała także godność Prymasa Królestwa Galicji i Lodomerii 

jako instytucja niekanoniczna zastrzeżona dla łacińskiego metropolity Lwowa. W 1919 roku abp Józef 
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szych partii dokumentu wynika, że autor miał na myśli arcybiskupa warszawskiego 
i Prymasa Królestwa Polskiego26.

Schemat 2. Organizacja aparatu władzy centralnej wg „anonimowego projektu”

Źródło: opracowanie własne.

Władza terenowa

Podział administracyjny państwa

Podział administracyjny miał obejmować cztery szczeble:
 ▪ województwa (nazywane także prowincjami i  ziemiami), które miały być 

podzielone na gubernie. Każde dykasterium centralne miało, wedle potrzeby, 
posiadać w  każdym województwie „odpowiednią sobie władzę własną, sobie 
podległą, lub przynajmniej referenta albo korespondenta” (AAN 1919);

 ▪ gubernie (nazywane także okręgami27), które miały być podzielone na powiaty;
 ▪ powiaty, które miały być podzielone na gminy (miejskie i wiejskie);
 ▪ gminy jako podstawowe wspólnoty lokalne.

Bilczewski zrezygnował z tytułu prymasowskiego. W 2005 roku abp Bilczewski został kanonizowany 
przez papieża Benedykta XVI.

26  Godność ta de facto wygasła wraz ze śmiercią kard. Kakowskiego (30 grudnia 1938 r.).
27  Najbliższym odniesieniem wydaje się okręg rządowy (rejencja) w  Prusach – szczebel pośredni 

pomiędzy prowincją a powiatem.
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Schemat 3. Organizacja aparatu władzy terenowej wg „anonimowego projektu”

Źródło: opracowanie własne.

W przybliżeniu, 80 gmin stanowi powiat, 8 powiatów – gubernię, 8 guberni stanowi 
województwo. Wyjściowo autor zaproponował zorganizowanie 17 województw28. Ponad-
to każdy „kraj kresowy złączony z Polską dobrowolnie”, miał otrzymać ustrój analogiczny 
do „kraju polskiego” czyli województwa.

Rady wojewódzkie, gubernialne, powiatowe i gminne miały stanowić „władzę samo-
rządną”, zajmującą się „sprawami tylko swego obszaru”. Na każdym szczeblu podziału 
powinny funkcjonować „straż bezpieczeństwa, wojsko, prokuratoria, sąd, obrona prawna, 
komisja kobieca i zakłady dla dobra powszechnego” (AAN 1919).

Zadania własne administracji niższych szczebli

W projekcie szczegółowo rozpisano siatkę instytucji29 realizujących zadania przy-
pisane władzy rządowej i  władzy samorządnej, czyli autonomicznej na wszystkich 
szczeblach podziału administracyjnego. Poza klasycznymi funkcjami XIX-wiecznego 
„państwa nocnego stróża” (obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne) pośrednio defi-
niuje się one katalog postulowanych obligów społeczno-socjalnych30 i gospodarczych 
władzy publicznej: 

28  Tzn. warszawskiego, piotrkowskiego, lubelskiego, łomżyńskiego, toruńskiego, starogrodzkiego (pomor-
skiego), poznańskiego, opolskiego (sic), krakowskiego (z Cieszynem, Orawą, Spiszem i z Przemyślem), 
lwowskiego (ze Stanisławowem, Kamieńcem i Równem), kowelskiego. kobrzyńskiego, suwalskiego, 
wileńskiego, mińskiego, pińskiego oraz żytomierskiego.

29  W oryginale określane jako „zakłady”.
30  Sui generis antycypacja późniejszych „polityk publicznych”.
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 ▪ szkolnictwo publiczne i kultura;
 ▪ publiczny sektor bankowy (bank parcelacyjny, banki pożyczkowe, kasy 

szczędnościowe);
 ▪ publiczny sektor gospodarczy;
 ▪ zdrowie i opieka społeczna;
 ▪ turystyka.

Uwagę zwraca określenie materialnej podstawy działania instytucji władzy publicz-
nej. Uposażenie tychże w postaci „folwarków i lasów” musiało zakładać przeprowadzenie, 
w dosyć radykalnej postaci, reformy rolnej. Dowodem na to jest także idea powołania, 
na poziomie województwa, Banku Parcelacyjnego wraz z delegaturami gubernialnymi. 
Szczegółowa analiza tego niezwykle ciekawego zagadnienia wykracza jednak poza 
ramy niniejszego opracowania.

Sądownictwo

W analizowanym dokumencie sformułowano także sugestie dotyczące ustroju są-
downictwa. Na szczeblu centralnym zakładano zorganizowanie czterech trybunałów:

 ▪ Trybunału Kasacyjnego; 
 ▪ Trybunału Administracyjnego; 
 ▪ Trybunału Państwa, który miał łączyć funkcje trybunału kompetencyjnego 

i wybrane funkcje trybunału konstytucyjnego (interpretacja ustaw);
 ▪ Trybunału Stanu, który mógłby sądzić w sprawach przekazanych mu przez parlament. 

Ustrój sądownictwa powszechnego miał obejmować: sądy apelacyjne – na poziomie 
województwa, sądy wyższe – na poziomie guberni, sądy [bez bliższego określenia] – na 
poziomie powiatu. Istotnym konceptem było powierzenie funkcji sądu najniższej instancji 
[sądy pokoju] urzędowi gminy31.

Uwagi końcowe

Analizowana koncepcja ustrojowa, jak się wydaje, ma dziś już tylko wartość historycz-
no-archiwalną. Powstała bowiem w innej epoce, rządzi się aksjologią odległą od założeń 
demokratycznego państwa prawnego. Wywodzenie zeń dalej idących wniosków de lege 
ferenda wydaje się nieuprawnione, gdyż może sprowadzać się jedynie do wyrywania 
pewnych detali z właściwego kontekstu ideologicznego. 

Dokument, z  jednej strony, zawierał koncepcje dosyć nowatorskie (np. antycypacja 
społecznych funkcji państwa), z drugiej – „cofał koło historii” do czasu sprzed wydania 
liberalno-demokratycznej ordynacji wyborczej. Abstrahując bowiem od dokumentów 
wypracowanych w  1919 roku przez Biuro Konstytucyjne, omawiany projekt w  sposób 
ograniczony nawiązywał do projektu tymczasowej ustawy zasadniczej z 3 lipca 1917 roku 
oraz projektu Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej Tymczasowej Rady Stanu z  28 lipca 

31  W skład urzędu gminy mieli wchodzić: przełożony gminy (wójt lub burmistrz), nadzorca gminny, kasjer 
i pisarz oraz z trzech asesorów czyli przysięgłych.
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1917 roku (Jakubowski, Jajecznik 2010: s. 20–27). Czerpał też z wzorców obcych (wska-
zać warto choćby odniesienie do brytyjskiego modelu sekretarzy parlamentarnych czy 
ustroju administracji w Rzeszy Niemieckiej).

Szczególne jednak znaczenie ma zwrócenie uwagi historyków ustroju i  historyków 
doktryn polityczno-prawnych na relatywnie rzadko wykorzystywany zasób archiwalny, 
którym są akta numeryczne Prezydium Rady Ministrów z lat 1919–1923. Ukazują one swo-
istą „kuchnię” ówczesnej władzy widzianą z perspektywy tak organów wykonawczych, jak 
i ustawodawczych. Relacje między nimi były trudne, niewolne od sporów kompetencyjnych 
i różnic merytorycznych. Ich całościowe poznanie stanowi nadal istotne wyzwanie dla nauki.

Marek Jabłonowski – profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Instytutu Nauk Poli-

tycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie (Katedra Nauk o  Polityce i  Nauk 

o  Bezpieczeństwie), polski historyk dziejów najnowszych, specjalista w  dziedzinie politycznej 

i  gospodarczej historii Polski w  okresie 1918–1939, a  także po II wojnie światowej. Autor licznych 

publikacji naukowych. 

Marek Jabłonowski – professor of humanities, employed at the Institute of Political Sciences of the 

University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Department of Political Sciences and Security Sciences), 

Polish historian of recent history, specialist in the field of political and economic history of Poland in the 

period 1918–1939, as well as after World War II. An author of numerous scientific publications.

Wojciech Jakubowski – profesor nauk społecznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału 

Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry 

Historii Politycznej, polski politolog, autor i współautor licznych publikacji naukowych. 

Wojciech Jakubowski – professor of social sciences, researcher and lecturer employed at the 

Faculty of Political Science and International Studies at the University of Warsaw. Head of the De-

partment of Political History, Polish political scientist, an author and co-author of numerous scientific 

publications.

J Bibliografia:
AJNENKIEL Andrzej (1985), Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa

BERSTEIN Serge (1996), Los regímenes políticos del siglo XX. Para una historia política comparada del 

muddo contemporáneo, Barcelona

GOCLON Jacek (2012), Prezydium Rady Ministrów w latach 1918–1939. Struktura, zakres kompetencji 

i działalnoœæ projektodawcza. (Zarys problemu), „Czasopismo Prawno-Historyczne”,  t. 64, nr 2. 

DOI: 10.14746/cph.2012.64.2.16

HŁASKO Stanisław, POLAK Józef (1919), Projekt konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa

JABŁONOWSKI Marek, JAKUBOWSKI Wojciech (2021), Przyczynek do projektów o  ustroju nowego 

państwa polskiego, „Myśl Polityczna. Political Thought”, nr 3(9).

JABŁONOWSKI Marek, JAKUBOWSKI Wojciech, JAJECZNIK Konrad (red.) (2015), Ku Rzeczypospolitej 

demokratycznej. Polska debata ustrojowa 1917–1921, Pułtusk-Warszawa



JAKUBOWSKI Wojciech, JAJECZNIK Konrad (2010), Polska debata ustrojowa w  latach 1917–1921.  

Perspektywa politologiczna, Warszawa-Pułtusk

JANKOWSKI Tadeusz (1919), Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa

KACPERSKI Kamil (2007), System wyborczy do Sejmu i  Senatu u  progu Drugiej Rzeczypospolitej,  

Warszawa

KRUKOWSKI Stanisław (1986), Sejm Ustawodawczy 1919–1922. Uwagi o  składzie i  działalności,  

„Czasopismo Prawno-Historyczne”, z. 1

MAKOWSKI Julian (1925), Nowe konstytucje. Przełożone pod kierunkiem dra Juliana Makowskiego, 

Warszawa

MOTAS Mieczysław (na prawach rękopisu), Wstęp do zespołu Prezydium Rady Ministrów 1917–1939.

PIETRZAK Michał (1972), Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa

POWEL Nel (2008), Wybory do Sejmu i Senatu w bydgoskim okręgu wyborczym w okresie międzywo-

jennym (1919–1939), Toruń 

RYDLEWSKI Grzegorz (2018), Rządy i rządzenie w Polsce 1918–2018. Ciągłość i zmiany, Warszawa

UCHWAŁA SEJMU (1919) z dnia 20 lutego 1919 roku w sprawie powierzenia Józefowi Piłsudskiemu 

dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, Dz. Pr.P.P. 1919 nr 19 poz. 226, https://isap.

sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19190190226/O/D19190226.pdf

WAKAR Włodzimierz (1919), Podstawa ładu Rzeczypospolitej Polskiej (wniosek), Warszawa

WAPIŃSKI Roman (1999), Ignacy Paderewski, Wrocław-Warszawa

ZAMOYSKI Adam (1992), Paderewski, przełożyła A. Kreczmar, Warszawa

Archiwalia:

AAN, Archiwum Akt Nowych (1919), Zespół: Prezydium Rady Ministrów, Akta numeryczne, sygn. III 

9462/19, Przyczynek do projektów o  ustroju nowego Państwa Polskiego, Warszawa, czerwiec 

1919 r.

PROJEKTY KONSTYTUCJI 1919 r. (1919) (b.m.)

ZBIÓR ORZECZEŃ Sądu Najwyższego jako Trybunału Wyborczego r. 1918, 1919 i 1920 (b.r.), Warszawa

Received: 07.07.2022. Accepted: 30.07.2022.



IMPRESJE  
EUROPEJSKIE





Przegląd Europejski, ISSN: 1641-2478

vol. 2022, no. 2

Copyright @ by Sylwia Głuch-Canha, Cezary Golędzinowski, 2022
Creative Commons: Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

SPRAWOZDANIE 
z międzynarodowej interdyscyplinarnej  

naukowo-praktycznej konferencji 
Problemy współczesnej Europy  

i praktyczne rozwiązania

Sylwia Głuch-Canha, University of Warsaw (Warsaw, Poland)
E-mail: s.gluch@student.uw.edu.pl

ORCID ID: 0000-0003-4857-0443

Cezary Golędzinowski, University of Warsaw (Warsaw, Poland)
E-mail: cgoledzinowski@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-9366-1638

Abstrakt

W dniu 28 maja 2022 roku odbyła się́ międzynarodowa interdyscyplinarna naukowo-praktyczna kon-

ferencja pt. Problemy współczesnej Europy i praktyczne rozwiązania, która stanowiła podsumowanie 

projektu Mosty współpracy naukowej. Projekt zrealizowano w  ramach działań́ poststypendialnych 

Programu im. Lane’a Kirklanda administrowanego przez Fundację Liderzy Przemian i finansowanego 

ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konferencja została zorganizowana w formie 

online na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z kwartalnikiem naukowym Przegląd Europej-

ski oraz Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Główny cel projektu 

Mosty współpracy naukowej stanowił rozwój współpracy polskiego środowiska akademickiego 

z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu. Uczestnicy konferencji mogli uczestniczyć w pa-

nelach polsko- lub anglojęzycznych. Niniejsze sprawozdanie przedstawia najważniejsze momenty 

konferencji.

Słowa kluczowe: Europa Środkowo-Wschodnia, Unia Europejska, współpraca naukowa

Report on the international scientific and practical conference Problems of 
modern Europe and practical solutions



Sylwia Głuch-Canha, Cezary Golędzinowski182

Abstract

On 28 May 2022, an international interdisciplinary scientific and practical conference Problems of 

modern Europe and practical solutions was held, which summarised the project Bridges of scientific 

cooperation. This project was implemented as a part of the post-scholarship activities of the Lane 

Kirkland Scholarship Program administered by Leaders of Change Foundation and financed by 

Polish-American Freedom Foundation. The conference was organised online at the University of 

Warsaw in cooperation with the scientific quarterly Przegląd Europejski and Team Europe at the Re- 

presentation of the European Commission in Poland. The main goal of the project Bridges of scien-

tific cooperation was the development of cooperation between the Polish academic community and 

the countries of Central-Eastern Europe and Caucasus. Conference participants could take part in 

Polish-language or English-language thematic panels. This report presents the detailed information 

about this conference.

Keywords: Central and Eastern Europe, European Union, scientific cooperation

W skład Komitetu Naukowego konferencji weszły: dr hab. Marta Witkowska – Prze-
wodnicząca (Uniwersytet Warszawski, Team Europe, Polska), dr hab. Marta Jas-Koziar-
kiewicz (Uniwersytet Warszawski), prof. Jaroslav Dvorak (Klaipeda University, Litwa), prof. 
Alessandro Vitale (University of Milan, Włochy), dr Labinot Hajdari (Universum College, 
Kosowo), dr Sadmir Karović (University of Travnik, Bosnia i Hercegovina), oraz absolwenci 
Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda z  różnych roczników: prof. Inna Khovrak 
(State Tax University, Ukraina), prof. Nataliia Vynnychenko (Sumy State University, 
Ukraina), doc. Nadiya Dubrovina (Bratislava University of Economics and Management, 
Słowacja), doc. Olena Hrybiuk (National Academy of Educational Sciences of Ukraine), dr 
Juraj Marusiak (Słowacka Akademia Nauk), dr Meiram Sarybayev (Satbayev University, 
Kazachstan). 

Nad organizacją wydarzenia czuwał Komitet Organizacyjny w  składzie: dr Elena 
Kucheryavaya – Przewodnicząca (Uniwersytet Warszawski, absolwentka Programu Kir-
klanda, kierownik projektu Mosty współpracy naukowej),  dr hab. Wojciech Lewandowski 
(Uniwersytet Warszawski), dr Aleksander Olech (Baltic Defence College, Tartu, Estonia), 
mgr Sylwia Głuch-Canha (Uniwersytet Warszawski),  mgr Alenka Antloga (członkini 
Academy of European Law, Słowenia) oraz absolwenci Programu Kirklanda: dr Ksenia 
Alpern (Bilingua Toastmasters Warszawa, Polska), dr Iryna Kostetska (National University 
of Life and Environmental Sciences of Ukraine), mgr Harutyun Voskanyan (Uniwersytet 
Warszawski).

W konferencji jako prelegenci uczestniczyli absolwenci Programu Kirklanda, recen-
zenci, redaktorzy i  autorzy współpracujący z  Przeglądem Europejskim, a  także osoby 
zainteresowane rozwojem międzynarodowej współpracy naukowej z  polskich i  zagra-
nicznych ośrodków naukowych, takich jak: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna 
Handlowa w  Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w  Po-
znaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, Akademia Wojsk Lądowych 
im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Niemiecki 
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Instytut Historyczny w Warszawie, Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, 
Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w  Po-
znaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
International Scientific and Technical University, Institute of Information Technologies 
and Learning Tools of NAESU w Kijowie, Ukraińska Akademia Drukarstwa we Lwowie, 
Politechnika Lwowska, Instytut Gospodarki i Prognoz Narodowej Akademii Nauk Ukrainy 
w Kijowie, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine w Kijowie, 
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University w Iwano-Frankowsku, Lesya Ukrainka 
Volyn National University w  Łucku, National Institute for Strategic Studies w  Kijowie, 
Dnipro University of Technology, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, 
Tyraspolski Uniwersytet Państwowy w  Kiszyniowie, Uniwersytet Klajpedzki na Litwie, 
Universum College w Kosowie, Democracy for Development Institute (Prishtina, Kosowo), 
Uniwersytet Poczdamski w Niemczech, Hasselt University w Belgii, Miskolc University 
(Węgry), Bratislava University of Economics and Management (Słowacja). 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Przewodnicząca Komitetu Organizacyj-
nego konferencji, sekretarz naukowy Redakcji czasopisma Przegląd Europejski, absol-
wentka Programu Kirklanda dr Elena Kucheryavaya, która przedstawiła wyniki projektu 
Mosty współpracy naukowej oraz przywitała wszystkich uczestników, prelegentów, or-
ganizatorów oraz absolwentów Programu Kirklanda. Wyraziła również nadzieję na po-
głębienie współpracy między uczestnikami Programu a Redakcją czasopisma Przegląd 
Europejski. 

Następnie głos zabrała dr hab. Marta Witkowska (Redaktor Naczelna Przeglądu Eu-
ropejskiego i ekspertka Team Europe), powitała gości i wyraziła ogromną wdzięczność 
za współpracę, jednocześnie zachęcając wszystkich do lektury artykułów powstałych 
w  ramach projektu Mosty współpracy naukowej, opublikowanych w  numerze 1/2022 
Przeglądu Europejskiego. Podkreśliła istotę żywej dyskusji podczas spotkań konferencyj-
nych oraz zapewniła o wsparciu ze strony Team Europe dla naukowców prowadzących 
badania. 

Ważnym wystąpieniem oficjalnej części konferencji były słowa p. Agaty Wierzbow-
skiej-Miazgi (Prezes Zarządu Fundacji Liderzy Przemian), która wyraziła  nadzieję na 
pogłębienie współpracy naukowej w Europie. Opowiedziała też o Programie Kirklanda, 
skierowanym do osób z wyższym wykształceniem z krajów Europy Wschodniej i Kau-
kazu, które chciałyby przyjechać do Polski w celu wymiany doświadczeń w ramach ich 
zainteresowań badawczych. 

Ponieważ konferencja odbywała się w  dwóch równoległych sesjach – polskoję-
zycznej i  angielskojęzycznej, jednocześnie rozpoczęła się część oficjalna w  języku 
angielskim, gdzie uczestników przywitali członkowie Kolegium Redakcyjnego Przeglądu 
Europejskiego – prof. Inna Khovrak z Ukrainy i mgr Alenka Antloga ze Słowenii, a także 
p. Agata Wierzbowska-Miazga z Fundacji Liderzy Przemian oraz dr Ksenia Alpern – prezes 
organizacji Bilingua Toastmasters Warsaw i  absolwentka Programu Kirklanda, będąca 
członkini Komitetu Organizacyjnego i prowadzącą anglojęzycznej części konferencji.
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Panele polskojęzyczne

W polskojęzycznej części konferencji obrady przebiegały w czterech następujących 
po sobie częściach. Moderatorem pierwszego panelu tematycznego pt. Problemy spo-
łeczeństw europejskich i  ich praktyczne rozwiązania była dr Elena Kucheryavaya, która 
rozpoczęła panel swoim wystąpieniem. Jej referat pt. Rola dyplomacji obywatelskiej 
w stosunkach międzynarodowych przybliżył słuchaczom koncepcję tej formy dyplomacji 
publicznej, która nie musi oznaczać bezpośrednich negocjacji, ale może przybrać for-
mę współpracy naukowej, kulturowej lub sportowej. Autorka zaprezentowała również 
wnioski z badań prowadzonych w latach 2000–2020 w Europie Środkowo-Wschodniej, 
wskazując, że „mimo skomplikowanych stosunków politycznych, wspólne inicjatywy or-
ganizacji pozarządowych mogą znacznie wpływać na rozwój i intensywność współpracy 
między krajami” (zob. m.in. publikacje: Kucheryavaya 2017a, b; 2018).

Następnie głos zabrała lic. Agata Czekała z Akademii Wojsk Lądowych im. Generała 
Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, która zaprezentowała referat pt. Prawna ochrona 
języków regionalnych i mniejszościowych w ramach Rady Europy. Prelegentka przedsta-
wiła i szczegółowo omówiła Europejską kartę języków regionalnych i mniejszościowych, 
która została zatwierdzona w 1992 roku w ramach Rady Europy w celu ochrony i promocji 
języków regionalnych oraz języków mniejszości narodowych w Europie. 

Tegoroczna absolwentka Programu Kirklanda dr Halyna Lystvak z Ukraińskiej Aka-
demii Drukarstwa ze Lwowa jako kolejna zaprezentowała swój referat pt. Ukraińska 
literatura jako biała plama na wydawniczej mapie Europy. Prelegentka omówiła kluczowe 
zmiany na ukraińskim rynku wydawniczym w  latach 2014, 2020 oraz 2021. Następnie 
zasugerowała ciekawe rozwiązania, które pozwolą ukraińskim autorom na dotarcie do 
szerszej, w tym zagranicznej publiczności: festiwale książek, inwestycje w e-booki oraz 
wzmożone prace tłumaczeniowe. 

Wystąpienie doktorantek Svetlany Kucheriavej z Uniwersytetu Łódzkiego i Karoliny 
Koviazinej ze Szkoły Głównej Handlowej pt. Znaczenie koncepcji Smart City w  rozwoju 
europejskich miast zostało przygotowane w celu promocji ich wspólnego artykułu opu-
blikowanego w Przeglądzie Europejskim nr 1/2022. W prezentacji przedstawiono definicje 
Smart City, czyli miast, w których wprowadzono inteligentne zarzadzanie, „a problemy 
publiczne rozwiązywane są z  zastosowaniem technologii, w  oparciu o  wielostronne 
partnerstwo władz z  mieszkańcami, przedsiębiorstwami i  wszystkimi zainteresowany-
mi instytucjami” (Koviazina, Kucheriavaia 2022: p. 14). Omówiono również teorie trzech 
generacji rozwoju Smart City oraz zwrócono uwagę na zasady, które europejskie miasta 
powinny uwzględniać, aby skutecznie tworzyć i wdrażać strategie rozwoju. Na koniec 
zachęcono uczestników konferencji do przeczytania całego artykułu opublikowanego 
na łamach Przeglądu Europejskiego, zatytułowanego: Co znaczy bycie smart dla euro-
pejskiego miasta? Teoria trzech generacji rozwoju Smart City (zob. Koviazina, Kucheriavaia 
2022). Tym wystąpieniem zakończono pierwszy polskojęzyczny panel konferencji.

Drugi panel tematyczny pt. Problemy w obszarze edukacji w Europie i ich praktyczne 
rozwiązania moderował dr Dzmitry Kliabanau z Uniwersytetu Jagiellońskiego, będący 
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także absolwentem Programu Kirklanda. Niestety z powodów technicznych nie udało 
się połączyć z pierwszą prelegentką, również absolwentką Programu Kirklanda – doc. 
Oleną Hrybiuk z Kijowa, jednak jej badania zostały przedstawione w artykule zamiesz-
czonym na łamach Przeglądu Europejskiego, zatytułowanym Jakość jako strategia 
zarządzania szkołą i placówką oświatową (zob. Hrybiuk 2022). Moderator zachęcił do 
zapoznania się z  tym tekstem, a  następnie przeszedł do kolejnego prelegenta. Był 
nim doc. Anatolii Kibysh z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, który wygłosił 
referat pt. Wiodące motywy uczenia się u  studentów uczelni rolniczych. Autor zwrócił 
uwagę, że wyższe wyksztalcenie jest nadal bardzo ważne w życiu młodego człowieka, 
choć nie zawsze definiuje jego przyszłość. Prelegent przedstawił swoje badania, któ-
rych celem było określenie motywacji studentów (mogą to być motywy edukacyjne, 
komunikacyjne, poznawcze, zawodowe, społeczne, motywy prestiżu i twórczej samo-
realizacji, albo unikania kary).

Następnie przejął głos moderator, dr Kliabanau, gdyż to on okazał się być kolejnym 
panelistą. Na wstępnie swojego referatu pt. Tradycje ludowe i folklor jako element edukacji 
na zajęciach jeżyka obcego w Polsce rozróżnił konwencjonalne i niekonwencjonalne na-
rzędzia dydaktyczne. Podkreślił również, że materiał kulturoznawczy i folklor mają duże 
znaczenie nie tylko w budowaniu kompetencji językowych na zajęciach, ale i w rozwoju 
osobowości studenta. Dostarczają bowiem wiedzy o normach i kulturze, uczą tolerancji 
i empatii, pomagają w zwalczaniu stereotypów.

Moderatorem trzeciego panelu tematycznego pt. Problemy w  wymiarze gospodar-
czym i rozwojowym w Europie i ich praktyczne rozwiązania był dr Grzegorz Gil z Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej, ekspert Team Europe, który zainspirował bardzo interesu-
jącą dyskusję naukową między uczestnikami konferencji. Pierwsza prelegentka, dr hab. 
Olena Snigova z  Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, zatytułowała swoje wystąpienie 
Restrukturyzacja gospodarki obszarów z  przewagą przemysłu węglowego: praktyczne 
zastosowanie doświadczeń‐ UE na Ukrainie i na wstępie przedstawiła priorytety i wyniki 
restrukturyzacji gospodarki w modelu „gospodarki usługowej” oraz w modelu „syntezy 
post-industrialnej”. Autorka wyczerpująco zaprezentowała również wnioski dot. tego, 
jakim doświadczeniem Unia Europejska może podzielić się z Ukrainą w zakresie transfor-
macji gospodarki węglowej, uwzględniając dołączenie do Platformy Komisji Europejskiej 
„Regiony węglowe w fazie transformacji”. 

Następną prelegentką była dr Iryna Kostetska z  Ukrainy, absolwentka Programu 
Kirklanda odbywająca obecnie kolejny staż naukowy na UMCS w Lublinie, która wygło-
siła referat pt. Funkcjonowanie rolniczych grup producenckich dla zapewnienia rozwoju 
obszarów wiejskich w Ukrainie i w Polsce. Wystąpienie zaczęto od analizy działalności 
rolniczej w Polsce i w Ukrainie, na podstawie której stwierdzono, że oba kraje są pod 
tym względem bardzo podobne. Momentem kluczowym referatu było przedstawienie 
case study (polski Cydr Lubelski i ukraiński Malinowy Raj), dzięki czemu autorka okre-
śliła, jakie korzyści mogą płynąć ze wspólnych międzynarodowych inicjatyw podejmo-
wanych przez większą liczbę przedsiębiorców. Są to m.in.: stworzenie dodatkowych 
miejsc pracy oraz nowego produktu dla konsumentów. Warto także przeczytać artykuł 
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dr Kostetskiej pt. Znaczenie funkcjonowania rolniczych grup producenckich w  rozwoju 
obszarów wiejskich Ukrainy opublikowany w numerze 1/2022 Przeglądu Europejskiego 
(zob. Kostetska 2022).

Ostatnim prelegentem tego panelu był dr hab. Valentin Constantinov z Kiszyniowa, 
również absolwent Programu Kirklanda, który wygłosił referat pt. Mołdawia – ewolucja 
państwa na przestrzeni 30 lat niepodległości. Swoje spostrzeżenie przedstawił na podsta-
wie analizy trendów PKB tego państwa. Wskazano m.in. na powolny rozwój (z wyklucze-
niem niektórych lat). Prelegent zakończył swoje wystąpienie wnioskiem, że z uwagi na 
obecną niestabilną sytuację w regionie Europy Wschodniej przewiduje się duży wzrost 
inflacji oraz spadek PKB w  tym roku. Podziękował również Polsce za jej wsparcie dla 
Ukrainy i Mołdawii.

Powyższe wystąpienia wywołały ożywioną dyskusję, która skupiła się na rozważa-
niach nad przyszłością rolniczą i przemysłową Ukrainy i Mołdawii.

Moderatorem ostatniego polskojęzycznego panelu tematycznego pt. Problemy poli-
tyczne i bezpieczeństwo w Europie i ich praktyczne rozwiązania była dr hab. Marta Witkow-
ska, która rozpoczęła panel swoim wystąpieniem pt. Aktualne wyzwania w stosunkach 
Niemiec i Francji jako motoru integracji europejskiej. Na wstępie przypomniano o Traktacie 
Elizejskim1 podpisanym 22 stycznia 1963 roku przez de Gaulle’a i Adenauera, a następnie 
zaprezentowano jego fragmenty, które wskazują na współpracę na wielu płaszczyznach. 
Badaczka przewiduje w  najbliższym czasie zwiększoną aktywność tandemu Francji 
i Niemiec z uwagi na sytuację w Ukrainie. Dodatkowo w swoich wnioskach nazwała tę 
współpracę „laboratorium pomysłów” dla całej UE oraz podkreśliła, że istnieje ona nie 
tylko na papierze.

Następną prelegentką była dr Beata Jurkowicz z Niemieckiego Instytutu Historycz-
nego w Warszawie, ekspertka Team Europe, która przedstawiła referat pt. Polscy euro-
sceptycy w  Parlamencie Europejskim od 2004  r. do chwili obecnej. Perspektywa gender. 
Na wstępnie wytłumaczono czym jest eurosceptycyzm, który dzieli się na soft i  hard. 
Następnie przedstawiono dane wskazujące na to, że procentowy udział kobiet w życiu 
politycznym UE od 2004 roku cały czas rośnie, również w przypadku polskich polityków 
w Parlamencie Europejskim. W chwili obecnej jest na poziomie 35%. Na koniec autor-
ka omówiła dane dotyczące posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego z Polski 
w grupach politycznych.

Badaczka z UMCS dr Justyna Trubalska była kolejną panelistką i  zaprezentowała 
referat pt. Mechanizm wczesnego ostrzegania przed konfliktami w  International Crisis 
Group. Na wstępnie przedstawiono charakterystykę organizacji pozarządowych (NGOs) 
funkcjonujących w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, a następnie – zakres 
i sposób działania organizacji International Crisis Group, która stanowiła case study wy-
stąpienia. Kluczowym punktem referatu było omówienie przez autorkę rezultatów jej 
5-letnich badań, z których wynika, że pomimo odpowiednio działającego mechanizmu 
wczesnego ostrzegania, bardzo często podmioty nie decydują się na żadną reakcję.

1    Traktat Elizejski (zwany także Traktatem Przyjaźni) przewiduje regularne konsultacje w najważniejszych 
sprawach między szefami rządów, ministrami oraz wysokimi urzędnikami Niemiec i Francji.
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Ostatnim prelegentem polskojęzycznej części konferencji był dr Grzegorz Zająć ze 
Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, który swoje wystąpienie zatytu-
łował Instytucjonalne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa w portach lotniczych Rze-
czypospolitej Polskiej. Na wstępie autor zapoznał słuchaczy z regulacjami międzynarodo-
wymi, europejskimi i krajowymi dot. bezpieczeństwa i ochrony portów lotniczych. Analiza 
aspektów prawnych pozwoliła na przejście do instrumentów kontroli bezpieczeństwa 
i ochrony w portach lotniczych. Na zakończenie zwrócono uwagę, że porty lotnicze są 
jednym z ważniejszych obiektów, w których musi być zapewniony największy poziom 
bezpieczeństwa. W zaprezentowanych badaniach udowodniono, że w polskich portach 
lotniczych poziom bezpieczeństwa jest wysoki dzięki efektywnemu zarządzaniu syste-
mem bezpieczeństwa i ochrony oraz wdrażaniu i utrzymaniu najwyższych standardów 
bezpieczeństwa ustalanych i  rekomendowanych przez międzynarodowe organizacje 
lotnicze i  instytucje działające w  tym obszarze. Szerszą analizę na ten temat można 
znaleźć w artykule dra Zająca opublikowanym w obecnym numerze Przeglądu Europej-
skiego  (zob. Zając 2022).

Na koniec tego intensywnego merytorycznie dnia dr hab. Marta Witkowska podsumo-
wała panele polskojęzyczne i podziękowała uczestnikom, słuchaczom i prelegentom za 
ich obecność i otwartość na dyskusje naukową i wymianę poglądów. Następnie głos za-
brała Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr Elena Kucheryavaya, która zaprosiła 
wszystkich uczestników do dalszej współpracy i publikowania artykułów w Przeglądzie 
Europejskim. Uczestnicy anglojęzycznych paneli tematycznych, którzy jeszcze nie zgło-
sili swoich tekstów do naszego czasopisma, również zostali zaproszeni do współpracy.

Panele anglojęzyczne

W anglojęzycznej części konferencji obrady również przebiegały w czterech nastę-
pujących po sobie panelach. Tematyką pierwszego z nich – European societies’ problems 
and practical solutions, moderowanego przez dr Ksenię Alpern, dotyczyła problemów 
europejskich społeczeństw oraz poszukiwania praktycznych rozwiązań. 

Pierwszy panel rozpoczął się od referatu pt. ENGO’s communication on reducing of Air 
Pollution: Case of Klaipeda Port City, Lithuania prof. Jarosława Dvoraka i doc. Valentiny 
Burksiene reprezentujących Uniwersytet w  Kłajpedzie. Tematem ich wystąpienia była 
skuteczność metod komunikowania społecznego organizacji pozarządowych zajmu-
jących się wyzwaniami ekologicznymi, na przykładzie portu miejskiego w Kłajpedzie.  
Podczas badań autorzy dokonali analizy komunikatów najważniejszych organizacji po-
zarządowych zajmujących się problematyką  ekologii po katastrofie w porcie Kłajpedy. 
W podsumowaniu prelegenci zgodnie wskazali, że organizacji pozarządowe powinny 
dążyć do stworzenia dualnego systemu kanałów informacyjnych (w tym mediów spo-
łecznościowych) do komunikowania się ze społeczeństwem. W procesie informowania 
powinny ustanowić sieć kontaktów ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz po-
szukiwać skutecznych rozwiązań w komunikacji z przedstawicielami rządu i samorządu 
terytorialnego. 
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Drugie wystąpienie, zatytułowane Social and political context of the role of NGOs in 
the development processes of Ukraine and Georgia, przygotowane przez absolwentów 
Programu Kirklanda, badaczy Arsena Yatsenko z  Uniwersytetu Wrocławskiego, Irynę 
Tkeshelashvili z Uniwersytetu w Opolu oraz Ihora Huraka z Uniwersytetu w Iwano-Fran-
kowsku – dotyczyło  społeczno-politycznego znaczenia organizacji pozarządowych 
(NGOs) w rozwoju Ukrainy i Gruzji. Prelegenci wskazali na doniosłą rolę tych organizacji 
w  funkcjonowaniu obu państw poprzez pryzmat ważnych zmian transformacyjnych. 
W  podsumowaniu wskazali na powiązanie najważniejszych wydarzeń społeczno-poli-
tycznych w Ukrainie i w Gruzji  (rewolucja godności w 2014 r., rewolucja róż w 2003 r.), 
które doprowadziły do bardzo intensywnych przemian społecznych. Jednym  z przykła-
dów tych przemian było powstawanie w sposób spontaniczny społeczności, które po 
jakimś czasie przekształciły się w działające regularnie NGOs. Organizacje pozarządowe 
stanowią wpływowy segment społeczeństwa ze względu na różnorodność dziedzin, 
którymi zajmują się oraz z uwagi na fakt, że przedstawiciele NGOs przechodzą do pracy 
w strukturach rządowych. Szersza analiza na ten temat została przedstawiona w artykule 
opublikowanym w numerze 1/2022 Przeglądu Europejskiego (zob. Yatsenko et al. 2022). 

W kolejnym wystąpieniu prelegenci z Kosowa dr Labinot Hajdari i dr Judita Krasniqi 
poruszyli problemy nierówności płci, jakie pojawiły się w Kosowie na tle pandemii koro-
nawirusa. Główną tezą ich wystąpienia zatytułowanego The uncovering effect of COVID 
-19 on gender discrimination in Kosovo było stwierdzenie na podstawie przeprowadzo-
nych badań, że pandemia koronawirusa nie spowodowała, lecz stała się katalizatorem 
nierówności pomiędzy mężczyznami i kobietami na kosowskim rynku pracy. Pandemia 
koronawirusa ujawniła m.in. wzrost znaczenia w  społeczeństwie kosowskim tradycyj-
nych stereotypów dotyczących ról społecznych pełnionych przez kobiety. Na podstawie 
dostępnych statystyk rynku pracy badacze wskazali, że 26% kobiet biorących udział 
w badaniu stwierdziło, iż podczas pandemii koronawirusa zostały skierowane na bez-
płatny urlop. Przechodząc do konkluzji, badacze z Kosowa podkreślili, że pod względem 
społecznym pandemia ujawniła, iż w czasach kryzysu w tradycyjnych społeczeństwach 
kobiety zawsze muszą płacić najwyższą cenę oraz są najbardziej bezbronne (zob. szerzej: 
Krasniqi, Hajdari 2021). 

Ostatnim prelegentem w  tym panelu tematycznym był doktorant Uniwersytetu 
Warszawskiego Mateusz Gregorski z referatem pt. Social challenges of professional ac-
tivation of people with disabilities in selected European countries.  Najważniejszym celem 
wystąpienia było wskazanie wyzwań, z jakimi muszą zmagać się osoby niepełnosprawne 
na polskim rynku pracy. Na samym wstępie mgr Gregorski podkreślił, że rynek pracy 
w Polsce, podobnie jak w  innych europejskich państwach, zmienia się praktycznie co 
roku. Coraz bardziej widocznym trendem jest zmiana profilu pracy – z pracy manualnej 
na rzecz pracy wymagającej posiadania wiedzy oraz kwalifikacji „cyfrowych”. W kolej-
nej części wystąpienia prelegent przeszedł do możliwości wykorzystywania w  pracy 
i w życiu codziennym osób niepełnosprawnych bezzałogowych samolotów – dronów. 
Drony mogą stanowić doskonałe rozwiązanie wspierające osoby niepełnosprawne w ich 
codziennym życiu. W podsumowaniu mgr Grzegorski zaznaczył, że dopiero od niedawna 
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drony są dostępne do użycia w celach cywilnych, dlatego też budzą coraz większe zain-
teresowanie (zob. szerzej: Gregorski 2019). 

Kolejny, drugi panel pt. Development problems in Europe and practical solutions   
moderował doc. Andrey Kinyakin z  Uniwersytetu Poczdamskiego. Tematyka panelu 
dotyczyła problemów rozwojowych. 

Podczas pierwszego wystąpienia w tym panelu studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego 
Karolina Bać i Jakub Chruściel przedstawili genezę, rozwój, perspektywy na przyszłość oraz 
kluczowe elementy budowy trzech najważniejszych projektów transportowych w Centralnej 
i Wschodniej Europie. Pierwszym z omawianych projektów był Centralny Port Komunikacyjny 
w Polsce, planowany do budowy niedaleko Warszawy (nazywany także Solidarity Transport 
Hub), kolejnymi zaś – projekty Rail Baltica oraz Via Carpatia. Na początku wystąpienia Jakub 
Chruściel zaznaczył, że Centralny Port Komunikacyjny jest największą planowaną inwesty-
cją w historii Polski, której celem jest zbudowanie przesiadkowego węzła transportowego 
w centrum kraju, między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy 
i drogowy. Dzięki temu znacząco szybciej oraz łatwiej będzie można podróżować po ca-
łej Polsce  (np. podróż z Warszawy do Rzeszowa będzie możliwa w niecałe 2,5 godziny).2 
Następnie prelegent dokładnie opisał proces planowania oraz aktualne wyzwania stojące 
przed powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Z kolei, Karolina Bać przedstawiła 
przebieg budowy nowoczesnej drogi kolejowej Rail Baltica, która ma połączyć Finlandie,  
Estonię, Łotwę oraz Litwę z Polską, a następnie z Niemcami.3 Ostatnim z omawianym projek-
tów był Via Carpatia łączący Kłajpedę z szeregiem miast europejskich, a na końcu – z greckim 
miastem Saloniki. Droga ta obejmuje 7 krajów, a sama trasa autostrady będzie miała długość 
ponad 3000 km.4 W podsumowaniu prelegenci przedstawili liczne korzyści z budowy dróg 
transportowych łączących państwa Europy Środkowej i Wschodniej.

Następnie głos zabrał moderujący niniejszy panel doc. Andrey Kinyakin z Uniwersy-
tetu Poczdamskiego. Jego wystąpienie, zatytułowane The EU “Global Gateway” strategy 
as competitor to Chinese “Belt and Road” initiative: pros and cons, stanowiło próbę po-
równania dwóch koncepcji mających istotne znaczenie geopolityczne dla Europy i Azji. 
Pierwszą z nich jest opracowana przez Komisję Europejską pod kierunkiem Ursuli von 
der Leyen strategia Global Gateway. Prelegent przedstawił najważniejsze założenia tej 
europejskiej inicjatywy, podkreślając proliferację wartości uznawanych powszechnie 
za europejskie oraz demokracji na świecie. Z kolei, Belt and Road to chińska inicjatywa 
mająca na celu rozbudowę infrastruktury oraz przyśpieszenie rozwoju gospodarczego 
państw skupionych wokół historycznego Jedwabnego Szlaku. W podsumowaniu badacz 
przedstawił najważniejsze różnice wynikające z obu programów, wskazując jednocze-
śnie na możliwości konkurencyjne Unii Europejskiej i Chin. 

Ostatnią prelegentką w  drugim anglojęzycznym panelu konferencji była doktorantka  
Uniwersytetu Warszawskiego Maria Schulders. Tematem jej referatu, zatytułowanego 
Public-private partnerships as a means of improving Polish social infrastructure – challenges 

2  Zob. szczegóły na oficjalnej stronie internetowej projektu – http://cpk.pl
3  Zob. szczegóły na oficjalnej stronie internetowej projektu – http://www.railbaltica.org
4  Zob. szczegóły na oficjalnej stronie internetowej projektu – http://www.viacarpatia.eu
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and opportunities, był rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w  Polsce na tle innych 
państw europejskich. Prelegentka wskazała, że obecnie w Polsce potrzebne są inwestycje 
kapitałowe w wysokości 1,5 mld dolarów, które nie mogą być zrealizowane wyłącznie ze 
środków budżetowych. Główna teza brzmiała, że partnerstwa publiczno-prywatne w Polsce 
nie odgrywają znaczącej roli. W podsumowaniu wystąpienia wskazano, że wskaźnik sukcesu 
realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego inwestycji w innych państwach 
europejskich jest znacznie większy niż w  Polsce. Przedstawiono także kluczowe różnice 
strukturalne i administracyjne w budowaniu partnerstw w Polsce oraz w innych państwach. 

Trzeci panel pt. Economic and energy problems in Europe and practical solutions, 
dotyczący kwestii ekonomicznych i  energetycznych, moderował prof. Yaroslav Zhalilo 
z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych w Kijowie. 

Pierwszy referat w  tym panelu zaprezentowała dr Yelena Gordeeva, absolwentka 
Programu Kirklanda, obecnie reprezentująca Uniwersytet Hasselt w Belgii. Jej prezentacja, 
zatytułowana Paris Agreement and Climate Neutrality: the Role for Carbon Forestry Offsets, 
dotyczyła sposobu implementacji Porozumienia Paryskiego5 oraz neutralności klimatycz-
nej nastawionej na stopniowe odchodzenie od emitowania dwutlenku węgla do atmosfery. 
W swoim wystąpieniu badaczka przedstawiła rolę sektora AFOLU6 w sprawie zwalczania 
negatywnych zmian klimatu. W podsumowania wskazała, że celem Europejskiego Zielone-
go Ładu, zapoczątkowanego w grudniu 2019 r., jest uczynienie z Unii Europejskiej pierw-
szego na świecie neutralnego klimatycznie kontynentu bez gazów cieplarnianych. 

Kolejnym prelegentem był mgr Erwin Metera, członek Stowarzyszenia Absolwentów 
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku swojego wystąpienia pt. Pro-
spects for cooperation between the European Union and the hydrocarbon exporting countries 
of Central Asia dokonał szczegółowej analizy potencjalnych możliwości eksportu ropy i gazu 
ziemnego przez państwa Azji Centralnej do Unii Europejskiej. W podsumowaniu przedstawił 
strategiczne znaczenie poszczególnych krajów azjatyckich, które mogą mieć wpływ na 
strukturę systemów energetycznych państw UE. Takimi przykładami są Turkmenistan i Ka-
zachstan. Szczegółową analizę na ten temat badacz przedstawił w artykułe pt. Partnership 
and Cooperation Agreements and the European Union’s energy security in the context of Central 
Asia opublikowanym w numerze 1/2022 Przeglądu Europejskiego (zob. Metera 2022).

Profesor Yaroslav Zhalilo z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych w Kijowie był 
kolejnym prelegentem. W swoich badaniach zajmował się kwestią współpracy między UE 
a Ukrainą. Podczas wystąpienia, zatytułowanego EU–Ukraine relations as a factor of a pro-
gress of future Europe, przedstawił historię relacji między Unią Europejską i Ukrainą, a także 
wskazał na potencjalne korzyści płynące z członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. 

Jako kolejny zabrał głos docent Serhii Kasian z  Uniwersytetu Dniepropietrowska 
z  Ukrainy, absolwent Programu Kirklanda. W swoim referacie, zatytułowanym Holistic 
digital marketing and organisation of e-logistic in Ukrainian and Polish business-space, 

5   Porozumienie Paryskie (ang. Paris Agreement) zostało podpisane na 21 Konferencji ONZ w  sprawie 
zmian klimatu. Zobowiązuje kraje do ograniczenia emisji gazów cieplarnych. 

6   Od ang. Agriculture, Forestry and Other Land Use – sektor rolnictwa, leśnictwa oraz innych użytkowni-
ków gruntów.
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zajął się kwestią holistycznego zarządzania przedsiębiorstwami. Podstawowym celem 
wystąpienia było określenie współczesnego stanu przemysłu i  opracowanie zaleceń 
regulujących powstające ryzyka poprzez dywersyfikację i maksymalizację zysku. W pod-
sumowaniu prelegent wskazał, że wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacji 
marketingowej i logistycznej dla przedsiębiorstw jest bardzo ważne. Badacz zapropono-
wał podejście metodologiczne do oceny kapitału i  jakości produkcji przedsiębiorstwa, 
które bazuje na analizie elementów jakości. Wprowadzenie tego modelu wspomaga 
poprawę kondycji finansowej i zwiększa stabilność rynku podmiotów biznesu przemy-
słowego (zob. szerzej: Kasian 2022).

Jeszcze jedna absolwentka Programu Kirklanda, doc. Nadiya Dubrovina, obecnie 
pracująca na uczelni w Słowacji – Bratislava University of Economics and Management, 
nie zdążyła połączyć się online i przedstawić swój referat pt. Development of academic 
entrepreneurship, jednak przygotowuje artykuł na ten temat, który w przyszłości można 
będzie przeczytać na łamach Przeglądu Europejskiego.

Ostatnim prelegentem w  trzecim anglojęzycznym panelu konferencji była dokto-
rantka Uniwersytetu w Miszkolcu (Węgry) Aida Bektasheva, która w swoim referacie pt. 
Eurasian Economic Union and the European Union: comparative analysis dokonała po-
równania między europejską a  euroazjatycką integracją społeczno-polityczną państw. 
W swojej prezentacji wskazała w pierwszej kolejności na fakt, że ww. modele integracji 
państw na samym początku powstawały dla realizacji celów ekonomicznych. Polityczne 
ambicje nie były tak widoczne. W podsumowaniu badaczka stwierdziła, że euroazjatycka 
integracja obecnie stoi przed podjęciem decyzji, czy w  całości lub w  części podążać 
ścieżką europejskiej integracji (zob. szerzej w publikacji przygotowanej przez badaczy 
z Uniwersytetu w Miszkolcu: Kiss et al. 2021). 

Ostatni, czwarty panel pt. Political and security problems in Europe and practical 
solutions, dotyczący problemów politycznych i bezpieczeństwa, moderowała dr Paula 
Wiśniewska z Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertka Team Europe. 

W pierwszym referacie, zatytułowanym Cultural Hatred as a Means of Building Politi-
cal Support: Undemocratic Political Actors and Their Enemies,  prof. Joanna Rak z Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza skoncentrowała się na kwestii kulturowej nienawiści jako 
elementu budowania politycznego poparcia w społeczeństwie w niedemokratycznych 
reżimach. Podczas wystąpienia przedstawiła wyniki własnych badań wskazujących na 
zależności w budowaniu politycznego poparcia poprzez strategię kulturowej nienawiści 
wobec innych (np. obcokrajowców w kontekście kryzysu migracyjnego). 

Następnym prelegentem był dr Vasyl Buslenko, absolwent Programu Kirklanda, 
reprezentujący obecnie Uniwersytet w  Łucku. Jego wystąpienie pt. Influence of the 
interrelations between power and opposition on democracy in Poland. Selected aspects 
dotyczyło współzależności między władzą a  opozycją w  Polsce. Metodologiczne 
aspekty swojego badania autor zapoczątkował w  2017 roku na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Zauważył, że tendencja do umacniania czy osłabiania demokracji w  Polsce 
na tle stabilnego, dychotomicznego układu sił wynika w głównej mierze z gry dwóch 
najważniejszych sił politycznych – Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. 
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Badacz stwierdził, że tradycyjny podział sceny politycznej na lewicę i prawicę jest coraz 
bardziej teoretyczny. W podsumowaniu wskazał, że dystans między dwoma głównymi 
aktorami politycznymi nie przyczynił się do tworzenia nowych form władzy, a jedynie do 
coraz większej polaryzacji elektoratu, co osłabia procesy demokratyczne (zob. szerzej 
we wcześniejszej publikacji: Nagornyak, Buslenko 2021). 

Kolejną prelegentką była studentka Uniwersytetu Warszawskiego Klaudia Cymer. 
Jej  wystąpienie pt. The rise of Euroscepticism in Poland – the case of Law and Justice Party 
dotyczyło wzrastającej pozycji eurosceptycyzmu w Polsce na przykładzie działań podej-
mowanych przez partię Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku. Na początku wystąpienia 
wskazano, że z  powodu trwającego sporu pomiędzy instytucjami unijnymi a  rządem 
Prawa i  Sprawiedliwości (szerzej – Zjednoczonej Prawicy) fala eurosceptycyzmu w Pol-
sce przybrała na sile. Po wygraniu przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku wyborów 
parlamentarnych, polski dyskurs polityczny uległ znaczącej zmianie – doszło do coraz 
częstszego oraz otwartego krytykowania Unii Europejskiej przez przedstawicieli obozu 
rządzącego. W 2014 roku politycy PiS uważali, że polskie członkostwo w UE powinno 
być traktowane jako narzędzie do realizacji polskich interesów narodowych, a nie służyć 
do zakończenia polskiej podmiotowości. W 2019 roku w PiS zauważyli, że UE dąży do 
progresywnej erozji suwerenności państw europejskich. W podsumowaniu prelegentka 
wskazała, że pomimo konfliktu pomiędzy polskim rządem a  instytucjami UE, znaczna 
część Polaków nadal uznaje członkostwo w UE za czynnik pozytywny. 

Kolejnymi uczestnikami panelu byli mgr Tigran Ohanyan z  Uniwersytetu Mikołąja 
Kopernika w  Toruniu, doc. Marta Naychuk-Khrushch z  Politechniki Lwowskiej oraz mgr 
Hovhannes Harutyunyan z  Uniwersytetu Warszawskiego. Badacze przedstawili referat 
dotyczący europejskiej polityki migracyjnej. Na początku wystąpienia skrótowo omówiono 
historię Porozumienia z Schengen, wskazując na akty prawne umożliwiające przekraczanie 
granic UE przez obywateli państw trzecich. Przedstawiono również najważniejsze pytania 
badawcze, na które prelegenci chcieli odpowiedzieć podczas wystąpienia: (1) jakie zmiany 
nastąpiły w polityce migracyjnej UE w XXI wieku w porównaniu z XX wiekiem oraz (2) jakie 
są obecnie najważniejsze wyzwania stojące przez europejską polityką migracyjną. W pod-
sumowaniu wskazano, że najważniejszym wyzwaniem polityki migracyjnej UE w ostatnich 
latach jest zarządzanie napływem migrantów z państw trzecich. Szczegółową analizę na 
ten temat przedstawiono w artykule współautorskim pt. Polityka migracyjna Unii Europej-
skiej i wyzwania ostatnich lat opublikowanym w numerze 1/2022 Przeglądu Europejskiego 
(zob. Ohanyan et al. 2022). Artykuł stanowi doniosły przykład współpracy absolwenta Pro-
gramu Kirklanda z międzynarodowym środowiskiem akademickim.

Kolejnym dwóm absolwentom Programu Kirklanda nie udało się połączyć z platfor-
mą konferencji z powodów technicznych. Była to doc. Olha Zavadska z National Univer-
sity Ostroh Academy (Ukraina) z referatem Geopolitical system of Central–Eastern Europe, 
a  także mgr Harutyun Voskanyan z  Uniwersytetu Warszawskiego z  referatem Great 
Power Management over Nagorno-Karabakh: the Foreign Policy Interests of Russia, Turkey 
and Iran. Jednak artykuł H.Voskanyana z interesującą analizą tematu można przeczytać 
w numerze 1/2022 Przeglądu Europejskiego (zob. Voskanyan 2022).   
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Ostatnim prelegentem paneli tematycznych w języku angielskim był doktorant Uniwer-
sytetu Warszawskiego Cezary Golędzinowski z referatem pt. Perception of terrorist threats 
in contemporary European countries. How does contemporary terrorism affect the observance 
of basic human rights? Podczas swojego wystąpienia omówił on najważniejsze prawa i wol-
ności człowieka, które są naruszane podczas działalności operacyjnej służb specjalnych. 
Przedstawił również przykłady orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych, które 
wskazywały na istnienie pewnych niezbędnych standardów prowadzenia działalności 
operacyjnej przez służby specjalne demokratycznych państw. W podsumowaniu dokonał 
również odpowiedzi na pytanie, jak współczesne europejskie społeczeństwa postrzegają 
problem terroryzmu oraz innych zagrożeń dla wolności i podstawowych praw. 

Na zakończenie anglojęzycznej części konferencji dr Ksenia Alpern podziękowała 
uczestnikom i  organizatorom konferencji, a  także wspomniała, że celem obrad było 
poszukiwanie rozwiązań aktualnych problemów europejskich, biorąc pod uwagę nasze 
różne punkty widzenia oraz multidyscyplinarne aspekty paneli tematycznych. 

Zakończenie

Uczestnicy zarówno anglojęzycznej, jak i polskojęzycznej części konferencji na pożegna-
nie powiedzieli o swoich przemyśleniach i wnioskach z dyskusji. Przegląd Europejski będzie 
kontynuować współpracę z absolwentami Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, 
a zorganizowana konferencja pokazała, jak owocna i inspirująca może być ta współpraca.
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W dniu 31 maja 2022 roku na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Nauk Poli-
tycznych i Studiów Międzynarodowych odbyła się studencka konferencja zorganizowana 
przez studenckie koło naukowe My dla Europy. Głównym tematem rozważań była zmie-
niająca się Europa, w szczególności z francuskiej i niemieckiej perspektywy. Konferencja 
została podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczyła sytuacji we Francji. Omówiono 
francuskie inicjatywy oraz działania w  regionie Azji i  Pacyfiku, krajobraz po wyborach 
prezydenckich w  2022 roku oraz analizowano prawdopodobne wyniki wyborów par-
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lamentarnych. W  drugiej części spotkania skupiono się na wewnętrznej i  zewnętrznej 
sytuacji Niemiec, ich zaangażowaniu w pomoc Ukrainie i (nie)stabilności rządów kancle-
rza Olafa Scholza z perspektywy europejskiej i niemieckiej. Należy podkreślić znaczenie 
pozycji tandemu Francji i Niemiec w systemie Unii Europejskiej. Obecność tych państw 
w strukturach tej organizacji jest niezwykle istotna dla prawidłowej realizacji i działania 
programów unijnych oraz jej polityk.

Każda z części była zakończona panelem dyskusyjnym moderowanym przez człon-
ków koła naukowego. Pierwszy panel przeprowadzony został przez Jakuba Witczaka 
i Karola Czerwca, drugi – przez Jakuba Zajdla.

Spotkanie otworzył prezes koła naukowego Szymon Król, który podziękował za duże 
zainteresowanie konferencją, wprowadził w  temat i  przedstawił prelegentów. Prezes 
podkreślił, że w obliczu wojny w Ukrainie ważne jest, aby rozmawiać o sytuacji w Unii 
Europejskiej (UE), analizować zachowania i polityki poszczególnych graczy w ramach UE. 
Zauważył, że takie rozmowy i inicjatywy pomogą w szerszym zrozumieniu specyfiki eu-
ropejskich stosunków międzynarodowych oraz pomogą wyjaśnić niektóre zachowania 
europejskich mocarstw. W tej części omówiono również francuską i niemiecką kwestię 
zaangażowania w polityczną i materialną pomoc dla Kijowa. 

W trakcie pierwszej części konferencji przedstawiono plany prezydenta Emma-
nuela Macrona na prowadzenie polityki zagranicznej wobec regionu Azji i  Pacyfiku. 
Podkreślono i zaprezentowano jego zaangażowanie w budowaniu sojuszu pacyficzne-
go. Prezydent Francji chce zbudowania nowej organizacji, która byłaby przeciwwagą 
dla stworzonego w  2007 roku dialogu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Australią, 
Japonią i Indiami (ang. The Quadrilateral Secutity Dialoque – QSD) potocznie zwanego 
dialogiem QUAD. Francja posiada w regionie Indo-Pacyfiku ponad 1,6 mln obywateli 
oraz znaczną część swojej wyłącznej strefy ekonomicznej. Stąd też widoczny jest 
wzrost zaangażowania Francji w tym regionie zwłaszcza za prezydentury Emmanuela 
Macrona, który – obejmując władzę w wyniku reelekcji – będzie intensyfikował swoje 
działania wobec tego regionu.

W pierwszej części konferencji podsumowano również I kadencję prezydenta 
Francji, omówiono kampanię wyborczą i  wyniki wyborów prezydenckich 2022 roku 
oraz odniesiono się do wizji kierowania krajem na II kadencję. Wyniki wyborów jasno 
wskazują, że sytuacja we Francji jest niezadawalająca ani dla lewicowego ani dla pra-
wicowego elektoratu. Emmanuel Macron (58,54% głosów) mimo wygranej, mógł mieć 
powody do obaw. Kiedy wygrywał w  2017 roku swoją pierwszą kadencję, z  tą samą 
kontrkandydatką co w 2022 roku – Marine Le Pen – uzyskał wtedy 66,1% głosów. Widać 
wyraźny spadek poparcia wśród Francuzów oraz niechęć do obecnej polityki. Nieza-
dowalająca była również frekwencja wyborcza blisko absencyjnego rekordu (71,9%). 
W trakcie konferencji stwierdzono, że wybory prezydenckie w 2022 roku to historycz-
na wygrana populistów i  radykałów. A sam napływ ruchów i  myśli populistycznych 
w  Europie jest aż nadto widoczny. W tej części konferencji omówiono również fakt, 
iż zaangażowanie francuskie w  pomoc Ukrainie nie jest zadowalające z  perspekty-
wy ukraińskiej, jak i polskiej. Francję czeka wyzwanie zmierzenia się z  trudami wojny 
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w  Ukrainie, ale również wewnętrzne podziały i  problemy, które powodują populiści 
oraz wzrost znaczenia radykalnych partii w kraju. Omówiono również prawdopodobne 
wyniki wyborów parlamentarnych we Francji, które nazwane zostały III turą, z  faktu, 
iż poparcie i wygrana partii Macrona (fr. Le République en marche – LREM) w  trakcie 
tych wyborów pomoże mu bez przeszkód realizować swoją wizję państwa i politykę 
zagraniczną oraz umocnić mandat od społeczeństwa.

W drugiej części spotkania skupiono się na kwestiach władzy kanclerza Olafa Scholza 
w Niemczech i (nie)stabilności jego rządów. W trakcie prowadzonej dyskusji, doszło do 
sprzecznych ocen działalności rządu Republiki Federalnej Niemiec (RFN) w kontekście 
wojny w Ukrainie. To ona stała się obecnie istotnym wyzwaniem dla niemieckiej polityki 
zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. 

Prowadzący tę część konferencji Jakub Zajdel zauważył, że większość Niemców 
w kraju, według sondaży i badań, popiera jednak działania rządu Socjaldemokratycznej 
Partii Niemiec (SPD) i zgodnie uważają, że dostawy broni są złe. Zauważono tutaj różnice 
w  podejściu do oceny niemieckiego rządu. W ocenie wewnętrznej, w  odpowiedziach 
respondentów niemieckich, działania rządu i kanclerza otrzymują poparcie, wskazując, 
że sytuacja w Ukrainie to zagrożenie dla Europy. W ocenie zewnętrznej, np. w opinii Pola-
ków, rządy Olafa Scholza są słabe i niezdecydowane, a sam kanclerz powinien odejść, co 
powinno się przyczynić do bardziej zdecydowanych sankcji nakładanych na Rosję oraz 
zwiększenia dostaw broni do Ukrainy.

W trakcie konferencji przywołano najnowsze sondaże, w których najwyższe poparcie 
w najbliższych wyborach parlamentarnych odnotowuje lider Unii Chrześcijańsko-Demo-
kratycznej (CDU) Friedrich Merz. Następująca konkluzja została z  tego wyciągnięta, że 
wyraźnie widać, iż poparcie zyskują partie, które przyjmują postawę zdecydowanego 
zaangażowania w  pomoc Ukrainie. Zwrócono również uwagę na wzrost poparcia dla 
Partii Zielonych (niem. Bündnis 90/Die Grünen), które wynosi ponad 20%. Umacniają się 
partie, które chcą „niemieckiego przywództwa” w kwestii wojny w Ukrainie. Na sytuację 
w  Niemczech wpływa nie tylko wojna w  Ukrainie. Sytuację napędza również kryzys 
gospodarczy, wciąż powracająca pandemia COVID-19 oraz obawy przez szerszymi re-
formami ze strony gabinetu Olafa Scholza, które mogłyby wpłynąć na stan dobrobytu 
obywateli Niemiec.

Podsumowując przebieg konferencji należy zauważyć, że francuska i  niemiecka 
perspektywa i wizja funkcjonowania Unii Europejskiej odróżnia się od polskiej. Francja 
znajduje się w  kryzysie partii umiarkowanych, które od lat stanowiły trzon systemu 
partyjnego V Republiki Francuskiej, widać znaczy wzrost poparcia wobec partii populi-
stycznych i radykalnych. Wyzwaniem dla prezydenta Emmanuela Macrona będą wybory 
parlamentarne, zaplanowane na czerwiec 2022 roku. Natomiast sytuacja w Niemczech 
pokazuje, że wewnętrznie kanclerz Olaf Scholz posiada poparcie dla swoich działań 
w kontekście wojny w Ukrainie, natomiast politycznie traci on poparcie na rzecz CDU oraz 
Partii Zielonych. Zauważyć również trzeba, że Polska jako państwo graniczące z Ukrainą 
będzie zawsze bardziej zaangażowane w  pomoc sąsiadowi niż inne państwa. Francja 
i Niemcy posiadają inną wizje pomocy finansowej, militarnej i politycznej dla Ukrainy. 
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