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Wprowadzenie
Nowy, podwójny, numer naszego kwartalnika przynosi jak zwykle artykuły i recenzje dotyczące problematyki prawnej
i stosunków międzynarodowych. Z zadowoleniem odnotowujemy znaczny udział
autorów spoza naszej uczelni, a także młodych autorów, w tym naszych niedawnych
absolwentów. Kolejny raz publikujemy
ważny tekst wybitnego serbskiego dyplomaty i politologa dr. Ognjena Pribićevicia
poświęcony prawnym i politycznym aspektom problemu Kosowa.
W marcu tego roku nastąpiła częściowa
rekonstrukcja władz naszej uczelni. Obowiązki rektora objął sędzia Sądu Najwyższego, dotychczasowy prorektor Tadeusz
Szymanek, a profesor Jerzy Wiatr otrzymał
tytuł rektora honorowego. Jego Magnificencji Rektorowi Tadeuszowi Szymankowi
życzymy sukcesów w kierowaniu pracą
uczelni.
Redakcja
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Jerzy J. Wiatr

Konsekwencje ordynacji
wyborczej do Sejmu

K

onstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
(art. 96 ust. 2) stanowi, że „wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne i odbywają się
w głosowaniu tajnym”. Następny artykuł
Konstytucji określa tryb wyboru Senatu
pomijając zarówno warunek równości1, jak
i proporcjonalności. Możemy więc porównywać skutki zastosowania różnych ordynacji do wybierania dwóch izb polskiego
parlamentu. Ponieważ wybory do obu izb
odbywają się w tym samym dniu a kręgi osób korzystających z czynnego prawa
wyborczego są identyczne, mamy możliwość empirycznego zbadania konsekwencji
stosowania dwóch odmiennych ordynacji
wyborczych. Jest to tym istotniejsze, że
ponownie w debacie publicznej pojawia
się postulat upodobnienia ordynacji sejmowej do senackiej przez wprowadzenie
jednomandatowych okręgów wyborczych
(istniejących od 2007 roku w wyborach do
Senatu) także w wyborach sejmowych. Po1
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Warunek ten został jednak w zasadzie spełniony
przez wprowadzenie (w 2011 roku) jednomandatowych okręgów wyborczych, których granice
wyznaczane są tak, by każdemu mandatowi odpowiadała w przybliżeniu taka sama liczba wyborców.

stulat taki parę lat temu wysuwała Platforma Obywatelska, która jednak po dojściu
do władzy sprawę odłożyła ad acta. Sprawa
wraca jednak w kontekście krytyki obecnie
obowiązującej ordynacji. Warto więc ponownie rozważyć konsekwencje ewentualnej zmiany obecnego stanu rzeczy.
1. Ratio legis ordynacji proporcjonalnej
Uchwalenie przez Zgromadzenie Narodowe wspomnianych artykułów konstytucji nie było przypadkowe, lecz wynikało ze
świadomej decyzji politycznej. Poprzedziły
jej podjęcie wcześniejsze decyzje dotyczące ordynacji wyborczych, a także poważna
dyskusja na temat zalet i wad proponowanych rozwiązań2.
2

Problem ten dyskutowany był także przez autorów
zagranicznych. Tak na przykład Arend Lijphart,
wybitny uczony holenderski od wielu lat profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego
opublikował rozprawę, w ktorej dowodził, że dla
“nowych demokracji” bezpieczniejszy jest wybór
ordynacji proporcjonalnej niż większościowej,
gdyż ta pierwsza wymusza kompromisy chroniąc
tym samym przed nadmierną koncentracją władzy
w ręku jednej partii (Arend Lijphart, “Constitu-
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Decyzja dotycząca wspomnianych rozwiązań konstytucyjnych podejmowana była
w pewnej mierze w oparciu o doświadczenie polskich wyborów z lat 1989, 1991
i 1993.
Przypomnę, że obie ordynacje
wyborcze (do Sejmu i do Senatu)
uchwalone w 1989 roku oparte
były na zasadzie wyboru większościowego, z tym wszakże, że tylko
wybory senatorów były całkowicie
wolne, czym różniły się od „kontraktowego” podziału mandatów
między partie i organizacje polityczne z pozostawieniem 35%
mandatów do swobodnego obsadzenia przez kandydatów bezpartyjnych, co w praktyce owocowało
zdobyciem wszystkich tych mandatów przez kandydatów popieranych przez NSZZ „Solidarność”.

Dwa lata później Sejm zmodyfikował
sposób wyboru senatorów, ale tylko w tym
sensie, że wymóg uzyskania bezwzględnej
większości w pierwszej turze zastąpił wymogiem uzyskania większości względnej
(największej liczby głosów). W kolejnych
wyborach (1991, 1993, 1997, 2001, 2005)
senatorzy wybierani byli albo w okręgach
pokrywających się z województwami (1991,
1993, 1997), albo – po reformie administracji terenowej – w okręgach liczących od 2
do 4 mandatów. W 2007 roku po raz pierwszy senatorowie wybrani zostali w jednomandatowych okręgach wyborczych, przy
zachowaniu zasady obsadzania mandatów
w oparciu o zwykłą większość.
Losy ordynacji sejmowej były bardziej
skomplikowane. W 1989 roku po raz
ostatni posłowie wybierani byli w systemie
tional Choices for New Democracies”, Journal of
Democracy, 1991, vol. 2, nr 1).

większościowym, przy zastosowaniu wymogu uzyskania bezwzględnej większości
w pierwszej turze. W każdym okręgu wybierano po kilku posłów, ale wyborca oddawał
głos na nie więcej niż jednego kandydata
spośród tych, którzy ubiegali się o ten sam
mandat. Była to więc szczególna kombinacja okręgów wielo- i jednomandatowych.
System ten zastosowany został tylko raz
i w 1991 roku zastąpiony został systemem
proporcjonalnym. Zmiana ta dokonywała
się w ostrej walce politycznej. Prezydent
Lech Wałęsa opowiadał się za przyjęciem
ordynacji większościowej, a Unia Demokratyczna – za ordynacją mieszaną. Ostatecznie
jednak Sejm uchwalił ordynację proporcjonalną i to w wersji radykalnej (bez progów,
duże okręgi wyborcze, metoda Hare'a-Niemeyera dla obsadzania mandatów,
korzystna dla mniejszych ugrupowań). Po
zawetowaniu tej ordynacji przez prezydenta, Sejm ponownie ją uchwalił, i to bardzo
znaczną większością (282 głosy na 391 głosujących). Konsekwencją zastosowania tej
ordynacji było bardzo znaczne rozproszenie Sejmu wybranego w 1991 roku. W jego
skład weszli posłowie wybrani z trzydziestu
list, z których jedenaście zdobyło po jednym
mandacie. Najliczniejszy klub poselski (Unii
Demokratycznej) liczył na początku kadencji 62 posłów. Powyżej 40 mandatów liczyły
kluby pięciu ugrupowań: Sojuszu Lewicy
Demokratycznej (60), Wyborczej Akcji Katolickiej (49), PSL-Sojuszu Programowego
(48), Konfederacji Polski Niepodległej (47)
i Porozumienia Obywatelskiego Centrum
(45). Fragmentaryzacja Sejmu była jedną
z przyczyn nietrwałości wyłanianych większości rządowych i w konsekwencji i w konsekwencji uchwalenia votum nieufności dla
obu rządów tej kadencji (premiera Jana
Olszewskiego w czerwcu 1992 r. i premier
Hanny Suchockiej w maju 1993 r.).
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Porównanie wyników wyborów do
Sejmu i do Senatu wskazuje jednak na to,
że system większościowy nie zapobiegał
fragmentaryzacji, a jedynie ją zmniejszał.
Wprawdzie w 1989 roku aż 99 senatorów
wybranych zostało z poparciem NSZZ
„Solidarność” i do Senatu dostał się tylko
jeden senator niezależny (Henryk Stokłosa z ówczesnego województwa pilskiego),
ale już w 1991 roku w Senacie zasiadali
senatorowie z 21 ugrupowań, a siedmiu
deklarowało się jako kandydaci „niezależni”. Wspólną przyczyną fragmentaryzacji
obu izb polskiego parlamentu była słabość
partii politycznych.
Sytuacja zmieniła się w roku 1993.
Nowa ordynacja do Sejmu wprowadziła progi wyborcze (5% dla
partii, 8% dla koalicji) i zmniejszyła okręgi wyborcze. Wybrany we
wrześniu tego roku Sejm składał
się już tylko z posłów kandydujących z ramienia sześciu partii oraz
mniejszości niemieckiej, a dwa
największe ugrupowania (Sojusz
Lewicy Demokratycznej i Polskie
Stronnictwo Ludowe) dysponowały przygniatającą większością (303)
mandatów. Co jednak znamienne,
również Senat wybrany w 1993 roku
– na podstawie większościowej ordynacji wyborczej – zdominowany
był przez SLD i PSL (odpowiednio
37 i 36 mandatów), czyli te same
ugrupowania, które odniosły zwycięstwo w wyborach sejmowych.
W następnych wyborach utrzymywała się przewaga dużych partii,
a tym, co się zmieniało było słabnięcie jednych, a wzrost siły innych
partii politycznych.
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Taki był kontekst polityczny dokonywanego w 1997 roku wyboru konstytucyjnego. Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia
Narodowego, której członkiem byłem od
jej powołania do lutego 1996 roku, gdy
wszedłem do rządu, w swych rozważaniach nad pożądanym kształtem ordynacji wyborczej kierowała się nie tylko
doświadczeniem ostatnich lat, lecz także
wiedzą wyprowadzoną z porównawczych
analiz różnych systemów wyborczych. Na
tej podstawie Komisja Konstytucyjna doszła do wniosku, że proporcjonalny system
wyborczy do Sejmu jest gwarantem tego,
że do tej izby polskiego parlamentu wchodzić będzie stosunkowo szeroki wachlarz
partii politycznych, czego nie gwarantuje
ordynacja większościowa. Pluralizm reprezentacji parlamentarnej stanowił więc
podstawową ratio legis przyjętego rozwiązania. W latach następnych założenie to
sprawdziło się w tym sensie, że polityczne
zróżnicowanie Sejmu było i jest większe
niż Senatu. Gdyby więc autorom konstytucji szło o maksymalizację szansy na
powstanie silnej większości sejmowej, powinni byli wybrać jakiś wariant ordynacji
większościowej. Przyświecał im jednak
inny cel: zapewnienia na tyle szerokiej reprezentacji partii politycznych, by każda
potencjalna większość rządowa musiała
mieć oparcie w głosach większości obywateli.
Obecnie te założenia są kwestionowane w dyskusji publicznej i wracają pomysły
odejścia od ordynacji proporcjonalnej na
rzecz ordynacji większościowej w jednomandatowych okręgach wyborczych. Realizacja tych pomysłów wymagałaby zmiany
konstytucji, co wobec niezgody partii opozycyjnych i braku wystarczającej większości
w ręku najsilniejszej i potencjalnie zainte-
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Sokół trafnie zauważa jednak, ze
zależność między ordynacją wyborczą a kształtem systemu partyjnego ma charakter dwustronny,
gdyż silne partie preferują system
większościowy, jako dający im
większą przewagę niż system proporcjonalny6.

resowanej taką zmianą partii3 nie wydaje
się obecnie możliwe. Pomijam jednak ten
– czysto polityczny – aspekt zagadnienia,
by skupić uwagę na wniosków płynących
z analiz konstytucyjnych i socjologicznych.
2. Prawo Duvergera
W opublikowanej w 1951 roku pracy o partiach politycznych francuski
socjolog polityki Maurice Duverger
(ur. 1917) sformułował słynne prawo, zgodnie z którym kształt systemu partyjnego jest konsekwencją
ordynacji wyborczej do parlamentu. Ordynacja proporcjonalna
sprzyja powstaniu i przetrwaniu
systemu wielopartyjnego, a ordynacja większościowa – systemu
dwupartyjnego4. Prawo Duvergera
było kwestionowane przez niektórych uczonych5, ale znaczna część
autorów zgadza się z jego tezą, że
ordynacja wyborcza ma istotny –
chociaż zapewne nie wyłączny –
wpływ na to, jaki system partyjny
uformuje się i przetrwa. Wojciech
3

4
5

Symulacja przeprowadzona przez tygodnik
“Polityka” (3–9 kwietnia 2013 r.) wskazuje, że
gdyby w 2011 roku mandaty sejmowe obsadzane
były według zasady zwykłej większości w okręgach jednomandatowych, Platforma Obywatelska
otrzymałaby 306 mandatow, Prawo i Sprawiedliwość 151 mandatów, Polskie Stronnictwo Ludowe
3 mandaty a mniejszość niemiecka 1 mandat.
Taka symulacja dobrze tłumaczy, dlaczego nikt
poza najsilniejszą party nie byłby skłonny poprzeć
wprowadzenia w Polsce większościowej ordynacji
wyborczej do Sejmu.
Maurice Duverger, Les parties politiques, Paris: Armand Colins 1951.
Między innymi Jean Blondel, Comparing Political
Systems, New York: Praeger 1972; Giovanni Sartori, Partiers and Party Systems: A Framework for
Analysis, Cambridge: Cambridge University Press
1976.

W okresie, gdy Duverger pisał swoje
dzieło, Francja miała proporcjonalną ordynację wyborczą, a większościowe ordynacje wyborcze istniały w dwóch wielkich
demokracjach: amerykańskiej i brytyjskiej,
a także w kilku innych państwach demokratycznych, niemal wyłącznie dawnych
dominiach brytyjskich. W państwach tych
funkcjonowały ordynacje wyborcze oparte
na zasadzie, że mandat uzyskuje ten kandydat, który w danym okręgu zdobył największa liczbę głosów. Zasada względnej
większości pociągała za sobą dwie konsekwencje. Po pierwsze: osłabiała mniejsze partie, gdyż wyborcy nie bez podstaw
uważali, że głosy na nie oddane są głosami
zmarnowanymi i głosowali na tę wielką
partię, która bliższa była ich poglądom niż
jej główna rywalka. Drugą konsekwencją
wyboru takiej ordynacji wyborczej było
to, że można było zdobyć bezwzględną
większość mandatów nie uzyskując bezwzględnej większości głosów. Współczesny Duvergerowi wybitny uczony brytyjski
Samuel E. Finer (1915–1993) pokazał, że
po drugiej wojnie światowej żadna partia
brytyjska dysponująca bezwzględną większością w Izbie Gmin nie zdobyła połowy
ważnie oddanych głosów; powodowało to,
że każdorazowy rząd oparty był na manda6

Wojciech Sokół i Marek Żmigrodzki, red.,
Współczesne partie i systemy partyjne: Zagadnienia
teorii i praktyki politycznej, Lublin: Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2005,
s. 169.
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cie udzielonym mu przez mniej niż połowę
głosujących7.
Dwupartyjny charakter brytyjskiego
systemu parlamentarnego ograniczony
jest do pewnego stopnia przez istnienie
niewielkich partii narodowych w Szkocji, Irlandii Północnej i Walii. Co więcej,
w systemie tym możliwe (choć trudne)
jest wyłonienie Izby Gmin, w której żadna
partia nie ma absolutnej większości mandatów. Porażka Partii Pracy, ale zarazem
także słaby wynik Partii Konserwatywnej
i niezły Partii Liberalnej w wyborach 2010
roku doprowadziły do powstania koalicyjnego gabinetu konserwatystów i liberałów.
Jest to jedyny taki wynik po drugiej wojnie
światowej. Jego znaczenie polega na tym,
że podważa on przekonanie o dobroczynnym wpływie systemu większościowego na
ukształtowanie silnej, bo jednopartyjnej,
większości rządowej.
W systemie amerykańskim większościowy system wyborów do obu izb Kongresu
nie ma wpływu na kształt władzy wykonawczej, znajdującej się w ręku prezydenta. Prowadzi jednak do bardzo wyrazistej
polaryzacji wokół dwóch głównych partii.
Dwie główne partie – Demokratyczna
i Republikańska – są szerokimi koalicjami
budowanymi w dużej mierze na podstawie
historycznych podziałów, przy czym w wyborach do obu izb kongresu utrzymuje się
bardzo trwały podział całego kraju na obszary kontrolowane przez jedną bądź drugą partię, a o zmianie większości w Izbie
Reprezentantów lub w Senacie decydują
stosunkowo nieliczne okręgi, gdzie żadna partia nie ma trwałej, powtarzającej się
z wyborów na wybory, większości. Niektórzy autorzy amerykańscy uważają, że system
7

10

Samuel E. Finer, The Changing British Party System, 1945–1979, Washington DC: American Enterprise Institute 1980, s. 37–40.

większościowy wypacza wolę wyborców i że
należałoby dokonać zmiany tego systemu
tak, by zapewniał on większą reprezentatywność ciał przedstawicielskich8.
Właśnie niska reprezentatywność parlamentu pochodzącego z wyborów większościowych skłoniła przed laty Arenda
Lijpharta do przeciwstawienia opartemu na
władzy jednej partii „modelowi westminsterskiemu” modelu „konsensualnej demokracji”, której gwarancją jest między innymi
proporcjonalny system wyborczy i zagwarantowane w konstytucji prawo weta dla
mniejszości etnicznych lub wyznaniowych9.
Wprawdzie autor ten odnosił swe rozumowanie do państw, w których istnieją wielkie
różnice narodowościowe lub wyznaniowe,
ale istota jego rozumowania może być odniesiona także do państw o bardziej homogenicznej strukturze ludności. Wariant
ordynacji proporcjonalnej zmusza bowiem,
jak dowodzi Lijphart, do zawierania kompromisów, to zaś jest korzystne dla reprezentatywności parlamentu i dla budowania
demokratycznego konsensu.
Czy jednak wybór ordynacji wyborczej
pociąga za sobą zawsze takie skutki, o jakich pisał Maurice Duverger? Doświadczenie różnych państw pokazuje, że między
proporcjonalnymi systemami wyborczym
występują wielkie różnice wynikające z takich ich cech, jak metoda obliczania głosów,
wielkość okręgów wyborczych, istnienie lub
brak progów wyborczych, a także z tradycji
politycznej i wynikającego z niej dystansu między partiami politycznymi. Nie bez
znaczenia jest także to, czy konstytucja
8

9

Jerry F. Hough, Changing Party Coalitions: The
Mystery of the Red State – Blue State Alignment,
New York: Agathon 2006, s. 264–272.
Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies:
A Comparative Exploration, New Haven-London:
Yale University Press 1977.
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ustanawia system parlamentarno-gabinetowy, w którym rząd uzależniony jest od
zaakceptowania go przez parlament, czy
też system prezydencki, w którym władza
wykonawcza pochodzi z bezpośrednich
wyborów głowy państwa, a więc nie jest
bezpośrednio zależna od konstelacji sił
politycznych w parlamencie. Większość
państw Ameryki Łacińskiej łączy proporcjonalny system wyboru parlamentu z silną
pozycją prezydenta, wybieranego w powszechnych wyborach, co w istotny sposób
wpływa na konsekwencje przyjęcia systemu
wyborów proporcjonalnych10.
Inną kwestią jest wpływ czynników
od ordynacji wyborczej niezależnych, w tym zwłaszcza struktury społecznej, tradycji kulturalnej
i ideologicznego oblicza partii politycznych. Modyfikują one działanie prawa Duvergera, choć go nie
unieważniają. Silniejsza polaryzacja społeczna (wynikająca czy to
z wielkich różnic ekonomicznych,
czy z antagonizmów etnicznych lub
wyznaniowych) sprzyja polaryzacji
partii politycznych niezależnie od
tego, jaka jest ordynacja wyborcza.

Podobnie działa tradycja polityczna
odwołująca się do minionych, ale nie zapomnianych podziałów. Ideologizacja partii politycznych zwiększa zapewne system
proporcjonalny, ale może ona czerpać swą
siłę także z innych okoliczności. Obserwujemy to zjawisko w Polsce, gdzie stopień
ideologicznej wrogości między dwiema
największymi partiami jest obecnie znacz10

Podkreśla to Dieter Nohlen (“Electoral Systems
and Electoral Reform in Latin America” w: Arend
Lijphart i Carlos H. Waisman, Institutional Design in New Democracies: Eastern Europe and Latin
America, Boulder: Westview Press 1996, s. 43–57).

nie większy niż w pierwszych kilkunastu latach Trzeciej Rzeczypospolitej. Nie ma to
związku z proporcjonalną ordynacją wyborczą i nie zmniejszyłoby się, gdyby posłowie
wybierani byli w systemie większościowym.
Odrębny problem stanowią konsekwencję wyboru określonego wariantu ordynacji
większościowej. Gdy Duverger formułował
swe prawo, systemy większościowe oparte
były na zasadzie większości względnej. Kilka lat później, po narodzeniu się we Francji
Piątej Republiki, pojawił się inny niż anglosaski wariant ordynacji większościowej.
Jest on oparty na zasadzie większości bezwzględnej w pierwszej turze, a względnej
dopiero w drugiej turze głosowania, do której przechodzą kandydaci, którzy otrzymali nie mniej niż 12.5% głosów; najczęściej
jednak są to po prostu dwaj czołowi kandydaci. Konsekwencją takiej ordynacji jest
trwałe uformowanie się systemu partyjnego
opartego na dwóch wielkich blokach: lewicy
i prawicy. W każdym z tych bloków istnieje zróżnicowanie partyjne, ale bliskie sobie
ideologicznie partie blokują głosy w drugiej
turze wyborów parlamentarnych, co powoduje, że władza rotuje nie między dwiema
głównymi partiami, lecz między dwoma
blokami partii. W systemie francuskim
mniejsze partie nie przestają mieć znaczenia, gdyż od zawierania z nimi wyborczych
sojuszy zależy sukces partii większych.
Kontrowersyjną kwestią jest także sposób, w jaki ordynacja proporcjonalna reguluje, który z kandydatów otrzyma mandat.
W wielu państwach stosuje się tak zwane
listy zamknięte, przy których o uzyskaniu
mandatu decyduje po prostu miejsce na
liście. Jeśli na przykład z proporcjonalnego podziału mandatów wynika, że partia
zdobyła w okręgu trzy mandaty, to przypadają one kandydatom umieszczonym na
miejscach pierwszym, drugim i trzecim,
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a w razie opróżnienia się mandatu w trakcie
kadencji przypada on kandydatowi z miejsca czwartego. Taki system stosowany był
między innymi w Drugiej Rzeczypospolitej pod rządami Konstytucji z 1921 roku.
Rozwiązania alternatywne wobec systemu
list zamkniętych dają wyborcy możliwość
wpływania na to, kto otrzyma mandat11.
Polska ordynacja, wzorowana pod tym
względem na ordynacjach państw skandynawskich, stanowi, że dla ważności głosu
niezbędne jest, by wyborca zaznaczył jedno
nazwisko na popieranej przez niego liście
kandydatów. Uzasadnieniem tego rozwiązania jest potrzeba dania wyborcy pewnego
wpływu na personalny skład Sejmu. Zasada
ta ma pewną, często krytykowaną, konsekwencję. Możliwe jest bowiem – i często się
zdarza – że kandydat, na którego oddano
niewiele głosów, wchodzi do Sejmu, gdyż
jego lista zdobyła kilka mandatów, a kandydat z listy, która nie zdobyła mandatu lub
zdobyła ich niewiele, do Sejmu nie wchodzi mimo otrzymania stosunkowo znacznej
liczby głosów. Krytycy nie biorą jednak pod
uwagę tego, że istotą ordynacji proporcjonalnej jest głosowanie przede wszystkim na
listy partyjne, a dopiero wtórnie na osoby.
Opisany wyżej defekt jest konsekwencją
przyjęcia ordynacji proporcjonalnej, co radykalnych krytyków skłania do postulatu
odejścia od tej ordynacji i przyjęcia jakiegoś
wariantu ordynacji większościowej.

stanowisko dwoma argumentami podstawowymi:
(1) ordynacje proporcjonalne składają dobór kandydatów w ręce partii politycznych (a w praktyce w ręce przywódców
partyjnych), co pozbawia wyborcę realnego wpływu na to, kto go będzie reprezentował, oraz
(2) ordynacja większościowa spowoduje
pojawienie się w Sejmie znacznej liczby
posłów niezależnych, co osłabi wpływ
partii politycznych na państwo.
Interesujące jest natomiast to, że w polskich dyskusjach na temat zalet ordynacji
większościowej nie pada na ogół argument,
iż ordynacja taka zwiększyłaby przewagę
najsilniejszej partii, a tym samym ułatwiłaby jej rządzenie12. Ta osobliwość polskiej
debaty wynika, jak sądzę, z tego, że unosi
się nad nią klimat niechęci do partii politycznych jako takich. Idealizowanie demokracji bez partii politycznych było bardzo
silne w okresie przechodzenia do demokracji, a w latach późniejszych nie znikło,
także dlatego, że partie polityczne dostarczyły wielu argumentów uzasadniających
krytyczny stosunek do nich.
Czy więc wprowadzenie ordynacji
większościowej uwolniłoby polski
Sejm od dominującego wpływu
partii politycznych? Odpowiedź
na to pytanie może być oparta
na empirii, gdyż druga izba polskiego parlamentu pochodzi właśnie z wyborów większościowych.
W wyborach lat 1989–2007 sena-

3. Oczekiwania i realia
Zwolennicy wprowadzenia w Polsce ordynacji większościowej uzasadniają swoje
11

12

Istnieją różne sposoby zapewnienia spersonalizowanego wyboru w ramach ordynacji proporcjonalnej; między innymi system “pojedynczego
głosu przechodniego” (Irlandia) czy system szwajcarski, w którym wyborca dowolnie szereguje kandydatów według stopnia swego dla nich poparcia.
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Jest to natomiast najczęściej wysuwany argument zwolenników ordynacji większościowych
w demokratycznych państwach Europy Zachodniej. Por. Jurg Steiner, Demokracje europejskie,
Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1993, s. 113.
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torowie wybierani byli w okręgach,
na które przypadało po dwa lub
więcej mandatów. Wprowadzenie
w 2011 roku jednomandatowych
okręgów miało w intencji reformatorów zwiększyć znacząco liczbę
senatorów niezależnych. Czy tak
się stało?
Do Senatu VIII kadencji weszło 63
senatorów Platformy Obywatelskiej, 33
senatorów Prawa i Sprawiedliwości oraz
4 senatorów niezależnych. Przewaga Platformy Obywatelskiej była więc znacznie
większa w Senacie niż w Sejmie. Gdyby
w 2011 roku Sejm wybierany był na podstawie takiej ordynacji jak senacka, Platforma Obywatelska miałaby komfortową
bezwzględną większość i mogłaby rządzić
bez tworzenia koalicji. Nie to jednak miałoby być argumentem za ordynacją większościową.
Argumentem tym miałoby być wyraźne zwiększenie udziału posłów niezależnych, a tym samym osłabienie wpływu
partii politycznych na skład Sejmu. Wynik
wyborów do Senatu nie potwierdza tego
rozumowania. W porównaniu z wcześniejszymi składami Senatu liczba senatorów niezależnych jest tylko nieznacznie
większa. Czterej senatorowie deklarują się
jako niezależni, podczas gdy w kadencji
2007–2011 tylko jeden senator (Włodzimierz Cimoszewicz) tak się definiował. Nie
jest to więc zmiana radykalna. Co więcej,
trzej senatorzy niezależni (Marek Borowski, Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Kutz) zostali wybrani z pośrednim
poparciem Platformy Obywatelskiej, która
nie wystawiła w ich okręgach swoich kandydatów, a dwaj pierwsi uzyskali również
poparcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Tylko jeden senator wybrany w 2011 roku

( Jarosław Obremski) zdobył mandat rywalizując z kandydatami wszystkich głównych
partii politycznych, z poparciem nie partii politycznej, lecz komitetu wyborczego
prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Nie jest to więc silny dowód na rzecz
omawianego tu argumentu zwolenników
ordynacji większościowej.
Czy zasadny jest argument, iż to wyborca, a nie partia decydować będzie o tym,
kto otrzyma mandat? Byłoby tak, gdyby
wyborcy kierowali się wyłącznie lub głównie oceną osób, a nie sympatią dla partii.
W rzeczywistości jest jednak inaczej.
Mandat senatorski zdobywa kandydat tej
partii, która – sądząc z proporcjonalnych
wyborów do Sejmu – jest w danym okręgu
najsilniejsza. Pokazuje to wyraźnie geograficzne rozmieszczenie senatorów Platformy Obywatelskiej z jednej, a Prawa
i Sprawiedliwości z drugiej strony, a także
to, że kandydaci mniejszych ugrupowań
nie byli w stanie dostać się do Senatu,
mimo że byli wśród nich ludzie osobiście
popularni. W konsekwencji uzasadniony
jest pogląd, że przy ordynacji większościowej o tym, kto będzie mógł kandydować
z ramienia partii na tyle silnej, by mogła
zapewnić kandydatowi zwycięstwo, decydować będzie nadal kierownictwo tej partii. Ewentualne zdemokratyzowanie trybu
podejmowania decyzji o wysunięciu tego
lub innego kandydata wymagałoby zmian
wewnętrznych mechanizmów funkcjonowania partii i nie zależy od typu ordynacji
wyborczej.
Nie znaczy to jednak, że obecnie obowiązująca ordynacja proporcjonalna nie
mogłaby być zmieniona i to przy zachowaniu, zagwarantowanej w Konstytucji,
proporcjonalności. Można bowiem rozważyć, czy przy zachowaniu proporcjonalnego
(przynajmniej w zasadzie) podziału manda-
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tów między listy partyjne, które przekroczą
wpisany do ordynacji próg pięcioprocentowy, nie jest możliwe stworzenie wyborcy
możliwości bezpośredniego decydowania
o tym, kto zdobędzie mandat w okręgu.
Z tego punktu widzenia warto przyjrzeć
się ordynacji wyborczej do Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec.
4. Niemiecki system
„dwóch głosów”
Wprowadzony w Republice Federalnej Niemiec system wyborów do Bundestagu stanowi interesujące połączenie
dwóch z pozoru wykluczających się zasad
wyborów13. Wbrew opinii niektórych komentatorów nie sądzę, by można go było
nazywać systemem mieszanym, gdyż ostateczny podział mandatów dokonuje się niemal dokładnie w proporcji do uzyskanych
głosów, a niewielkie odchylenia od zasady
pełnej proporcjonalność i pojawiają się także w czystych systemach proporcjonalnych,
w tym w Polsce.
Wyborca niemiecki dysponuje dwoma
głosami. Pierwszy oddaje na jednego z kandydatów ubiegających się o mandat w jednym z 299 okręgów wyborczych. Okręgów
takich jest tyle, ile stanowi połowa teoretycznie założonego składu Bundestagu
(od 2002 roku jest to 598). Z przyczyn,
o której niżej, rzeczywista liczba posłów
bywa jednak większa. O wyniku rywalizacji w okręgach decyduje zwykła większość.
Drugi głos wyborca oddaje na jedną z list
partyjnych, przy czym nie musi to być ta
sama partia, na kandydata której wyborca głosował w okręgu. Na liście partyjnej
umieszczane są osoby kandydujące w okręgach, a porządek umieszczenia na liście de13
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cyduje o tym, kto otrzyma mandat. Podział
mandatów odbywa się między partiami,
które zdobyły co najmniej pięć procent
głosów w skali państwa lub co najmniej
trzy mandaty w okręgach. Na podstawie
podziału proporcjonalnego ustala się, jaka
liczba mandatów przysługuje każdej partii, która spełnia to podwójne kryterium.
Jeśli liczba mandatów zdobytych w okręgach jest mniejsza od liczby mandatów
przysługujących partii w wyniku podziału
proporcjonalnego, dodatkowe mandaty obsadza się na podstawie listy w kolejności,
w jakiej kandydaci są umieszczeni na tej
liście, z pominięciem kandydatów, którzy
uzyskali mandaty w okręgach. Jeśli natomiast jakaś partia w okręgach zdobyła więcej mandatów, niż wynikałoby to z podziału
proporcjonalnego, zachowuje ona „dodatkowe” mandaty, a ogólna liczba posłów
w konsekwencji zwiększa się, co powoduje
jej nadreprezentację w porównaniu z wynikami, które uzyskałaby przy zastosowaniu
zwykłej ordynacji proporcjonalnej.
Ilustrują to wyniki wyborów do Bundestagu 17. kadencji (2009–2013), w którym
zjawisko nadreprezentacji najsilniejszej
partii wystąpiło silniej niż w wyborach
wcześniejszych.
Procentowy podział głosów w skali całego państwa był następujący:


CDU/CSU – 33.8%



SPD – 23.0%



FDP – 14.6%



Partia Lewicy (Linke Partei) – 11.9%



Zieloni – 10.7%



Inne ugrupowania, poniżej progu – 6.0%

Pięć partii, które przekroczyły próg
wyborczy, zdobyło następujące liczby
mandatów (w nawiasie procent mandatów
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w stosunku do pełnego składu tak wybranego Bundestagu):


CDU/CSU 239 (38.42%)



SPD 146 (23.47%)



FDP 93 (14.96%)



Partia Lewicy 76 (12.22%)



Zieloni 68 (10.93).

Pełny skład wybranego w 2009 roku
Bundestagu liczy 622 posłów, co – jak widać z przedstawionego obliczenia – jest
konsekwencją uzyskania przez CDU/
CSU znacząco większej liczby mandatów
w okręgach, niż wynikałoby to z podziału
czysto proporcjonalnego. Tę swoistą premię
dla najsilniejszej partii można porównywać
z premią, jaką daje metoda d’Hondta stosowana między innymi w Polsce.
Omówiłem nieco szerzej niemiecki
system wyborczy nie bez powodu.
Sądzę, że polska debata o pożądanym kształcie ordynacji wyborczej
do Sejmu nie powinna sprowadzać
się do prostego wyboru między
ordynacją proporcjonalną w jej
obecnej postaci a jakimś wariantem
ordynacji większościowej. Warto
studiować doświadczenia obce, by
z nich czerpać inspirację dla wypracowania najlepszego wariantu
ordynacji polskiej.

System niemiecki nie jest bez wad, ale
zdaje stosunkowo dobrze egzamin między
innymi przez to, że konsoliduje reprezentatywny dla politycznie zróżnicowanego społeczeństwa skład izby niższej parlamentu.
Jego ewentualne zastosowanie w Polsce wymagałoby jedynie znowelizowania artykułu
96 (ust. 1) Konstytucji przez nadanie mu
brzmienia „Sejm składa się z nie mniej niż

460 posłów”. Nie byłaby to zmiana radykalna, a jej przeprowadzenie zapewne nie napotkałoby na nieprzezwyciężalne trudności.
Czy przeniesienie na grunt polski rozwiązania niemieckiego odpowiadałoby
zwolennikom porzucenia ordynacji proporcjonalnej na rzecz większościowej?
Zapewne nie. Nadal bowiem decydujący
wpływ na uzyskanie mandatu poselskiego
miałoby poparcie kandydatów przez partię
polityczną, a niezależni nie mieliby szans
na zdobycie mandatu. Wzorowana na niemieckiej ordynacja nie usunęłaby w pełni
możliwości wejścia do Sejmu kandydata, na
którego głosowało niewielu wyborców, jeśli
kandydat taki znalazłby się na dostatecznie
wysokim miejscu listy partyjnej.
Spór więc pozostanie nierozstrzygalny,
gdyż zwolennicy ordynacji proporcjonalnej
różnią się od zwolenników ordynacji większościowej innym wyborem aksjologicznym. Należąc do zwolenników obecnego
rozwiązania konstytucyjnego zdaję sobie
sprawę z jego wad i dlatego pod rozwagę poddaję możliwość jego poprawienia
w duchu rozwiązania niemieckiego. Za
podstawową zaletę tego rozwiązania uważam jednak to, że broni ona pluralizmu
politycznego i chroni Sejm przed zmonopolizowaniem go przez dwie największe
partie, a tym samym lepiej niż ordynacja
większościowa chroni młodą jeszcze demokrację polską14.
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Podtrzymuję wyrażoną dziesięć lat temu opinię, że “parlament wytrzymał próbę pierwszych…
lat odbudowanej demokracji” ( Jerzy J. Wiatr,
Jacek Raciborski, Jerzy Bartkowski, Barbara
Frątczak-Rudnicka, Jarosław Kilias, Demokracja
polska 1989–2003, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2003, s. 118.
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Serbian-Albanian diplomatic battle
for Kosovo between the UN Chair
for the Albanians and EU membership for Serbia

Summary
The author, Ognjen Pribićević, points at
the fact that fifteen years after the NATO
intervention in 1999, the issue of Kosovo
and Metohija status has not been resolved
yet. Despite the fact that Kosovo has been
recognized by 96 countries and almost all
the most important countries of the West,
the independence of Kosovo has come
across great problems within the international community. The biggest one, of course,
being the fact that without Serbia’s consent,
Russia won’t let Kosovo have the UN chair.
In addition, the self-proclaimed independent Kosovo has faced yet another serious
problem. Namely, in the same way the Albanians did not want to accept the authority
of Belgrade, so the Kosovo Serbs (who after
the big persecutions by the Albanians during 2004 mostly concentrated in the north
of Kosovo), did not want to recognize the
authority of Pristina.
On the other hand, great Western powers have conditioned Serbia’s accession to
the EU with the so called normalization of
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relations with Pristina. And it is precisely
between these two points – the UN chair
for Kosovo and Serbia’s membership in the
EU – that a fierce political and diplomatic
battle has been fought for the last few years.
The aim of this paper is to show what
had been going on during the last few years’
negotiations between Belgrade and Pristina
and to anticipate possible outcomes of this
difficult diplomatic and political struggle.
Introduction
Almost fifteen years after the NATO
military campaign and adopting Resolution 1244 of the UN Security Council in
June 1999, political and legal debate about
the future status of Kosovo and Metohija
still goes on. Serbian side has been pointing out that, although international protectorate was established over Kosovo, her
territorial integrity and sovereignty must be
recognized, in accordance with the Charter of the UN and the Helsinki Final Act
of 1975. Serbian side has been claiming
that, regardless of the moral reasons for

Serbian-Albanian diplomatic battle for Kosovo...

the independence (applying to the crimes
committed by Milosevic’s security forces),
Kosovo did not have the right of self-determination. Namely, according to the former
Yugoslav constitution of 1974, the right of
self-determination was reserved for six republics, not for autonomous regions, which
Kosovo at that time was. Such interpretation was confirmed by the Badinter Arbitration Committee, set up in 1991 by the EU.
Considering the consequences of the former Yugoslavia’s dissolution, President of
the French Constitutional Council Robert
Badinter took a position that the right of
self-determination belongs to the republics,
but not to the ethnic minorities within the
former Yugoslav republics.
Therefore, the Belgrade authorities
suggested a wide autonomy for
the Albanians in Kosovo, but within
Serbia.
On the other hand, the Albanian
community, constituting 90% of
Kosovo population, held that after
a decade long repression has
a moral right of self-determination.
It also pointed out that, although
Kosovo did not have the status of
a republic, it had many rights the
same as, or similar to the rights
which the Yugoslav republics had.
After almost two years of unsuccessful
negotiations, which lasted from October
2005 to the end of 2007, Assembly of Kosovo unilaterally proclaimed independence
on February 17, 2008. Kosovo’s independence was immediately recognized by the
USA, Great Britain, Germany, France and
Italy, and during the next four years that
number increased to almost one hundred
countries.

The negotiations between Albanian and
Serbian side failed because the Albanian
side was not motivated to lead serious negotiations, for even before the negotiations
had started, independence was promised by
the USA. Already at the first meeting with
the Serbian government, the international
mediator Ahtisari said the final outcome
of the negotiations would be Kosovo independence1. Having in mind that the key
Western powers were behind this position,
the Albanian side did not take serious approach to the negotiations.
There are several reasons that had influenced the USA to support the Albanian
side so strongly in the negotiations. The
first one is the conviction that after all the
hostilities between Serbian and Albanian
side during the nineties, there was no other
solution. Second, the USA wanted to use
the example of supporting the Albanian,
mostly Muslim population, to show to the
entire Muslim world how the war against
terrorism in the world is not at the same
time war against Muslim population. Third,
during last twenty or so years the Albanians
had become the most loyal American allies
in this part of the world, unlike the Serbs,
who are still viewed as a nation who does
not know which direction to take – towards
Russia or towards West. Fourth, the fear
of the Albanian violence that would not
be directed only against the Serbs, but also
against the international forces of UNMIK
and KFOR made up mostly of German
soldiers2.
1

2

James Ker-Lindsay, “Kosovo, Road to Disputed
Statehood”, Zavodza Udžbenike (Institute for
Textbooks), Belgrade 2011, p. 62.
The most violent unrests happened in March 2004,
when 19 people were killed, and over 500 houses
and over 30 Orthodox monasteries and churches
were burned down. The Human Rights Watch report stated that “as a result of the March violence
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On the other hand, the power-protector of the Serbs, Russia, obviously did not have enough political
strength, nor interest to confront
more seriously with the domineering Western powers over this
issue. She has retained a passive
position which has been reduced
to obstructing the policy of the Western powers and pointing out of
her right of veto in the UN Security
Council.
Additional blow to Serbian position was
inflicted by the International Court of Justice in The Hague’s decision of July 2010
that the Declaration of Independence brought by the Kosovo Assembly does not represent violation of the international law3.
To make situation even worse for Serbian
position, the decision was requested by the
government of Serbia.
Despite the fact that Kosovo has been
recognized by 96 countries and almost all
the most important countries of the West,
the independence of Kosovo has come
across great problems within the international community. The biggest one, of course, being the fact that without Serbia’s
consent, Russia won’t let Kosovo have the

3
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the international community retreated appallingly
in Kosovo; after they had demolished the idea of
KFOR and UNMIK invincibility, ethnic Albanian
extremists now know they can effectively oppose
international security structures”. “Failure to Protect: Anti-minority Violence in Kosovo, March
2004”, Human Rights Watch, no. 6, July 2004, p. 3.
More on the International Court of Justice’s decision in: Dimitrijević, Ladjevac, Vučić, “Analiza preduzetih aktivnosti u okvirusistema UN a u vezisa
rešavanjem pitanja Kosova i Metohije” (“Analysis
of the conducted activities within the UN system
regarding Kosovo and Metohija issue settlement”),
Medjunarodni problemi (International Issues)
no. 4, 2012, Belgrade, pp. 447–461.

UN chair. Namely, without the consent of
all permanent members of the Security Council, Kosovo cannot even reach the position of requesting the UN chair. Also, it is
embarrassing for the West that as many as
five EU countries and four NATO members, because of their own interests, haven’t
recognized independence of Kosovo yet.
Those countries are Spain, Slovakia, Greece, Cyprus and Romania.
In addition, the self-proclaimed independent Kosovo has faced yet another
serious problem. Namely, in the same way
the Albanians did not want to accept the
authority of Belgrade, so the Kosovo Serbs
(who after the big persecutions by the Albanians during 2004 mostly concentrated
in the north of Kosovo), did not want to
recognize the authority of Pristina. In fact,
for almost ten years now, Pristina has no
control over the north of Kosovo.
On the other hand, great Western powers have conditioned Serbia’s accession to
the EU with the so called normalization of
relations with Pristina. And it is precisely
between these two points – the UN chair
for Kosovo and Serbia’s membership in the
EU – that a fierce political and diplomatic
battle has been fought for the last few years.
The aim of this paper is to show what
had been going on during the last few years’
negotiations between Belgrade and Pristina
and to anticipate possible outcomes of this
difficult diplomatic and political struggle.
The negotiations
At the beginning of 2011 Serbia initiated a new cycle of negotiations with
Pristina, under EU auspices4. After long
4
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negotiations, agreements were reached
about the integrated administrative border
crossings management/i.e. border crossings,
as they are called by Pristina, and about the
customs seals, recognition of university degrees, land registry, registries and freedom
of movement.
Parallel to Belgrade–Pristina negotiations, tensions grew between the Serbs from
the north of Kosovo and the Albanian police. The conflict escalated on July 25, 2011,
when the Albanian side tried to take over
the administrative border crossings in the
north of Kosovo by force. The advance of the
Albanian police to the administrative border
crossings in the north of Kosovo and taking
over one of them was an attempt by the Albanian side to change the status quo in the
north of Kosovo, which is virtually independent from the rest of the territory controlled byPristina, before the negotiations were
continued. The assault was carried out with
the knowledge and silent support of the US.
New conflicts between the Serbs and KFOR
soldiers occurred on September 27, at Jarinje
administrative border crossing. Seven Serbs
and four KFOR soldiers were seriously injured then. KFOR accused Serbian extremist
for this conflict, and Belgrade government
accused KFOR.
Serbian side in these conflicts was in
a much more difficult position, for not
only it was forced to defend itself, but it
also had to fight diplomatic-political battle on more than one front, against much
stronger adversaries. First, Serbian side one
more time came into diplomatic conflict
with the USA, who strongly support the
Albanian side. Second, any serious conflict with the Albanian side would bring
vo and Metohija and forthcoming parliamentary
elections”), Srpska politička misao, no. 1, 2012 Belgrade, pp. 187−188.

into question Serbia’s integration into EU
process, which indeed happened on December 9, 2011, when the EU decision to
grant Serbia candidate status was postponed. Such message to Serbia was sent in
authors’ text by the German and British
Foreign ministers Westerwelle and Hague,
published in the “Frankfuter Allgemeine
Zeitung”, in which they clearly stated their
support for Kosovo’s integrity and pointed
out the influence of the Western Balkans
neighbouring countries’ relations on their
prospects for theEU integration process5.
At the same time with the negotiations, leading Western powers,
particularly the USA and Germany,
started to increasingly condition
Serbia’s EU integration process with
the achieved progress in relations
with Pristina, which eventually became the sole condition for Serbia’s
accession to EU.

During her visit to Serbia, on August 23,
2011, German Chancellor Merkel said that
Serbia could hardly count on being granted
the candidate status, let alone the accession
negotiations with the EU opening date, without resolving the three issues. First, the
negotiations between Belgrade and Pristina
must be continued and reached agreement
must be implemented. Second, EULEX
mission must establish full control over the
entire Kosovo territory, including its north,
and third, Chancellor Merkel demanded
that Belgrade government disband “parallel
institutions” in the north of Kosovo, controlled by the local Serbs6.
5

6
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Blic, Belgrade, August 8, 2011, p. 2.
Ognjen Pribićević, Brano Miljuš, “Izazovi i perspektive nemačkes poljne politike” (“German
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Since Serbia did not accept those conditions, she was not granted the EU candidate status in December 2011. The described
conditioning of Serbia’s EU integration
process with her factual renouncement
of Kosovo, has dramatically slowed down
Serbia’s coming closer to the EU, which in
turn halted the necessary social reforms,
which are virtually infeasible without the
EU support and indispensable Western
investments, which in 2012 were trifling
238 million euros. Although the West had
all the instruments to resolve Kosovo issue
way back in 2000, either through its division, or its independence, it was not done7,
and so the issue was left as a burden to the
later democratic governments, which simply couldn’t cope with it. All governments
after 2000 tried either to postpone or to
come to the final solution of the problem
through compromise, for which the key
Western countries showed no understanding. On the other hand, Western governments applied as a pressure measure against
Serbia slowing down and even stopping the
EU integration process, which happened in
December 2011, when the EU candidate
status was not granted. That meant Serbia had spent the entire decade spinning
around in a vicious circle, out of which she
hasn’t managed to come out to this day.
At the end of February 2012 the negotiations between Belgrade and Pristina
were resumed, focusing on Kosovo regional representation, which was at that time
presented by the great Western powers as
the key prerequisite for granting Serbia the

7

20
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candidate status in March. Several positive
signals were sent to Belgrade during February from Berlin and Washington, regarding
the candidacy, which implied that the climate for granting the candidate status was
much more favourable than in December
previous year. This was in the first place
influenced by the changed international
circumstances, that is, the EU economic
and financial crisis, as well as the increasingly more active role of Russia in the
Balkans, which brought Western powers
to the conclusion that it is better to have
Serbia within the EU framework, than to
let it remain without the candidacy and be
the source of new potential trouble spot in
the Balkans. It was obvious that, unlike December 2011, now Pristina was under much
greater pressure of the Western powers. In
the meantime, German Foreign minister
Guido Westerwelle came to Belgrade on
February 23, and commended Belgrade for
the efforts made in the negotiations with
Pristina. At the same time, he said: “We
would like to see Serbia get the candidate status at the next Council of Europe
meeting”8. This statement of the German
minister opened Serbia’s path for getting
the candidate status in March, having in
mind that it was Germany who prevented
the candidacy in December 2011.
The day after this statement of the
German minister, Belgrade and Pristina
reached the agreement in Brussels on the
regional representation of Kosovo and on
the implementation of the agreement on
the integrated border crossings management. It was agreed that at the regional
gatherings an asterisk should stand on the
Kosovo nameplate, referring to the UN resolution 1244 and the advisory opinion of
8

“Germany praises Serbia’s efforts”, Politika, Belgrade, February 24, 2012, p. 1.
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the International Court of Justice. A few
days later, on March 1, 2012, Serbia was
granted the EU candidate status.
After the agreement was reached, the
USA, through her Secretary of State Hillary Clinton, unusually strongly supported
Pristina’s position and once again underlined the support to its independence and
the EU integration processes. Hillary Clinton assessed that the agreement on regional
cooperation between Belgrade and Pristina
will bring Kosovo closer to the EU and increase the number of countries recognizing
its independence. She reminded that the
Resolution 1244 had, in fact, cleared the
way for Kosovo independence. She pointed
out that the International Court of Justice
had carefully reviewed the Resolution 1244
and that “the whole world knows what the
conclusion was, with which we fully agree
– that the Kosovo’s declaration of independence was not contrary to the Resolution
1244”. She said Pristina’s decision to accept
the agreement with Serbia was “wise, intelligent, and very brave”. The Secretary of
State also said she looked forward to further cooperation with Pristina government
and the people of Kosovo, and even more
positive events in the future. She added that
the decision on the regional representation
will bring the people of Kosovo to the EU
integrations. “Kosovo will be at the table as
an equal partner, having the possibility to
speak in its own name”, concluded the US
Secretary of State9.
The attitude put forward by the Secretary of State Clinton once more showed the
US closeness with Pristina. She also clearly indicated what main direction Pristina
and its allies would take in the following
9

Hillary Clinton, “Number of countries recognizing
Kosovo will increase”, Blic, Belgrade, February 25,
2012, p. 3.

period. First, increasing the number of the
countries that would recognize Kosovo’s
independence, and in accordance with that,
submitting an application for the admission
into the UN. Second, formalizing Kosovo’s
accession to the EU process.
New government in Belgrade
After the new government of Serbia was constituted in the summer
of 2012, pressures continued on
the official Belgrade to continue the
negotiations opened in 2011 and
to finish the process of the so called normalization of relations with
Pristina as soon as possible.
Furthermore, Belgrade was presented,
at first unofficially, but later more officially,
with new conditions for the accession to
the EU. Thus it was, for the first time, openly passed along that Belgrade would have
to recognize Kosovo’s independence before
it joins the EU. Leading German politicians lead the way with such statements.
Martin Schultz (SPD), President of the
European Parliament, was the first to say
that Serbia will have to recognize Kosovo’s
independence in order to join the EU10, and
just a few days later the same was repeated
by Ruprecht Polenz, the influential CDU
politician and the chairman of the foreign
committee of the lower house of the German Parliament. In order to become an EU
member, Serbia, according to him, will have
to recognize Kosovo’s independence11.
Just a few weeks later, during the visit
to Belgrade, a high delegation of the Ger“Kosovo recognition a condition for the EU membership”, Blic, Belgrade, September 4, 2012.
11
“Kosovo recognition unavoidable before Serbia’s
accessionto the EU”, Blic, Belgrade, September 12,
2012.
10
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man Parliament, consisting of the ruling
CDU and CSU parties, delivered to Serbia
seven conditions, which she should accept,
in order to access to the EU. First, continuation of the judicial system reforms and
eradication of corruption; 2) prosecution of
the attackers on the German Embassy in
2008; 3) reconciliation in the region without relativization of genocide; 4) implementation of all reached agreements between
Belgrade and Pristina; 5) dismantling of
parallel structures in the north of Kosovo;
6) cooperation of the Serbs from the north
of Kosovo with EULEX and KFOR; and
7) Serbia’s signature on the agreement on
good neighbourly relations with Kosovo12.
If the first six conditions were familiar to
Serbia, the seventh is completely new, and
it means that Serbia will sign a legally-binding statement with Pristina on normalization of the relations. This document could,
as it was said by the head of high German
delegation Schockenhoff, “be an agreement
on good neighbourly relations”, which, of
course, reminds of the treaty on cooperation between the two German states
from 1972. Although it never mentioned
that the two states recognized each other,
it undoubtedly showed that it dealt with
the relations between two sovereign states.
The first article of the treaty stipulated the
need to establish good neighbourly relations. Therefore, the seventh condition is
in fact, a demand for indirect recognition
of Kosovo’s independence by Serbia.
After many statements by the European, and especially German
politicians, about Serbia having to
completely normalize relations with

12
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Kosovo and even recognize it independence before accession to the
EU, on October 10, 2012, Serbia received the report by the European
Commission which, among other
things, for the first time mentioned
“territorial integrity of Kosovo” and
the need for Serbia and Kosovo not
to obstruct each other’s accession
to the EU.
Although this report, too, did not mention explicit recognition of Kosovo, it was
obvious that by those formulations the European Commission wanted to send two
messages to Serbia. First, that there will be
no division of Kosovo, and second, that at
some point of the way to the EU it will be
demanded from Belgrade to recognize Kosovo. By those formulations the European
Commission clearly notified Serbia of what
is expected of her, but also gave her enough
time to continue the accession process and
internal reforms.
This in only a few months after its formation, the new government found itself
in the maelstrom of Kosovo politics. Yet,
contrary to many predictions, the new government, although formed from the parties that were the backbone of the former,
Milošević’s regime (the Socialist Party of
Serbia and the Serbian People’s Party, formed after the break-up of the extremely
right-wing Serbian Radical Party) turned
out to be much more cooperative with the
West, than the previous, Tadić’s government. It immediately accepted everything
in regards to Kosovo that had been agreed
by Tadić’s government, and decided to raise
the talks between Belgrade and Pristina to
a higher level, of prime ministers. So, on
October 18, 2012, the new Serbian Prime
Minister Ivica Dačić met Kosovo Prime
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Minster Hashim Thaci in Brussels, under
auspices of the High Representative of the
EU Foreign Affairs Catherine Ashton.
After this meeting, the two Prime Ministers met nine more times in Brussels by
April 2012, under auspices of Catherine
Ashton, who is in charge of the foreign
policy in the European Commission.
At the first meeting of Dačić and Thaci,
it was agreed to continue the initiated dialogue between Belgrade and Pristina, which
was virtually frozen since the election campaign in Serbia, in the spring of 2012. The
US and Brussels strongly supported this
meeting, and just a few days later, foreign
ministers of Great Britain and USA, as well
as the High Representative of the EU Foreign Affairs Catherine Ashton arrived in
Belgrade. All of them strongly supported
the Belgrade-Pristina dialogue continuation. More importantly, during their stay
in Belgrade Hillary Clinton and Catherine
Ashton said recognition of Kosovo would
not be demanded from Serbia, thus leaving
Serbia with the option to continue the road
of the European integrations, and at the
same time remain faithful to her constitution, which treats Kosovo as a part of her
territory.
During the second meeting between
Dačić and Thaci in Brussels, on December
4, an agreement was reached on the four
administrative/border crossings between
Central Serbia and Kosovo to start functioning by the end of December. It was agreed
that there would be no customs charge for
the goods transported to the Serbs in the
north of Kosovo, or any state symbols, neither of Serbia, nor of Kosovo, at Končulj,
Merdare, Jarinje and Brnjak crossings. The
administrative crossings would be managed
by Serbian, Kosovo and EULEX policemen. Also, it was agreed that the represen-

tatives of Belgrade and Pristina authorities
would be appointed at the EU delegations
in Belgrade and Pristina, as liaisons and
dialogue officers. The High Representative
of the EU Foreign Affairs Catherine Ashton was the warrant of these agreements.
In the meantime, on January 13, 2013,
Serbian Parliament adopted a resolution
on Kosovo. All major parliamentary parties voted for the resolution, in which Kosovo and Metohija were treated as Serbia’s
autonomous region, and Serbia’s attitude
never to recognize Kosovo’s independence was repeated. The resolution also stated
that the government would continue the
implementation of already reached agreements and that the progress in the negotiations with Pristina should lead to faster
integration of the entire region into the EU.
However, it seems that the most important
part of the resolution was article 1, in which
it was stated that : “all jurisdictions that, as
a result of the negotiations, would be entrusted to the temporary self-government
institutions in Pristina, shall be confirmed
by a constitutional law and transferred to
the autonomous region organs”.
With such approach, Belgrade government wanted to create political
and legal framework for the negotiations with Pristina, regarding the
future status of the north of Kosovo
and the so called parallel structures
in the north.

In particular, based on such attitude,
Belgrade government got the opportunity to transfer to Pristina some of the legal
powers belonging to the north of Kosovo
institutions, as was demanded by the Western powers, and retain some of them in
the Northern Kosovska Mitrovica, keeping
all of them within Serbia, for Kosovo is still
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treated as her autonomous region. Thus the
government at the same time opened the
possibility to get the date for the beginning of the negotiations with the EU in
the foreseeable future, and at the same time
avoid accusations of “betrayal” of Kosovo
in exchange for the European integrations,
because the whole process is still being
conducted within Serbia, at least when it
comes to Serbian legal system.
According to the previous agreement
of January 17, 2013, the dialogue between
Serbian and Albanian side was continued,
at the highest level, in Brussels. As Serbian
Prime Minister Dačić said, it was agreed
that the customs fees from the administrative crossings would be paid into a special
Fund for the north of Kosovo municipalities’ development, under auspices of the EU.
As every time during these negotiations so
far, Pristina’s interpretation was completely
opposite, so that Kosovo Prime Minister
Thaci stated this round of negotiations was
marked by the beginning of agreeing to
dismantle the parallel institutions in the
north. He interpreted the agreement on
the customs as if they would be paid under
Kosovo’s laws, into Kosovo’s budget.
After this meeting in Brussels, Prime
Minister Dačić for the first time mentioned, within the overall solution of the issue,
the possibility for Kosovo to have the UN
chair. As he said, Serbia does not have the
means to block Kosovo’s admission to the
UN, but her friends China and Russia do.
This statement by Prime Minister Dačić
has caused fierce reactions in Serbia, where
many politicians indirectly or directly criticized the Prime Minister for the statement,
including the President of Republic himself, Nikolić. Still, it was the first time since
the beginning of the negotiations that any
influential politician in Serbia mentioned
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the possibility for Kosovo to have the UN
chair.
The next six rounds of negotiations were
dedicated to the north of Kosovo and solving the issue of the so called parallel institutions of the Serbs in the north of Kosovo.
These rounds of the negotiations took place
from February until the beginning of April
2013. The core of the dispute concerned
the issue of the proposed Association of
Serbian municipalities’ jurisdiction, because Belgrade asked for much wider powers
than Pristina was ready to accept. Serbian
side requested that the Serbs have their
own police forces within Kosovo police, as
well as their own first instance court within
Kosovo judicial system. These requests were
interpreted by the Albanian side and the US
as a wish to create a Serbian entity within
Kosovo, on the model of Republika Srpska
within Bosnia and Herzegovina. According
to the American ambassador in Belgrade
Kirby that did not turn out to be a good
solution, therefore the US opposed wider
jurisdictions for the Association of Serbian
municipalities in Kosovo. On the other
hand, Prime Minister Dačić said Serbia
would not go below her national interests’
minimum just to be granted the negotiations for accession to the EU opening date,
which means give up the executive powers
for the Serbs in the north of Kosovo.
At the end of this set of negotiations, the EU offered Serbian side an
agreement for which Vice Prime Minister Vučić said it was “nothing, so
Serbia has nothing to refuse when
it comes to Brussels offer, for Belgrade was actually offered nothing”.
The issues of police forces and judicial system weren’t even mentioned
in the offered agreement.
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In mid-March the high delegation of
the ruling German CDU party, headed
by Schockenhoff, came to Belgrade again,
having visited it in September 2012. The
aim of this visit was to see what Serbia has
done to fulfil the seven conditions which
were presented by the very same delegation
seven months earlier. This time, the chief
CDU foreign policy advisor Falenski said
that German Bundestag would tolerate
Serbia’s unfulfilling of some of the previously mentioned seven conditions, if the UN
chair for Kosovo was accepted13.
Such tough stance of the German MPs
and the agreement proposed to the Serbian
delegation in Brussels, indicated to a negative outcome of the Belgrade-Pristina
negotiations. And that indeed happened,
the eight round of the negotiations ended
in failure on April 2, 2013. Two sides did
not manage to reach the agreement and the
High Representative of the EU Foreign
Affairs Catherine Ashton said the formal
talks were over and wouldn’t be continued.
As expected, the government of Serbia refused the solution to Kosovo issue offered
by Brussels on April 9, but at the same time
requested continuation of the dialogue with
Pristina. Serbian government explanation
said the offered solution did not provide
the minimum guarantees for security and
life of the Serbs in the north of Kosovo and
therefore it was not acceptable.
And finally, Serbian–Albanian
agreement
Although Catherine Ashton had
said the formal Belgrade-Pristina
negotiations were over, they ne13

“German Christian Democrats’ message to the
President of Serbia”, Politika, Belgrade, March 24,
2013.

vertheless continued and after two
more rounds of talks, finally, after
over six months of negotiating and
ten highest level meetings, the
agreement between Belgrade and
Pristina was reached on April 19.
It is obvious that, just like when Serbia
was granted the candidacy in 2011, what
prevailed was the fact that Washington and
Brussels had estimated to have exhausted
all the options for pressuring and conditioning of Serbia and that it is better to have
Serbia on the road to European integration
than outside it. It was clear that Serbia wasn’t ready to give up the right to Serbian
police forces and judicial system, nor to let
additional article stipulating Serbia’s commitment not to prevent Kosovo becoming
the UN member, even at the price of not
getting the negotiations for accession to the
EU opening date.
The agreement between Belgrade and
Pristina was approved by the Parliament of
Serbia on April 26, 2013, by the vast majority of votes. 176 MPs were “for” and only
24 “against”. Against the agreement were
the Serbs from the north of Kosovo, too,
demanding a referendum on whether the
citizens are for joining the EU or having
Serbia in its entirety with Kosovo. They
were replied by the Vice Prime Minister
Vučić, who said he understood their dissatisfaction with the reached agreement,
but that it was the maximum of what was
achievable at that moment, and that it in
no way means recognition of Kosovo’s independence. Regardless of the Serbian government’s determination to carry out the
Brussels agreement, which the Serbs from
the north of Kosovo are rejecting for now,
it is certain that the problem of its implementation will remain the biggest challen-
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ge that Serbian government will be facing
in the forthcoming period.
The 15-point agreement provides
for the forming of the Association
of municipalities in Kosovo’s Serb-majority north, whose members
will elect regional police commander, which was the most important
demand of Serbian side. Its acceptance meant at the same time rejection of Pristina’s demand for the
Association to also include three
municipalities with the Albanian
majority – Southern Mitrovica, Vučitrn and Srbica, which was strongly opposed by Serbian side, for
in such Association the population
Albanian would have had a 65%
majority, compared to 35% of the
Serbs. The accepted Association
will have full powers over economic
development, education, health-care and town and rural planning.

It is stipulated that the courts would be
integrated into Kosovo’s judiciary system.
According to the agreement, court of appeal in Pristina will establish a panel with
Serbian majority among the judges, in the
parts of Kosovo with Serbian population
majority.
The fourth point of the Agreement says
that the Association’s jurisdiction derives from Kosovo’s laws and the European
Charter of Local Self-Government. The
fifth point stipulates that all police officers
in Kosovo, including those in the north,
will be appointed and paid by Kosovo’s
Ministry of Internal Affairs14.
Finally, Serbian side managed to reject the Albanian intention to include
14
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into point 14 of the agreement a part in
which Serbian side would commit not to
prevent Kosovo from becoming a member
of the UN. Instead, in the point 14 both
sides committed not to block each other
in their European integrations. This was
accepted by Serbian side earlier, in 2012.
It was particularly important for Belgrade
not to accept the Albanian side’s demand to
actually accept Kosovo’s UN membership,
through point 14. That remained practically
last Serbia’s card in the following period,
when series of other important issues in
Kosovo will be resolved, like the position
of the Serbs living south of the Ibarriver,
the status of the monasteries and churches,
the issues of property, energy and telecommunications.
As a part of this Agreement, the two
sides accepted that Kosovo Armed Forces
will not enter the Serbian municipalities
Association’s territory unless in the case of
natural disasters, and even then only after
consent by the NATO forces and Serbian
population. NATO is a warrant of this provision.
The Agreement enabled Serbian side to
form the Association of Serbian municipalities, it legalized the so called “parallel
institutions” of the Serbs in the north of
Kosovo, provided guarantees for the Serbs
living in Kosovo and enabled Serbia to
speed up her European integrations and
get the EC recommendation for the accession negotiations with the EU opening
date. That should also make Serbia more
attractive destination for foreign investors,
particularly for those coming from the EU.
On the other hand, for Albanian side
the Agreement brought easing of tensions
in relations with Belgrade, opening of the
stabilization and association agreement
with the EU negotiations, but also Bel-
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grade’s acceptance for the Association of
Serbian municipalities to be formed, and
derives its jurisdiction under Kosovo’s laws.
Such conclusion is particularly implied by
those Agreement points stipulating that
the Association’s powers are derived from
Kosovo’s laws and that all police officers in
Kosovo, including those in the north, will be
appointed and paid by Kosovo’s Ministry
of Internal Affairs. Despite of that, under
this Agreement Pristina will have practically no power over the north, which will
only formally, as before, be a part of the
self-proclaimed state of Kosovo. All key
levers of power will be in the hands of the
Serbs living in the north. In addition, President of Serbia Tomislav Nikolić has already
implied that if this Agreement is reached,
Serbian Parliament will pass a constitutional law to confirm it, but also to one more
time emphasize how everything remains
within Serbia, for Kosovo is still treated as
Serbia’s southern autonomous region. Of
course, as before, since 1999, Serbia will
have virtually no powers over central and
southern Kosovo.
As always, the reached Belgrade-Pristina Agreement interpretations were diametrically opposite. Thus, Serbian Vice
Premier Aleksandar Vučić said that all
Serbian demands were accepted by this
Agreement, and Pristina’s Prime Minister
Thaci said that by the same Agreement
Serbia “de jure recognized Kosovo”, which
was immediately responded by Vučić, who
saying that was not true. It can be expected
that for a long time Belgrade and Pristina
will continue to interpret the Agreement,
just as they did with most of the achieved
agreements so far. Decades will pass before
fervour calms down, and people who live in
this region start living normal lives by each
other’s side.

Beside the implementation of the so far
agreed issues, which is certainly a task that
will take years to complete, the key issue of
Belgrade-Pristina relations is going to be the
UN chair for Kosovo. It can be expected that
Brussels and Washington will put this issue
on the agenda before Serbia’s accession to
the EU, and that it will be the final, ultimate
condition for Serbia to become a full member of the EU. Such attitude by the USA
and the EU tells that at least so far, Western
powers have given up the toughest pressures
on Serbia, in the first place in the form of
German demands for Serbia to recognize
Kosovo’s independence and establish good
neighbourly relations with Pristina. It is
obvious that the West has come to a conclusion that no government in Belgrade will
be ready to fulfil those conditions at this moment, so instead of that strategy, a somewhat
different approach of support and softer
pressures was adopted. Basically, the aim of
both strategies is the same – to round up,
as soon as possible, Kosovo’s independence
in its administrative borders and to achieve
that Serbia establishes “good neighbourly”
relations with Kosovo before accession to
the EU. The Union by no means wants to
have another case of Cyprus and to accept
a country that has not resolved her territorial disputes. Since Serbia’s admission into
the EU has been postponed for the next five
to ten years, Western powers have come to
a conclusion that it is better if Serbia continues her reforms and normalization of
relations with Pristina, and to postpone establishment of “good neighbourly” relations
for the end of that road. Thus Serbia got,
at least for now, space and time to continue the reforms and diplomatic activities
regarding Kosovo. In any case, Serbia is increasingly approaching the time when she
will have to resolve the Kosovo issue.
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Interesy i sentymenty w stosunkach polsko-amerykańskich

D

wie grupy czynników kształtowały, kształtują i będą
kształtować stosunki dwustronne
polsko-amerykańskie: interesy oraz
czynniki natury sentymentalno-nostalgicznej. Oczywiście te pierwsze,
interesy polityczne, gospodarcze,
naukowo-kulturalne i polonijne są
najważniejsze. Sentymenty są pomocne i dynamizująco oddziaływają na stosunki między państwami
wówczas, gdy interesy są zbieżne.
Kiedy interesy są sprzeczne, powoływanie się na sentymenty niewiele
pomaga w utrzymaniu dobrych
stosunków.

Zacznijmy od identyfikacji najważniejszych czynników natury sentymentalno-historycznej i tradycji, jakie wpływają na
stosunki bilateralne między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
1. Wczesna obecność Polaków
na ziemi północnoamerykańskiej
Pierwsi Polacy przybyli do Jamestown
w Wirginii w 1608 r., a więc kilkanaście
lat przed tzw. pielgrzymami ze statku

Mayflower. Polacy budowali studnie,
uruchomili produkcję smoły, zbudowali
pierwszą hutę szkła. Innymi słowy odgrywali ważną rolę w życiu gospodarczym tej pierwszej białej osady na ziemi
północnoamerykańskiej. Dokumenty
wykazują, że Polacy uratowali życie kapitanowi Johnowi Smithowi, który stał na
czele osady, kiedy wpadł on w zasadzkę
zastawioną przez Indian. Polacy zorganizowali w 1619 r. strajk, kiedy kolonia
otrzymała ograniczoną autonomię pozbawiając Polaków praw wyborczych do
lokalnego zgromadzenia zwanego House
of Burgesses. Był to zwycięski strajk.

2. Polacy wnieśli znaczący wkład w amerykańską wojnę o niepodległość 1776–
–1783. Udział Tadeusza Kościuszki,
zwanego ojcem artylerii amerykańskiej,
wkład Kazimierza Pułaskiego, pierwszego dowódcy kawalerii amerykańskiej,
oraz udział około 100 innych naszych
rodaków w walce o wolność kolonii są
dobrze znane w USA, choć nie zawsze
należycie eksponowane w amerykańskiej
historiografii. Jeżeli chodzi o Kościuszkę, to jego pobyt w latach 1776–1784
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w Stanach Zjednoczonych nie tylko
wzbogacił jego doświadczenie wojskowe, ale umożliwił mu również zapoznanie się z ideałami amerykańskiego
ruchu niepodległościowego i republikanizmem (przyjaźń z Tomaszem Jeffersonem). Niewątpliwie wpłynęło to na
ukształtowanie się jego poglądów, jak
i na późniejszą działalność na terenie
Polski. Pułaski w walce o niepodległość
Stanów Zjednoczonych oddał swe życie.
Był znany z odwagi. Pozyskał przyjaźń
Jerzego Waszyngtona, który kilkakrotnie
publicznie pochwalił jego uzdolnienia
wojskowe, bezinteresowność i zasługi dla
walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Chociaż w XIX wieku nie było
niepodległego państwa polskiego, nie
można powiedzieć, aby nic się nie działo w stosunkach polsko-amerykańskich.
Poza emigracją Polaków do USA obserwujemy w XIX stuleciu również żywe
zainteresowanie społeczeństwa amerykańskiego walką niepodległościową narodu polskiego. Amerykanie z sympatią
odnosili się do naszych powstań narodowych i udzielali schronienia uchodźcom.
3. Od stu kilkudziesięciu lat Ameryka jawiła się wielu Polakom jako
ziemia obiecana, kraj obfitości
stwarzający każdemu szansę na
sukces. Miliony Polaków szukały
szczęścia za oceanem a wielu, nie
mając możliwości wyjazdu, marzyło o amerykańskim Eldorado.
Sukcesy amerykańskie kontrastowały z trudnymi politycznymi losami Polski i ciężkimi warunkami życia
społeczeństwa.

Pierwsza osada polska w Stanach
Zjednoczonych, Panna Maria, powstała
w 1854 r. w Teksasie.
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4. Dyplomacja Stanów Zjednoczonych
wniosła ważny wkład w odzyskanie
niepodległości Polski po I wojnie światowej. Trzynasty punkt prezydenta
W. Wilsona w jego programie pokojowym przedstawionym na konferencji
wersalskiej postulował odzyskanie niepodległości przez Polskę z dostępem do
morza. Brzmiał on następująco: Powinno być ustanowione niepodległe państwo
polskie, które powinno obejmować ziemie
zamieszkane przez bezsprzecznie polską
ludność, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza, którego niezawisłość polityczna oraz gospodarcza oraz całość
terytorialna powinna być zagwarantowana paktem międzynarodowym.
Stany Zjednoczone zgodziły się, aby Polska była reprezentowana na konferencji
pokojowej przez dwóch delegatów: Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Początkowo Stany Zjednoczone
opowiadały się za przyznaniem Polsce
Gdańska i tzw. korytarza. W kwietniu
1919 r. Wilson niestety poparł stanowisko Lloyda George’a i opowiedział się za
statusem wolnego miasta dla Gdańska.
Wilson poparł też stanowisko brytyjskie
o potrzebie zorganizowania plebiscytu
na Śląsku.
5. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej Stany
Zjednoczone udzielały Polsce pomocy,
m.in. żywnościowej. Szefem amerykańskiej misji żywnościowej w Polsce był płk
Wiliam R. Grove. Pierwsze trzy okręty
z ładunkiem mąki pszennej wpłynęły
do Gdańska już 17 lutego 1919 r., a 30
kwietnia 1919 r. podpisano w Warszawie
porozumienie między rządem polskim
a Amerykańską Administracją Pomocy.
Ponadto z zapasów Amerykańskich Sił
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Ekspedycyjnych we Francji nadchodziły
dostawy m.in. odzieży, sprzętu transportowego, lekarstw, łóżka szpitalne, karetki
pogotowia.
Również w czasie II wojny światowej
Stany Zjednoczone objęły Polskę programem lend-lease i wspomagały finansowo władze polskie na emigracji. Po
zakończeniu wojny Polska została objęta
programem UNRRA. Pierwsze dostawy odzieży i żywności dotarły do Gdyni
już 6 września 1945 r. Później w ramach
tego programu nadesłano m.in. samochody ciężarowe, traktory, wagony kolejowe, maszyny rolnicze, bydło, produkty
naftowe, wełnę, bawełnę, lekarstwa, nasiona, konie i nawozy sztuczne. Ponadto
pomocy Polsce udzieliły amerykańskie
organizacje polonijne zarówno po I, jak
i po II wojnie światowej. Nawet w okresie zimnej wojny stosunki polsko-amerykańskie były cieplejsze i bardziej aktywne
aniżeli stosunki Stanów Zjednoczonych
z pozostałymi państwami bloku radzieckiego.
6. Stany Zjednoczone były katalizatorem zmian ustrojowych w Polsce
w 1989 r., wnosząc wkład w proces demokratyzacji i budowy gospodarki wolnorynkowej, chociaż
pomoc gospodarcza USA była poniżej potrzeb i oczekiwań Polaków.

7. Obecność w Stanach Zjednoczonych
wielomilionowej społeczności polonijnej wpływa dynamizująco na rozwój
kontaktów i stosunków polsko-amerykańskich w różnych płaszczyznach:
politycznej, gospodarczej, kulturalnej,
turystycznej. Polonia amerykańska angażowała się na rzecz niepodległości Polski
zarówno w czasie I wojny światowej, jak
i po II wojnie światowej. Udzielała po-

mocy charytatywnej. W Polsce działały firmy polonijne. Polonia angażowała
się m.in. w uznanie granicy na Odrze
i Nysie Łużyckiej przez Stany Zjednoczone oraz w zatwierdzenie przez Senat
USA protokołów o członkostwie Polski
w NATO. Obecność środowisk polonijnych ułatwia prezentację polskiej kultury
w Stanach Zjednoczonych.

8. Między Polską a Stanami Zjednoczonymi nigdy nie było wojny, a w dwóch ostatnich wojnach światowych walczyliśmy
po tej samej stronie. Stwarza to atmosferę sprzyjającą budowie wzajemnego
nieantagonistycznego i sojuszniczego
wizerunku. O tym, jak wojny negatywnie wpływają na stereotypy i wzajemnie
uprzedzenia świadczą wielowiekowe
konflikty w Europie (polsko-rosyjskie,
polsko-niemieckie, francusko-niemieckie, grecko-tureckie itp.).
Najważniejsze w stosunkach między
państwami są jednak interesy. W stosunkach z USA mamy interesy wielopłaszczyznowe
W płaszczyźnie polityczno-strategicznej Stany Zjednoczone, będąc
obecne w Europie politycznie, militarnie, gospodarczo, kulturalnie
i ze swymi wpływami, są z naszego
punktu widzenia gwarantem stabilizacji na naszym kontynencie,
a także – poprzez NATO – gwarantem bezpieczeństwa Polski.
Naszym celem długofalowym powinno być kształtowanie w różnych środowiskach na terenie USA
klimatu przyjaznego dla Polski,
poprawa wizerunku Polski w Ameryce, kultywowanie sympatii dla naszego kraju i budowanie w miarę
możliwości propolskiego lobby.
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Przykładem dobrych stosunków politycznych między Polską i Stanami
Zjednoczonymi są liczne wzajemne wizyty polityków na wysokim szczeblu. Po
1989 r. wszyscy prezydenci amerykańscy
i wszyscy prezydenci polscy kilkakrotnie
składali wzajemne wizyty w Warszawie
i w Waszyngtonie.
Stany Zjednoczone są zainteresowane wdrożeniem na polskim rynku sprzętu wojskowego. Polska jest największym
w subregionie potencjalnym klientem dla
amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego.
Ponadto Amerykanie uważają, że wybór
przez Polskę np. samolotów amerykańskich,
rakiet lub innego sprzętu zachęci inne kraje
w Europie Środkowo-Wschodniej do zakupu lub leasingu podobnego sprzętu. Amerykanie, aby wejść na polski rynek zbrojeniowy,
wspierają współpracę przemysłów obronnych. Podkreślają kompatybilność sprzętu
amerykańskiego ze standardami NATO,
potrzebę tworzenia ścisłych więzi (bonding)
między polskimi i amerykańskimi siłami
zbrojnymi, zapleczem technicznym i szkoleniowym. Poprzez dwustronną współpracę
wojskową z USA, a także NATO polskie
siły zbrojne szybciej osiągną interoperacyjność, możliwość współdziałania z NATO.
W płaszczyźnie gospodarczej w naszym
interesie leży stworzenie maksymalnie stabilnych warunków gospodarczej współpracy polsko-amerykańskiej. Nie jest to łatwe
zadanie z uwagi na tendencję do protekcjonizmu w USA. Niemniej jednak należy
zabiegać o dostęp do kredytów, technologii
i towarów na rynku amerykańskim i traktować to jako jedną z dróg naszego rozwoju
gospodarczego Rynek amerykański, choć
bardzo wymagający, jest nadal rynkiem
w znacznym stopniu otwartym i powinien
być traktowany przez naszych producentów
jako poważniejsze niż obecnie źródło dewiz.
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Departament Handlu USA już w 1995
r. zaliczył Polskę do 10 krajów, które
w przyszłości będą miały duże możliwości
i będą stanowiły dla Stanów Zjednoczonych miejsce atrakcyjnych lokat kapitałowych (big emerging markets). Jak dotąd ta
ocena nie znalazła przełożenia na praktyczna politykę gospodarczą USA wobec Polski. Pod względem obrotów handlowych
Stany Zjednoczone są w drugiej dziesiątce największych zagranicznych partnerów
Polski. W 2012 r. wartość obrotów handlowych polsko-amerykańskich wyniosła
blisko 8 mld dolarów, w tym eksport polski
do USA 4,6 mld dolarów, import z USA
3,4 mld dolarów. Mieliśmy więc dodatni
bilans handlowy z USA w wysokości
1,2 mld dolarów. Wśród zagranicznych inwestorów w Polsce Stany Zjednoczone zajmują czwartą pozycję. Wartość inwestycji
amerykańskich w Polsce w 2013 r. szacuje
się mniej więcej na 20 mld dolarów. W sumie w firmach amerykańskich w Polsce
pracuje ponad 350 tysięcy ludzi.
W płaszczyźnie kulturalnej Stany Zjednoczone reprezentują bardzo różnorodną pod względem formy i treści kulturę.
W naszym długofalowym interesie leży
wzbogacenie kultury polskiej najbardziej
wartościowymi osiągnięciami kultury amerykańskiej. Mimo znacznej komercjalizacji kultury amerykańskiej istnieją nadal
znaczne możliwości prezentowania kultury
polskiej na rynku amerykańskim. Leży to
nie tylko w interesie kulturalnym Polski.
Niestety, z obiektywnych względów istnieje
wyraźna asymetria w prezentacji i obecności
kultury amerykańskiej w Polsce i obecności
kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych.
Mamy również oczywiste długofalowe
interesy naukowe w stosunkach z USA. Jest
to kraj o największych osiągnięciach naukowych. Powinniśmy zapewnić sobie możliwo-
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ści korzystania z dorobku i osiągnięć nauki
amerykańskiej w celu przyswojenia ich dla
nauki polskiej. Widzimy w tym także możliwości dostępu do nowoczesnej aparatury naukowej. Stosunki naukowe z USA stwarzają
także szanse kształcenia kadry naukowej.
W tym celu należy skutecznie wykorzystać
istniejącą już i przyszłą infrastrukturę współpracy nie tylko polskich instytucji naukowych, ale poszczególnych indywidualnych
naukowców polskich z ośrodkami naukowymi w Stanach Zjednoczonych. Warto
przypomnieć, że 75% żyjących laureatów
Nagrody Nobla w naukach ekonomicznych
i ścisłych mieszka lub pracuje w Stanach
Zjednoczonych. Natomiast wśród 10 najlepszych Uniwersytetów na świecie jest aż
8 uczelni amerykańskich, a wśród 50 najlepszych na świecie 30 to uczelnie w USA.
Jeżeli chodzi o długofalowe interesy
polonijne, to obejmują one umożliwienie
Polonii amerykańskiej utrzymanie różnorodnych więzi z macierzą, zapewnienie
sobie możliwości oddziaływania kulturalnego i politycznego na społeczność polonijną, a poprzez Polonię docieranie również
do szerszych kręgów społeczeństwa amerykańskiego w celu kształtowania postaw
sympatii dla naszego kraju. Strategicznym
celem powinno być dążenie do pozyskania
społeczności polonijnej, jako swego rodzaju lobby politycznego przyjaznego Polsce.
Jeżeli uwzględnić dynamikę zmian w USA
(pokoleniową, polityczną, edukacyjną),
w dłuższym horyzoncie czasowym jest to
cel realny. Wymaga jednak z naszej strony
cierpliwych, wyważonych i systematycznych działań.
Czy w przyszłości interesy Polski
i USA będą zbieżne?

krajami. Stany Zjednoczone mają
interesy globalne, Polska raczej
regionalne. Zasadnicze interesy
Polski i Stanów Zjednoczonych na
kontynencie europejskim wykazują
dużą zbieżność.
Oba państwa dążą m.in. do: 1) stworzenia stabilnego (klarownego) układu stosunków w Europie, 2) realizacji podjętych
zobowiązań rozbrojeniowych w Europie,
3) zacieśnienia, a nie rozluźnienia struktur euroatlantyckich, 4) przezwyciężenia
różnic systemowych i cywilizacyjnych
między Wschodem a Zachodem Europy, 5) kreowania efektywnego mechanizmu przeciwdziałania niebezpieczeństwu
zdominowania polityki europejskiej przez
którekolwiek z państw, 6) podtrzymania
amerykańskiej obecności wojskowej na
naszym kontynencie, pojmowanej jako
gwarancja bezpieczeństwa europejskiego,
7) budowy harmonijnych stosunków między
Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, 8) konstruktywnej współpracy między
strukturami wojskowymi UE i NATO,
9) stworzenia nowego ładu światowego
opartego na wartościach cywilizacji zachodniej.
Potencjalne zagrożenie dla interesów Polski mogłoby powstać, gdyby Stany Zjednoczone odwróciły
się twarzą od Europy w kierunku
Azji, by powstrzymać rozszerzanie
się wpływów chińskich. Gdyby doszło do znacznej redukcji obecności militarnej USA na kontynencie
europejskim, zagrożeniem dla naszych interesów byłby skrajny protekcjonizm w polityce handlowej
po obu stronach Atlantyku.

Uważam, że tak, mimo dużych
różnic potencjałów między obu
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Unie kredytowe w państwach
Unii Europejskiej jako wyraz
funkcjonowania społeczeństwa
obywatelskiego – kazus polski,
czyli o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych
w świetle konstytucyjnej zasady
społeczeństwa obywatelskiego

Wprowadzenie
Wywodzące się z dziewiętnastowiecznych spółdzielni kredytowych tzw. unie kredytowe1 pełnią obecnie komplementarną
rolę wobec systemu bankowego na rynkach
usług bankowych w wielu krajach2. W Europie działają one w państwach należących
do Unii Europejskiej (Estonii (tzw. Hoiu-laenuühistu), Irlandii (tzw. credit union/
1

2
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Na temat historii unii kredytowych zobacz np.
T. Orzeszko, Banki spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju, Poznań
1998, s. 27 i n., eadem, Instytucje finansowe z sercem
– historia i teraźniejszość unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2012, s. 14–20;
T.W. Guinnane, Regional organizations In the German cooperative banking system In the late 19th century, Reserch In Economics 1997, vol. 51, issue 3,
s. 251–274, A. Jedliński, Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, Warszawa
2002, s. 17–24.
Zgodnie z najnowszym raportem World Council
of Credit Unions’ annual Statistical Report, obecnie
unie kredytowe działają w 100 państwach świata,
http://www.woccu.org/publications/statreport.

comhar creidmheasa), Litwie (tzw. kredito
unija), Łotwie (tzw. krājaizdevu sabiedrību),
Macedonii (tzw. Штедно кредитните
унии), Polsce (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe), Rumunii (tzw. caselor de ajutor reciproc), Wielkiej Brytanii
(tzw. credit union)), ale także i innych państwach naszego kontynentu (np. Mołdawii). Współcześnie wyraźnie postrzega się
je jako przedsiębiorstwa społeczne, których
celem jest samopomoc, samorealizacja
i działania pewnych grup w interesie własnym3, będące wyrazem funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego4. Jednak już
w okresie kreowania pierwszych spółdzielni
kredytowych w XIX w. formułowano postulaty tworzenia takiego społeczeństwa
3

4

L.M. Salamon, Sektor non profit na rozstajach.
Przypadek Stanów Zjednoczonych, [w:] Trzeci sektor
dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe, Warszawa 2008, s. 68.
W Polsce por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK) z 12 stycznia 2012 r., Kp 10/09,
OTK-A 2012, nr 1, poz. 4.
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w oparciu o ideały demokratyczne i właśnie
spółdzielcze5.
Działalność unii kredytowych we
wszystkich państwach UE regulowana jest na poziomie krajowym,
jednak niektóre rozwiązania wynikają z wdrożenia przepisów unijnych6. Na świecie widoczna jest
również tendencja do zbliżania
prawa normującego ich działalność
w poszczególnych krajach7.

5
6

7

K. Libelt, Koalicja kapitału i pracy, Poznań 1885,
ss. 14 i 15.
Rozwiązania w poszczególnych państwach są różne,
na przykład niektóre z państw zapewniły sobie możliwość wyłączenia postanowień dyrektywy 2006/48/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14
czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana), OJ L 177/1 z 30.06.2006, jak
Irlandia czy Polska; w odniesieniu do standardów
obowiązujących w zakresie kredytu konsumenckiego – wyznaczanych dyrektywą 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia
2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz
uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG, OJ L
133/66 z 22.05.2008 – sama dyrektywa w art. 2 ust. 5
przewiduje możliwość ograniczonej transpozycji jej
przepisów, jeśli spełnione są pewne przesłanki m.in.
państwa członkowskie mogą wprowadzić mniejsze
wymogi przy zawieraniu umów o kredyt, gdy kredytodawca jest organizacją, która: została utworzona
dla wzajemnych korzyści jej członków; nie przynosi
zysków osobom innym niż jej członkowie; realizuje
cel społeczny przewidziany w ustawodawstwie krajowym; przyjmuje – wyłącznie od swoich członków
– oszczędności oraz zarządza nimi, a także udostępnia tym osobom źródła kredytowania oraz udziela
kredytu w oparciu o rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, która jest niższa niż stopy powszechnie
stosowane na rynku lub w stosunku do której stosuje
się pułap ustanowiony w prawie krajowym i w której
członkostwo jest ograniczone do osób zamieszkujących lub zatrudnionych w określonym miejscu lub
do pracowników i emerytowanych pracowników
określonego pracodawcy lub osób spełniających inne
warunki określone w prawie krajowym jako podstawa istnienia więzi między członkami.
A. Jedliński, op. cit., s. 29.

W związku z tym, pomimo że podstawą
prawną ich organizacji i funkcjonowania są
akty prawne poszczególnych państw UE,
to wszystkie unie kredytowe mają pewne
wspólne cechy konstrukcyjne: prowadzą
działalność non for profit, są własnością
swoich członków połączonych określoną
więzią społeczną, właściwą dla nich formą organizacyjnoprawną jest spółdzielnia,
a w ich działalności realizowany cel społeczny. Sprawia to, że wpisują się one w model
społeczeństwa, w którym wolności, także
w wymiarze gospodarczym, towarzyszy troska o innych, a aktywność obywatelska ma
także wymiar społeczny.
Podejmując dyskusję nad działalnością
unii kredytowych w kontekście społeczeństwa obywatelskiego, zastrzec trzeba, że
w pojęciu „społeczeństwo obywatelskie”
mieści się pewna synteza idei, a ono samo
wciąż jest przedmiotem szerokiej debaty
wśród przedstawicieli różnych dyscyplin
naukowych, będącej wyrazem poszukiwań jego znaczenia. Mając świadomość,
że pomimo wielowiekowego dyskursu
dotyczącego relacji obywatel – wspólnota
– państwo, nadal sporne jest jego rozumienie, można jednak próbować identyfikować
pewne komponenty charakteryzujące ten
typ społeczeństwa, które znajdują odbicie
w przyjmowanych rozwiązaniach normatywnych. W tym aspekcie społeczeństwo
obywatelskie to różnorodne formy związków społecznych i stowarzyszeń, które
ze swojej istoty nie są polityczne (chociaż mogą się wyrażać poprzez politykę),
a zalicza się do nich najczęściej różnego
rodzaju dobrowolne organizacje, związki
zawodowe, małe przedsiębiorstwa8, nie8

W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. Komentarz, Kraków 1998,
s. 19, E. Shils, Co to jest społeczeństwo obywatelskie,
[w:] K. Michalski (red.), Europa i społeczeństwo
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kiedy także wielkie korporacje9. W takim
rozumieniu można przyjąć, że „społeczeństwo obywatelskie jest sferą dobrowolnego
ludzkiego zrzeszenia, jego podmiotami są
wolne i autonomiczne jednostki uwikłane
w sieć różnego rodzaju relacji, wśród których
są także więzi wspólnotowe, będące dla nich
źródłem tożsamości”10. W doktrynie podkreśla się bardzo istotną kwestię łączenia,
poprzez zrzeszenie, tego co prywatne,
z tym co publiczne, albowiem kooperacja
sprawia, że „jednostki mogą przekonać się,
że ich własne sprawy zależą od innych oraz
wiążą się ze sprawami innych”11. W wymiarze prawnym podkreśla się, że w społeczeństwie obywatelskim przynależność do
związków, stowarzyszeń, zrzeszeń ma charakter dobrowolny, one same zbudowane
są na prawie i zasadach demokratycznych,
a podstawą normatywną dla ich funkcjonowania jest wolność przekonań, wolność
stowarzyszeń12.
Ze względu na fakt, że zawarte
w niniejszym artykule refleksje mają
ścisły związek z ekonomiczną sferą
aktywności człowieka, nie można
też nie odnieść się do poglądów

obywatelskie, Kraków 1994, s. 12; W Sokolewicz, Konstytucyjna charakterystyka państwa, [w:]
L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej. Komentarz, t. V, publikacja wymiennokartkowa, Warszawa 2007s. 13; K. Orzeszyna, Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej, Teka Komisji
Prawniczej, Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, t. II, Lublin 2009, s. 99.
9
Tak np.: T. Żyro, Wstęp do politologii, Warszawa
2004, s. 30.
10
K. Orzeszyna, op.cit, s. 99.
11
R. Dagger, Civic Virtues: Rights, Citizenship and
Republican Liberalism, Oxford 1997, s. 200, za:
D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego, Toruń 2012, s. 320.
12
S. Oliwniak, Społeczeństwa obywatelskie, [w:]
B. Hołyst (red.), Wielka encyklopedia prawa, Warszawa 2005, s. 949–950.

36

doktryny podejmujących wątek relacji między społeczeństwem obywatelskim a gospodarką. Część jej
przedstawicieli dokonuje oddzielenia sfery ekonomii od społeczeństwa obywatelskiego, inni zaś widzą
ścisły związek miedzy nimi13.
Wydaje się jednak słuszne przyjąć,
że są one nierozerwalnie związane. Już
Adam Smith wskazując wartości, na jakich powinno opierać się społeczeństwo
obywatelskie, odnosił je do współdziałania
o charakterze społecznym i ekonomicznym14. Wśród wielu współczesnych poglądów szczególnie ważnye wydają się te
wiążące ideę społeczeństwa obywatelskiego z ideą społecznej gospodarki rynkowej.
Przekonania, że „gdzie nie ma społeczeństwa obywatelskiego, tam nie może
istnieć wolny rynek”, ale i społeczeństwo
obywatelskie nie może przetrwać bez tego
typu rynku15 zdają się mieć potwierdzenie w doświadczeniach wielu państw. Nie
można jednak nie dostrzegać i innego
związku; sam wolny rynek, nastawienie
wyłącznie na zysk oznacza niestabilność,
kryzysy, upadłości, społeczne niezadowolenie, dlatego gospodarka rynkowa
powinna być realizowana w ramach ładu,
określonego porządku prawnego i etycznego chroniących ją przed degeneracją16.
Zob. szerzej np. D. Pietrzyk-Reeves, op.cit.,
s. 255-272.
14
Zob. A. Smith, The Theory of Moral Sentiments,
http://www.econlib.org/library/Smith/smMSCover.
html
15
J. Keane, Civil society. Old Imagies, Cambridge
1998, s. 17–19, za: D. Pietrzyk-Reeves, op.cit.,
s. 276.
16
W Szymański, Społeczna gospodarka rynkowa
i spółdzielczość w warunkach globalizacji, [w:]
T. Skoczek (red.), Spółdzielczość w budowie społeczeństwa obywatelskiego – historia i współczesność,
Warszawa 2013, s. 105.
13
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W tym kontekście ideologicznym postrzegać należy unie kredytowe. Są one z jednej
strony przejawem aktywności obywateli
ukierunkowanej na realizację interesu indywidualnego, zaspokojenie własnych potrzeb, z drugiej, łagodzą skutki asymetrii
występującej na rynku będąc „oddolnym”,
społecznym nurtem ochrony społeczeństwa.
Wyznaczony w tytule zakres rozważań
wymaga poczynienia jeszcze kilku uwag
wstępnych na gruncie polskich regulacji
oraz sformułowania celów badawczych.
Odnosząc się do rodzimych aktów prawnych, stwierdzić trzeba, że pobieżna zaledwie analiza norm konstytucyjnych skłania
do przyjęcia wniosku, że w państwie polskim realizowany powinien być model
ustroju gospodarczego, w którym element
rynkowy współgra z istotnymi społecznie
wartościami, jak solidaryzm (preambuła,
art. 20 Konstytucji RP), sprawiedliwość
społeczna (art. 2 Konstytucji RP), równość, ale także wolność jednostki i prawo
do samorealizacji w różnych obszarach
życia (m.in. art. 58 Konstytucji RP). Daje
to podstawę do stawiania pytań, w jakiej
formie wzorce konstytucyjne znajdują
odzwierciedlenie w ustawach zwykłych.
W tym kontekście, w niniejszym artykule podjęto próbę analizy prawnej regulacji
funkcjonowania pewnego typu spółdzielni
prowadzących działalność bankową, to jest
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Zawarte w nim refleksje stanowią próbę odpowiedzi na pytanie, na ile
stanowione prawo uwzględnia obywatelski
i społeczny komponent w działalności tych
spółdzielni, w jakim wymiarze są wyrazem
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Spółdzielcza kasa
oszczędnościowo-kredytowa
jako zrzeszenie w rozumieniu
art. 12 Konstytucji RP
Ze względu na fakt, że określenie „społeczeństwo obywatelskie” nie jest terminem
normatywnym, a i zasada społeczeństwa
obywatelskiego nie jest wyrażana expressis
verbis w Konstytucji RP17 konieczne jest
ich doprecyzowanie w płaszczyźnie jurydycznej.
Zasadę społeczeństwa obywatelskiego
wyprowadza się przede wszystkim z zagwarantowanej w art. 12 Konstytucji RP
wolności tworzenia i działania różnego rodzaju organizacji obywatelskich (związków
zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów
obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji), choć zarówno w doktrynie, jak orzecznictwie często wskazuje się
na szerszy jej kontekst wymieniając i inne
komponenty społeczeństwa obywatelskiego (partie polityczne)18. Spór o konstytucyjne ramy społeczeństwa obywatelskiego
jest jednak w istocie rzeczy konfliktem wyKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.
18
Za węższym ujęciem zasady społeczeństwa obywatelskiego wyłączającym możliwość zaliczania
doń organizacji aspirujących do przejęcia jakiejkolwiek części władzy w państwie opowiada się
W. Sokolewicz, Społeczeństwo obywatelskie jako
prawna zasada ustroju, [w:] L. Garlicki (red.),
Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej. Komentarz,
t. V, publikacja wymiennokartkowa, Warszawa
2007, s. 12; inaczej: S. Sagan, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001, s. 43,
J. Kuciński, Zasady ustroju politycznego państwa
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku,
Warszawa 2012, s. 163; W. Skrzydło, Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa
2013, s. 25, w orzecznictwie TK zob. wyrok z dnia
27 maja 2003 r., K11/03, OTK-A 2003, nr 5,
poz. 43.
17
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wołanym brakiem zgody co do rozumienia
samego określenia „społeczeństwo obywatelskie”. Jak już wskazywano prowadzona
w przestrzeni interdyscyplinarnej dyskusja
naukowa wciąż jest żywa, a zakres pojęcia
pozostaje problematyczny.
W obecnej ustawie zasadniczej
brak jest również przepisów odnoszących się expressis verbis do
spółdzielni w odróżnieniu od poprzedniej polskiej konstytucji19, jak
i tej rangi aktów prawnych innych
państw20. Niemniej wyrażona w art.
12 Konstytucji RP zasada wolności
tworzenia zrzeszeń obejmuje różne ich kategorie, w tym spółdzielnie, co niejednokrotnie podkreślał
Trybunał Konstytucyjny21.

Sprawia to, że wszelkie zasadnicze rozstrzygnięcia dotyczące spółdzielni, zarówno
na gruncie doktryny, jak i orzecznictwa, dokonuje się w świetle art. 12 i 58 Konstytucji
RP22. Postanowienia konstytucyjne pozwalają na określenie pewnych niezbędnych
cech, jakimi muszą się one charakteryzować, wśród których wymienić należy: do19

W art. 16 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodaw-

czy w dniu 22 lipca 1952 r. w brzmieniu z 1976 r.,
Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36, odnoszono się wprost do
spółdzielni.
20
Spółdzielnie są przedmiotem regulacji na przykład konstytucji włoskiej.
21
Wyrok TK z dnia 29 maja 2001 r., K 5/01, OTK
2001, nr 4, poz. 87; wyrok TK z dnia 20 kwietnia 2004 r., K 42/02, OTK-A 2005, nr 4, poz.
38; wyrok TK z dnia 15 lipca 2009 r., K 64/07,
OTK-A 2009, nr 7, poz. 110; wyrok TK z dnia
12 stycznia 2012 r., Kp 10/09, OTK-A 2012,
nr 1, poz. 4.
22
M. Chmaj, Wolność zrzeszania się w Konstytucji z 2.4.1997 r., [w:] M. Chmaj (red.), Wolność
zrzeszania się w Polsce, Warszawa 2008, s. 13,
np. wyrok TK z 15 lipca 2009 r., sygn. K 64/07,
OTK-A 2009 nr 7, poz. 110.
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browolność przynależności, dostosowanie
organizacyjne struktury do realizacji wspólnie ustalonych zamierzeń, podejmowanie
decyzji zgodnie ze standardami demokracji
(prawo współuczestnictwa w decydowaniu
o sprawach zrzeszenia)23.
Niezwykle istotne jest, co podkreślał
Trybunał Konstytucyjny, że postrzegając
spółdzielnie jako postać wspólnej aktywności społecznej obywateli, legislatywa jest
zobligowana uwzględniać ochronę ich interesów w dwóch płaszczyznach. Z jednej
strony obowiązana jest ona zabezpieczać
prawa, wolności tych członków społeczeństwa, którzy pozostają poza zrzeszeniem,
ale z drugiej także tych zorganizowanych24.
Wymaga się w związku z tym od prawodawcy, by rozstrzygając o sposobie organizacji i funkcjonowania różnych form
spółdzielni brał pod uwagę nie tylko reguły
wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości jej ograniczeń (jeśli
jest to uzasadnione interesem publicznym),
ale także, by struktury wewnętrzne zrzeszenia były tworzone z poszanowaniem zasad
demokratycznego uczestnictwa w decydowaniu o jej działalności25.
Wynika stąd istotna dyrektywa prawodawcza, przepisy ustaw zwykłych uszczegółowiając różne formy współpracy opartej
na tym modelu, stanowione być muszą
w poszanowaniu prawa jednostki do samoorganizacji, współdecydowania o spraWyrok TK z dnia 12 stycznia 2012 r., Kp 10/09,
OTK-A 2012, nr 1, poz. 4; P. Czarny, B. Naleziński, Wolność zrzeszania się, [w:] B. Banaszak,
A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie
w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 599 i n.
24
Wyrok TK z dnia 12 stycznia 2012 r., Kp 10/09,
OTK-A 2012, nr 1, poz. 4.
25
Zob. P. Czarny, B. Naleziński, Wolność zrzeszania
się, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa
i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa
2002, s. 599 i n.
23
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Działalność spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych –
uwarunkowania prawne
społecznego i obywatelskiego
aspektu ich działalności
w ustawach zwykłych

wach zrzeszenia oraz respektując wolności
i prawa innych obywateli. Wyznacza to
granice autonomii legislatora przy tworzeniu rozmaitych konstrukcji normatywnych
w oparciu o formę organizacyjnoprawną
spółdzielni.
Obecnie różnorodność postaci
dobrowolnych zrzeszeń działających jako spółdzielnie jest znaczna,
albowiem polskie przepisy prawa
dają nie tylko podstawę działania
spółdzielni jako takich, ale tworzą
również pewne prawne typy spółdzielni (spółdzielnie socjalne, spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie
rolnicze etc.).

W świetle art. 12 Konstytucji RP spółdzielnie, niezależnie od przedmiotu swojej działalności, traktowane są zatem jako
jeden z przejawów aktywności obywateli
w sferze gospodarczej, ale i społecznej.
Wprawdzie to ustawodawstwo zwykłe
stanowi o tym, że jest ona zrzeszeniem,
które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą
mogącą być poszerzaną o działalność społeczną oraz oświatowo-kulturalną na rzecz
członków i ich środowiska26, jednak kanwą
tych regulacji jest treść artykułu 12 Konstytucji RP.
26

Por. art. 1 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz.
1848 z późn. zm. Warto też nadmienić, że obecnie działania społeczne mogą być podejmowane
fakultatywnie, jednak we wcześniejszych ustawach miały one charakter obligatoryjny (zob.
ustawa z 29 października 1920 r. o spółdzielniach,
Dz.U. Nr 111 poz. 733 ze zm., ustawa z 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach, Dz.U.
Nr 12 poz. 61, ustawa z 16 września 1982 r. –
Prawo spółdzielcze w brzmieniu sprzed 1994 r.),
H. Cioch, Zarys prawa spółdzielczego, Warszawa
2007, s. 16.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe działają obecnie w oparciu
o przepisy ustawy o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych27 oraz ustawy – Prawo spółdzielcze28.
Proces ich rozwoju rozpoczął się
w 1992 r.29, kiedy to stworzone zostały
podstawy prawne dla powoływania spółdzielczych kas o naturze samopomocowej30. Działalność spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych miała
mieć ograniczony charakter i być osadzona w środowisku społeczno-zawodowym
członków. Tak pomyślane, miały być podmiotami niewielkimi, świadczącymi przede
wszystkimi usługi depozytowo-pożyczkowe. Ich działalność nie wymagała licencjonowania, nie zostały też objęte nadzorem
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. 2012 r.
Nr 855, przywoływana dalej jako ustawa o s.k.o.k..
28
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848
z późn. zm.
29
Choć sama idea spółdzielczych instytucji finansowych tego typu ma znacznie dłuższą historię. Zob.
m.in. S. Inglot (red.), Zarys historii polskiego ruchu
spółdzielczego. Cz. I do 1918 r., Warszawa 1971;
T. Wyszomirski, Polska spółdzielczość bankowa
w okresie zaborów, Bank Spółdzielczy 1994, nr 5,
s. 17–20, S.J. Pastuszka, R. Turkowski, Spółdzielczość jako ruch obywatelski na przełomie XIX/XX
wieku w Europie i w Polsce – inspiracja dla przyszłości, [w:] T. Skoczek (red.), Spółdzielczość w budowie
społeczeństwa obywatelskiego – historia i współczesność, Warszawa 2013, s. 31 i 32.
30
Zbiegł się on zatem z wykształcaniem nowych postaw aktywności obywatelskiej związanej ze zmianą ustroju społeczno-gospodarczego.
27
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bankowym31. Dynamiczny rozwój tego
typu podmiotów32 sprawił, że konieczne
stały się zmiany w zasadach ich funkcjonowania. Przyjęta została nowa ustawa (ustawa o SKOK) wprowadzająca m.in. nadzór
Komisji Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz w nowy sposób kształtująca
ich organizację i sposób działania.
Z punktu widzenia prowadzonych rozważań niezmiernie istotne jest to, że ich
funkcjonowanie opierano na współdziałaniu w celu realizacji podstawowych potrzeb
Zob. szerzej m.in. T.A. Galbarczyk, Funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju,
ANNALES UMCS, Lublin 2010, s. 355 in.;
M. Golec, Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Poznań
2004; W. Srokosz, Instytucje parabankowe w Polsce,
Warszawa 2011, passim; idem, Charakter prawny
nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2007, nr 10, s. 15 i n.; A. Zalcewicz,
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i banki
spółdzielcze jako podmioty wykonujące czynności bankowe, Prawo Bankowe 2007, nr 12, s. 104––114;
eadem, Problemy prawne nadzoru Krajowej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2004, nr 10, s. 25––31;
eadem, The role of cooperative financial institutions
in the global financial market with the example of
cooperative savings and credit unions (spółdzielcze
kasy oszczędnościowo-kredytowe) and cooperative
banks in Poland, [w:] M.J. Brassard, E. Molina
(red.), The Amazing Power of Cooperatives. Texts selected from the international call for paper proposals,
International Summit of Cooperatives, Quebec
2012, s. 61–73.
32
Dla zilustrowania można podać przykładowe dane
dotyczące liczby członków spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych. W 1992 r. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe miały
14 tys. członków, obecnie jest to 2 mln 527 tys.
członków (6,5% ludności Polski; stan na II kwartał 2012 r. według danych Krajowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej i Głównego
Urzędu Statystycznego).
31
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pożyczkowych i kredytowych członków
konkretnych grup powiązanych więzami
zawodowymi lub organizacyjnymi33. Działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych miała zaś mieć charakter
non for profit (niezarobkowy). Organami
tych instytucji było walne zgromadzenie,
rada nadzorcza i zarząd, zgodnie z właściwą dla spółdzielni strukturą organizacyjną.
Do normatywnych cech konstrukcyjnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wynikających z ustawy z dnia
14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych zaliczyć trzeba: ustawowe ograniczenie podmiotowego
zakresu działalności kas wyłącznie do jej
członków (tzw. zasada identyczności)34; istnienie więzi społecznej między członkami
kasy, oparcie działalności finansowej na zasadzie wzajemnego kredytowania się członków kas ze zgromadzonych przez siebie
w kasie środków pieniężnych (samopomoc
finansowa)35. Stworzona koncepcja normatywna wpisywała się zatem w ideę „obywatelskości” dając możliwość, przynajmniej
w płaszczyźnie formalnej, podejmowania
przez członków społeczeństwa aktywności
Zgodnie z nieobowiązującą już ustawą z 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 z późn.
zm., celem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych było „gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie
rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia”, zaś ich członkami
mogły być „osoby fizyczne połączone więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym”, dotyczyło to
zwłaszcza pracowników zatrudnionych w jednym
lub kilku zakładach pracy oraz osób należących do
tej samej organizacji społecznej lub zawodowej.
34
W. Srokosz, Instytucje parabankowe…, op. cit., s. 94
i n.
35
Por. wyrok TK z 24 marca 2009 r., sygn. K 53/07,
OTK-A 2009, nr 3, poz. 27.
33
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ukierunkowanej na zaspokajanie swoich indywidualnych potrzeb poprzez kooperację.
W praktyce jednak po kilku latach
obowiązywania ustawy działanie
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zaczynało ulegać
deformacji, w coraz większym stopniu odbiegając od zasady pomocniczości, występowania realnej więzi
między członkami, czyniąc system
tych kas coraz mniej transparentnym i ukierunkowanym prospołecznie36, a coraz bardziej nastawionym
na maksymalizację zysku.

W połączeniu z dynamicznym rozwojem i niezupełnie zgodnym z pierwotnymi
założeniami wzrostem wielkości pojedynczych kas wymusiło to zmiany w regulacji
działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz organizacji nadzoru nad nimi.
W nowej ustawie (ustawa o SKOK),
która weszła w życie 27 października
2012 r., identycznie sformułowano cel
działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Jest nim nadal
„gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek
i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie
rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie
przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja
2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym37”38. Została zatem utrzymana zasada
Por. opinia Krajowej Izby Gospodarczej do poselskiego projektu ustawy o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, do druku 1876, Sejm
V kadencji, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.
nsf/0/8AA7B0ED1FF1A156C12575AD00327FA2/$file/1876-001.pdf
37
Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.
38
Art. 3 ust. 1 ustawy o SKOK.
36

działania wyłącznie na rzecz swoich członków (spółdzielnia typu zamkniętego).
Rozszerzony został natomiast krąg
podmiotów uprawnionych do członkostwa
w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Oprócz osób fizycznych
członkami tych instytucji spółdzielczych
mogą zostać: organizacje pozarządowe39,
jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość
prawną, spółdzielnie, związki zawodowe
oraz wspólnoty mieszkaniowe40. W celu
utrzymania zasady istnienia więzi społecznej między członkami kas wspomniane
podmioty instytucjonalne, by mogły nawiązać stosunek członkostwa, muszą spełniać
warunek działania wśród członków kasy
będących osobami fizycznymi.
W obecnej regulacji ustawowej zrezygnowano natomiast z zamieszczenia
przepisu o niezarobkowym charakterze
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych41. Niemniej jednak charakter tej
spółdzielni i obecne normatywne cechy
konstrukcyjne pozwalają na przyjęcie tezy,
że powinny one nadal być instytucjami non
for profit.
W rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.
40
Można wskazać, że podobne zmiany zostały
wprowadzone również w Wielkiej Brytanii, gdzie
przyjęcie Legislative Reform Order (LRO) dało
możliwość przystępowania do kas np. lokalnym
organizacjom (tj. tenants’ associations, social club).
41
Przepis ten wywoływał wiele dyskusji w doktrynie (K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu. Warszawa 1996, s. 315 i 316, A. Jedliński, op.
cit., s. 39 i 40; P. Bielski, Niezarobkowy charakter
działalności jako cecha konstrukcyjna spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych, Rejent 2006,
nr 6, s. 127 i n.; W. Srokosz, Ustawowe zastrzeżenie
wymogu niezarobkowej działalności spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych, Prawo bankowe
2005, nr 6, s. 71 i n.).
39
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Uchwalona w 2009 r. ustawa o SKOK
wprowadzała kontrowersyjne rozwiązania
dotyczące konstrukcji wewnętrznej struktury organizacyjnej spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych (art. 17
ustawy o SKOK w pierwotnym brzmieniu).
Autonomicznie, odmiennie od wcześniej
obowiązujących regulacji, unormowana
została materia dotycząca organów tych
instytucji. W art. 17 ustawy o SKOK
w pierwotnym brzmieniu jako organy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wymieniono: zebranie przedstawicieli
(pkt 1), radę nadzorczą (pkt 2) i zarząd (pkt
3). Takie ujęcie budziło wątpliwości co do
zgodności z Konstytucją RP przepisów
tej ustawy. Mając na uwadze, że najwyższym organem spółdzielni, zapewniającym
bezpośredni udział jej członków w podejmowaniu decyzji w zasadniczych dla spółdzielni kwestiach, a także wyrażania ich
własnych opinii w sprawach administrowania spółdzielnią i kontroli jej działalności,
jest walne zgromadzenie, jako wyjątek od
zasady demokracji bezpośredniej traktuje
się możliwość zastąpienia walnego zgromadzenia zebraniem przedstawicieli42.
Wynika to z faktu, że w tym przypadku
interesy ogółu członków spółdzielni reprezentowane są przez wybranych przedstawicieli, co oznacza zastąpienie demokracji
bezpośredniej pośrednią43, a tym samym
w sposób istotny modyfikuje się zasadę
samorządności. Poglądy takie są wyrażane
nie tylko polskiej literaturze, także w doktrynie innych państw wyraźnie podkreśla
się potrzebę respektowania demokracji
spółdzielczej i umożliwienie członkom
C. Podsiadlik, Zebranie przedstawicieli i zebrania
grup członkowskich spółdzielni – wybrane zagadnienia, Monitor Prawniczy 2005, nr 1, s. 29–31;
H. Cioch, op. cit., s. 33–37.
43
C. Podsiadlik, op. cit. , s. 29.
42
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spółdzielni bezpośredniego udziału w podejmowaniu przez spółdzielnie decyzji poprzez uczestnictwo w jego organie, jakim
jest walne zgromadzenie. W odniesieniu do
unii kredytowych taką regułę formułuje się
również w sekcji 4.30 modelowej regulacji
prawnej unii kredytowych44. Argumenty te zostały przywołane przez Trybunał
Konstytucyjny, który uznał art. 17 ustawy
o skok w pierwotnym brzmieniu za niezgodny z Konstytucją RP i naruszający zasadę proporcjonalności45.
Obecnie, zgodnie z wzorcami
przyjmowanymi w aktach normatywnych regulujących działalność
unii kredytowych, ustawa o SKOK
stanowi, że organami kasy są: walne zgromadzenie, rada nadzorcza
i zarząd, dopuszczając możliwość
zastąpienia walnego zgromadzenia przez zebranie przedstawicieli,
jeżeli ilość członków przekroczy
liczbę określoną w statucie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Są to zatem rozwiązania zgodne z zasadą demokratycznego uczestnictwa w decydowaniu o jej działalności.
Obecnie ustawa o SKOK wprowadziła zasadę licencjonowania działalności
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz objęcia ich publicznym
nadzorem. Wprowadzenie wymogu badania przez organ publiczny, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego, spełnienia
Model Law For Credit Unions, Model Law-Developed and recommended by World Council of
Credit Unions, http://www.woccu.org/publications/modellaw).
45
Wyrok TK z dnia 12 stycznia 2012 r., Kp 10/09,
OTK-A 2012, nr 1, poz. 4 (zdanie odrębne do uzasadnienia przywołanego wyroku, nie zgadzając się
z argumentacją TK, zgłosił sędzia TK Piotr Tuleja).
44
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określonych prawem warunków niezbędnych do wykonywania działalności nie jest
jednak ograniczaniem swobody zrzeszania
się. Przymus weryfikacji spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych w celu
uzyskania zezwolenia służy bowiem bezpieczeństwu ich funkcjonowania i zapewnieniu ochrony ich członkom. Zmiany
w tym zakresie wymuszone zostały przez
ewolucję samych kas, które obecnie nie są
podmiotami niewielkimi, jak początkowo
zakładano. Zgodnie z danymi Krajowej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej pojedyncze kasy zrzeszają
od kilkuset do kilkuset tysięcy członków;
tworzy to znaczne ryzyko dla powierzonych środków i wymaga profesjonalnego
zarządzania, stworzenia adekwatnych rozwiązań w obszarze gwarantowania depozytów (dotychczas kasy nie były objęte
obowiązkowym systemem gwarantowania
depozytów46) etc.
Ocena obowiązujących regulacji prowadzi do następujących konstatacji:




46

ustawowo określony cel działalności
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wskazuje na istnienie
społecznego komponentu w ich działalności; jako instytucje samopomocowe
świadczą one usługi swoim członkom,
którzy dzięki możliwości korzystania
z ich usług nie doświadczają wyłączenia
społecznego w obszarze usług finansowych;
normatywna konstrukcja wskazuje na
istnienie komponentu obywatelskiego
kształtując spółdzielcze kasy oszczęd-

Przyjęta w dniu 19 kwietnia 2013 r. ustawa
o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. nr 0, poz. 613) zmienia ten stan rzeczy.

nościowo-kredytowe jako dobrowolne
zrzeszania członków społeczeństwa,
w których działalności uwzględniana
jest zasada demokracji i samorządności.
Pozwala to uznać, że w działalności
tych spółdzielni uwzględniono obywatelski
i społeczny aspekt.
Na gruncie prowadzonych rozważań
powstaje jednak wątpliwość, czy przyjęty
przez prawodawcę kierunek zmian legislacyjnych jest słuszny właśnie z punktu widzenia działań społeczno-obywatelskich.
Obserwując historię spółdzielczych instytucji finansowych widać wyraźnie pewien
cykl ich ewolucji. Powstające z inicjatywy członków społeczeństwa, wyrastające
z ich potrzeb i budowane w oparciu o realne więzi, rozwijają się, a osiągany sukces
prowadzi do znacznego zwiększenia liczby
członków i utraty pierwotnego charakteru.
Dojście do pewnych wartości granicznych,
charakterystycznych dla danego okresu
historycznego sprawia, że ich działalność
zaczyna się wiązać z większym ryzykiem
na rynku finansowym, a to z kolei daje
asumpt do interwencji prawodawcy, który
narzuca pewne wymogi zrównując w coraz większej mierze społeczne instytucje
z profesjonalnie funkcjonującymi bankami.
Element aktywności obywatelskiej staje się
coraz mniej istotny, zanikający, podobnie
jak i prospołeczny cel działalności. Działające dziś banki spółdzielcze wyewoluowały przecież właśnie z kas spółdzielczych47
i współcześnie nie są atrakcyjną formą podejmowania działalności, o czym świadczy
fakt, że od 30 lat nie powstał w Polsce żaden bank spółdzielczy, a badania naukowe
pokazują, że w ich działalności dominuje
47

Zob. A. Zalcewicz, Banki spółdzielcze. Aspekty
prawne tworzenia i funkcjonowania, Warszawa
2009, s. 34–41.
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„model biznesowy z przewagą celów ekonomicznych nad społecznymi”48. W tym
samym czasie, gdy banki spółdzielcze miały trudności z pozyskiwaniem członków,
spółdzielcze kasy rozwijały się niezwykle
dynamicznie49.
Po ostatnich zmianach wprowadzonych ustawą o SKOK kasy
w coraz większym stopniu przypominają jednak banki (muszą uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie
i prowadzenie działalności, poddane są nadzorowi, a ich działalność
wymaga spełnienia coraz bardziej
surowych norm adekwatności kapitałowej), choć niewątpliwie istotną
różnicą jest istnienie zasady identyczności, sprzyjającej zachowaniu
społecznego wymiaru w ich działalności.

Nie przecząc konieczności zapewnienia
ochrony środkom powierzanym oraz bezpieczeństwu rynku finansowego, można
postawić pytanie, czy nie byłoby zasadne
pozwolenie na funkcjonowanie niewielkich
kas i wyznaczenie granic, które wymuszałyby zmianę formuły działalności50, czy danie
takiej możliwości mniej sformalizowanego
działania nie sprzyjałoby większej aktywT. Siudek, Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Warszawa 2011.
49
Zob. np. M. Mądra, Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 2006–2010,
Central Statistical Office, Statiscal Analyses and
Studies, Warszawa 2011.
50
W niektórych z państw unie kredytowe mogą
prowadzić swobodnie działalność do momentu
osiągnięcia wartości granicznych (wielkość zgromadzonych depozytów, udzielanych kredytów itp.)
następnie muszą podjąć decyzję o zmianie statusu
na bank lub ograniczeniu skali działalności. Podobne rozwiązania przewidywał projekt ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
48
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ności członków społeczeństwa, nie tworząc
zagrożenia dla bezpieczeństwa depozytów?
Konkluzje
Niniejszy artykuł jest próbą zasygnalizowania potrzeby szerszego dyskursu nad
gospodarką społeczną, społeczeństwem
obywatelskim i rzeczywistym wymiarem
społecznej gospodarki rynkowej w Polsce,
poprzez podjęcie rozważań nad jednym
związanych z nim wątków: działalności
spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych
w świetle konstytucyjnej zasady społeczeństwa obywatelskiego.
Podjęte refleksje dotyczyły aspektu
prawnego, a zatem pewnych formalnych
ram dla aktywności członków społeczeństwa w przestrzeni obywatelskiej. Analiza obowiązujących przepisów pozwala
uznać, że polskie rozwiązania wpisują się
zasadniczo w koncepcję społeczeństwa
obywatelskiego. Jest to zgodne z ideą unii
kredytowych, w którym to nurcie polskie
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe funkcjonują. Oceniając rozwiązania
prawne nie wolno jednak zapominać, że
społeczeństwo obywatelskie jest warunkowane wieloma czynnikami. Bez pewnych fundamentów w obszarze rozwiązań
prawnych jego funkcjonowanie nie jest
możliwe51, niemniej zakres wolności, samorządności, samodecydowania wyznaczany normami prawa nie świadczy o jego
istnieniu52. Bez określonych postaw, „sztuki
E. Wnuk-Lipiński, Społeczeństwo obywatelskie
a demokratyzacja, [w:] R.J. Dalton, H-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, t. 2, Warszawa
2010, s. 312.
52
J. Blicharz, Administracja publiczna i społeczeństwo
obywatelskie w państwie prawa, Prace Naukowe
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, e-Monografie Seria:
Nr 13, Wrocław 2012, s. 55.
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Unie kredytowe w państwach UE jako wyraz funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego...

stowarzyszania się”53 nie powstanie społeczeństwo obywatelskie54. Nieodzowne
jest posiadanie umiejętności obywateli do
wykorzystania tworzonych przez prawo
instytucji dla celów gospodarczych i spoA. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Kraków 1996, passim.
54
J.J. Wiatr, Konstytucja i rządy prawa, Warszawa
2010, s. 38, D. Pietrzyk-Reeves, op. cit., s. 326.
53

łecznych55. Czy daleko sformalizowana
obecnie działalność spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych nie będzie
zbyt sztywnym gorsetem dla aktywności
obywateli? Odpowiedź na to pytanie będzie
możliwa dopiero z pewnej perspektywy historycznej.
55

D. Pietrzyk-Reeves, op. cit., Toruń 2012, s. 326.
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Tożsamość narodowa
Ukraińców

U

kraina od ponad dwudziestu lat
jest państwem suwerennym. Konsekwencją pozostawania obecnej Ukrainy
w państwie rosyjskim (sowieckim) jest wyraźna różnorodność etniczna Ukraińców.
Podstawowym zagadnieniem w przypadku kształtowania się tożsamości narodowej
mieszkańców Ukrainy jest pytanie o to, czy
mamy do czynienia z jednym, wykształconym i świadomym narodem ukraińskim?
Ukraina jest obecnie około 45–milionowym państwem1. Ostatni spis powszechny z 2001 roku wykazał, iż spośród
mieszkańców Ukrainy za Ukraińców
uznało się 77,8%, za Rosjan 17,3%2.
T. A. Olszański zauważa jednak, że powyższy spis nie zawierał możliwości deklarowania tożsamości narodowej sowieckiej
ani podwójnej narodowości. Tymczasem
– jak pisze autor – badana socjologiczne wykazują, że takie opcje występowały
i nadal występują: w 2002 roku aż 13 %
ukraińskich respondentów uznało się za
obywateli byłego Związku Radzieckiego,
1

2
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Stan na 01.03.2013 r.; za: www.ukrstat.gov.ua/
operativ/operativ2013/ds/kn/kn_e/kn0313_e.
html.
Za: www.ukrcensus.gv.ua.

a 16% respondentów identyfikowało się
z kulturą sowiecką3.
Postawione we wstępie pytanie – o to,
czy istnieje naród ukraiński, wymaga
przede wszystkim wyjaśnienia, czym jest
naród i jak należy go pojmować. W tym
kontekście na uwagę zasługuje zaproponowana przez J. J. Wiatra definicja narodu, którą autor określa jako „historycznie
ukształtowana trwała wspólnota, powstała
na gruncie wspólnych losów dziejowych,
wspólnej gospodarki towarowej i wspólnych instytucji politycznych, charakteryzująca się istnieniem poczucia państwowego
jako podstawowego składnika świadomości
grupowej”4. Jak wyjaśnia autor czynnikiem
o charakterze konstytutywnym tak rozumianego narodu jest wola do tworzenia
własnej, odrębnej od innych, państwowości. Przy czym zauważenia wymaga – na
co wskazuje autor, iż już wcześniejsi zwolennicy takiej koncepcji (np. Max Weber)
zakładali, że istnienie narodu nie wymaga posiadania własnego państwa, albo3
4

T. A. Olszewski, Problem językowy na Ukrainie.
Próba nowego spojrzenia, Warszawa 2012, s. 18.
J. J. Wiatr, Polski interes narodowy: refleksje o historii
i współczesności, Warszawa 2012, s. 26.
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wiem istotne pozostaje samo dążenie do
jego utworzenia5. Tak pojmowany naród,
umożliwia – a wręcz zakłada – wykluczenie
jako conditio sine quo non z definicji narodu posługiwanie się wspólnym językiem.
Wypada bowiem zauważyć, iż na przykład
Belgowie, uznający się za naród belgijski,
posługują się trzema językami urzędowymi,
tj.: niderlandzkim, francuskim i niemieckim. Podobnie zresztą sytuacja wygląda
w Szwajcarii, która posiada aż cztery języki
urzędowe. Zarówno Szwajcar mówiący po
niemiecku, jak ten mówiący po francusku –
pomimo różnego języka mówionego, czują
się Szwajcarami. Adekwatne rozumienie
należy zastosować w stosunku do posiadania wspólnej kultury. Na gruncie tych uwag
wypada zauważyć, iż cechą współcześnie
rozumianego narodu pozostaje poczucie
przynależności do wspólnoty, która charakteryzuje się dążeniem do tworzenia własnej
– a więc odrębnej od innych zbiorowości
– państwowości. Co więcej, sprawdzianem
dla identyfikacji narodu jako wspólnoty
pozostają wydarzenia historycznie, które
pozwalają ocenić, czy w obliczu przełomowych wydarzeń wśród narodu istnieje
poczucie przynależności do własnej zbiorowości, czy też nie. Klasycznym przykładem
jest „naród jugosłowiański”. Historia wykazała, iż nie ma narodu jugosłowiańskiego, są
za to Chorwaci, Serbowie i in.
Konstatując, ukraiński nation-building z dwoma ośrodkami
etnicznymi, językowymi i kulturowymi to proces długotrwały i nie
dający gwarancji powodzenia. Wypada jednak zauważyć, iż nie jest
niemożliwy do skutecznego przeprowadzenia. Procesy historyczne
umożliwiły stworzenie niepodległej

5

Ibidem, s. 27.

Ukrainy – to jest państwa, w obrębie którego poczucie przynależności narodowej determinuje wciąż
historia. Pytanie, które należałoby
zadać, to pytanie o to, jak daleko
posunięte jest poczucie odrębności Ukraińców oraz wola posiadania
własnego bytu państwowego, którego władze kierują się właściwie
im pojętym interesem narodowym.
Pojęcie tożsamości narodowej zawiera
w sobie dwa aspekty. Pierwszy z nich to
pamięć własnej przeszłości i świadoma
antycypacja w teraźniejszości, tworząca
poczucie istnienia ciągłości. Drugi wymiar wiąże się z poczuciem odmienności
od innych (charakterystyczny podział na
„my” i „oni”). Tożsamość kształtują przede
wszystkim: terytorium, pamięć historyczna,
język, religia, kultura, tradycja.
Trudno mówić o istnieniu wspólnej
ukraińskiej pamięci historycznej, skoro
obecna Ukraina powstała z kilku odrębnych terytoriów. Na uwagę zasługuje fakt,
iż samo upowszechnienie się terminu
„Ukraina” nastąpiło na przełomie XIX i XX
wieku, w szczególności jednak wśród ludności narodowo uświadomionej i wrogiej
tendencjom rusyfikacyjnym6; dla Austriaków tereny te pozostawały nadal „Rusią”.
Trudno o wspólną tożsamość, gdy naród przez wieki pozostaje pod panowaniem
podmiotów zewnętrznych i nie może być
aktywnym aktorem bieżących wydarzeń.
Z powodu zależności od sąsiadów Ukraińcy nie mieli okazji wpływać na podejmowane decyzje. Właściwie dopiero w XVII
wieku za czasów Kozaczyzny doszło do
niepodległościowych zrywów.
Właściwie od końca XVI wieku dochodziło do serii buntów naddnieprzańskich
6

A. Chojnowski, Ukraina, Warszawa 1997.
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Kozaków dążących do uzyskania niezależności od Polski. Najpoważniejszym
w skutkach okazał się bunt Kozaków rozpoczęty w 1648 roku pod wodzą Bohdana Chmielnickiego, który doprowadził do
ukonstytuowania się zalążków państwowości ukraińskiej. W konsekwencji wydarzeń
nazywanych ukraińską wojną o niepodległość7 w 1654 roku Bohdan Chmielnicki
zawarł w Perejesławiu ugodę, oddając się
tym samym pod jurysdykcję carską. Jak
zauważa W. A. Serczyk: „Trudno przecenić znaczenie unii perejesławskiej. Nie
ulega najmniejszej wątpliwości, że Ukraina wyraźnie ciążyła w kierunku państwa
moskiewskiego. Działo się tak z wielu
względów. Przed wiekami ziemie te stanowiły jeden organizm państwowy, łączyło
je ze sobą ścisłe pokrewieństwo językowe, ta sama religia i – w coraz większym
stopniu – związki gospodarcze. Wobec
ekspansji szlachty i magnaterii polskiej,
ciągłych najazdów tatarskich, powstania
kozackie i wystąpienia chłopskie niejednokrotnie szukały wsparcia w Rosji (…)
Chmielnicki nie musiał używać nadzwyczajnych środków, by skłonić Kozaków do
wyrażenia zgody na przyjęcie carskiego
zwierzchnictwa”8. W 1654 roku na ziemie Rzeczypospolitej wkroczyły rosyjskie
wojska. Ten przebieg zdarzeń uwidacznia,
jak wewnętrzny konflikt kozacko-polski
przekształcił się w polsko-rosyjską wojnę.
Zakończenie działań wojennych zostało
uwieńczone w 1667 roku rozejmem w Andruszowie, na mocy którego Ukraina została podzielona wzdłuż rzeki Dniepr. Traktat
Grzymułtowskiego (zawarty w 1686 roku
w Moskwie), oficjalnie kończący spór pol7
8
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N. V. Riasanovsky, M. D.Steinberg, Historia Rosji,
Kraków 2009, s. 186.
W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław 2009,
s. 108.

sko-rosyjski (oraz potwierdzający warunki rozejmu andruszowskiego) zatwierdził
podział Ukrainy i ustalił granicę pomiędzy
Rzeczpospolitą a Rosją aż do 1772 roku.
N. Riasanovsky i M. Steinberg piszą:
„W historiografii ukraińskiej okres, który
nastąpił po zawarciu unii w Perejesławiu,
śmierci Chmielnickiego (1657) i podpisaniu rozejmu w Andruszowie, nazywany jest
wymownie „Ruiną”. Pod względem zawiłości związanych z nim problemów mógłby
on konkurować z czasami Wielkiej Smuty.
Ukraińcy, podzieleni zarówno dosłownie,
jak i w kwestiach lojalności i orientacji politycznej, stawali po stronie wielu rywalizujących ze sobą przywódców, którzy zazwyczaj
w taki czy inny sposób wygrywali Polskę
przeciwko Moskwie, a hetman Piotr Doroszenko uznał nawet zwierzchność Turcji. Nieustanne i częstokroć bratobójcze
walki dziesiątkowały naród i wyczerpywały kraj. Niemniej Moskwa utrzymywała
swoją władzę nad lewobrzeżną Ukrainą,
a wraz z upływem czasu unia perejesławska
z 1654 r. zyskiwała coraz większe znaczenie”9. Celem caratu – wbrew woli Kozaków
– było zjednoczenie nabytych ziem z resztą imperium, co zresztą zostało osiągnięte.
Stopniowe ograniczania autonomii tzw.
Hetmańszczyzny doprowadziło w 1775
roku do likwidacji Siczy Zaporoskiej. Zniesienie odrębności organizacyjnej Kozaków
było również celem Rzeczypospolitej, co
skutecznie zostało uczynione.
Pomimo iż epizod kozackiej autonomii
był krótki, to jednak głęboko zakorzenił
się w pamięci historycznej Ukraińców, stając się istotnym impulsem kształtowania
narodowości ukraińskiej. Dalszy proces
kształtowania się tożsamości Ukraińców
miał swój wyraz w XIX wieku. Wówczas
9

Ibidem, s. 188.
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ziemie ukraińskie należały do Imperium
Rosyjskiego oraz Austro-Węgier. Sprzeciw
wobec prowadzonej przez władze carskie
polityce rusyfikacji ziem ukraińskich niósł
w sobie impulsy sprzyjające powstawaniu
podziału na „my” i „oni”. W okresie carskiej Rosji prowadzono walkę z przejawami
ukraińskiej niezależności, języka czy kultury. Stopniowe zasiedlanie terenów ukraińskich miało być skutecznym środkiem
poddania się całkowitej władzy carskiej.
Tak ukierunkowana polityka napotykała na
jednoznaczny opór Ukraińców. Przejawem
sprzeciwu było powołanie Bractwa Cyryla
i Metodego w połowie XIX wieku, którego
działalność skoncentrowana była na kultywowaniu języka ukraińskiego i kultury
ukraińskiej.
Również w monarchii austro-węgierskiej krystalizowało się poczucie jedności
narodowej Ukraińców, konsekwencją czego było zastąpienie określenia „Rusin”, co
budziło poczucie konotacji z Rosjanami,
zwrotem „Ukrainiec” – dla podkreślenia
swojej odrębności.
O tym, iż Ukraińcom brakowało
realnej woli i siły do stworzenia
odrębnej państwowości, miał przekonać się Józef Piłsudski. Marszałek
Piłsudski uważał, iż bezpieczeństwo
Polski wymaga, by na wschód od
Polski powstały niezależne, suwerenne państwa, połączone z Polską więzami federacyjnymi. Pomysł
ten wyrastał z przeświadczenia, iż
głównym wrogiem Polski jest Rosja
radziecka. Celem koncepcji federacyjnej miało być więc stworzenie
buforu bezpieczeństwa pomiędzy
Polską a Rosją radziecką.

W kwietniu 1920 roku w Warszawie pomiędzy Rzeczpospolitą a Ukraiń-

ską Republiką Ludową podpisany został
układ sojuszniczy, na mocy którego Polska
uznała niepodległość Ukrainy (w zamian
za co Ukraina zrzekła się praw do Galicji
Wschodniej oraz zachodniego Wołynia).
Postanowienia sojuszu zakładały powstanie pod polskim dowództwem połączonych
sił militarnych i skierowanie ich przeciwko Rosji radzieckiej. Po zdobyciu (7 maja
1920 r.) Kijowa marszałek Piłsudski spodziewał się wielkiego, entuzjastycznego
narodowego zrywu Ukraińców. Nic takiego jednak nie nastąpiło. W czerwcu
1920 r. Armia Czerwona dokonała kontrataku, który zakończył się jedną z najważniejszych bitew w dziejach świata – bitwą
warszawską. Pomimo wygranego starcia,
Ukrainie nie udało się zapewnić niepodległości. „Wojna o niepodległość zakończyła
się całkowitą klęską. Trzydziestu milionom
Ukraińcom nie udało się wywalczyć tego,
co osiągnęły o wiele mniejsze narody w tym
rejonie Europy – Finowie, Łotysze, Litwini, Estończycy”10 – pisze A. Chojnowski.
Po I wojnie światowej z większości terytorium Ukrainy powstała Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka. 21 sierpnia
1991 r. Ukraina ogłosiła deklarację o niepodległości, co zostało uznane przez Związek Radziecki w grudniu 1991 r.
Ukraina jest przykładem państwa, którego historyczna przeszłość determinuje
wiele współczesnych zdarzeń i procesów.
Znajduje to swój wydźwięk zarówno w problematyce językowej, poczuciu przynależności, a także dzielących Ukraińców opinii
wobec kluczowych dla Ukrainy zagadnień
(wydarzeń historycznych czy politycznych).
Po rozpadzie Związku Radzieckiego
terytorium Ukrainy zamieszkiwało kilkanaście mniejszości narodowych, z których
10

op. cit., A. Chojnowski..., s. 63.
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najliczniejszą grupę stanowili i stanowią
Rosjanie. Ukraina jest przykładem państwa wielonarodowego (oprócz Ukraińców
i Rosjan tereny Ukrainy zamieszkują: Białorusini, Mołdawianie, Tatarzy krymscy,
Bułgarzy, Polacy i inni).
Po odzyskaniu przez Ukrainę
niepodległości okazało się, że
Ukraińcy są społeczeństwem dwujęzycznym. Mimo to w konstytucji
określającej ustrój Ukrainy postanowiono, iż językiem państwowym
jest ukraiński. Był to przejaw raczej
symboliki niż pragmatycznego podejścia, gdyż znaczna część społeczeństwa tym językiem się nie
posługiwała. Nadanie jednak temu
językowi takiego statusu było i jest
rozpatrywane w kategoriach symboliczno-tożsamościowych.

Ukraina pod względem językowym jest
wyraźnie podzielona: w części wschodniej
i południowej społeczeństwo mówi w języku rosyjskim, w części zachodniej zaś
językiem ukraińskim. „Problem językowy
Ukrainy ujawnia sprzeczność między prawem demokratycznego państwa do określania i narzucania języka obowiązującego
w obiegu urzędowym, edukacyjnym i symbolicznym a prawem obywateli do wyboru
języka, którym chcą się posługiwać, także
w kontaktach z władzami publicznymi,
i w którym chcą kształcić swoje dzieci”11
– zauważa T. A. Olszański. Kwestia dwujęzyczności w państwie nie jest problem
wyłącznie charakterystycznym dla Ukrainy. Wskazane wyżej przykłady obrazują, iż
państwo może zaakceptować kilka języków
urzędowych. W tym kontekście przydatny
także jest przykład Finlandii, gdzie oprócz
języka fińskiego (którym posługuje się ok.
11
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92 % ludzi) status języka urzędowego posiada również szwedzki (którym posługuje
się ok 5,6 % ludzi), co jest konsekwencją wydarzeń sprzed kilkuset lat (potop
szwedzki)12.
Zgodnie z ostatnim przeprowadzonym
sowieckim spisem powszechnym na Ukrainie żyło 51,5 mln mieszkańców, w tym
37,4 mln Ukraińców (72,7 %) oraz 11,3 mln
Rosjan (22,1 %). Wśród Ukraińców 82,4 %
ludzi uznało język ukraiński za język rodzimy, w przypadku Rosjan zaś 98,9 % uznało za swój język rosyjski. Spis powszechny
przeprowadzony w 2001 roku, a więc 10
lat po uzyskaniu niepodległości pokazał,
iż liczba ludności Ukrainy zmniejszyła się
do 48,4 milionów ludzi, w tym 37,5 mln
Ukraińców (77,8 %) oraz 8,3 mln Rosjan
(17,3 %). Spośród Ukraińców 85,2 % uznało za swój język rodzimy ukraiński,14,8%
rosyjski, zaś spośród Rosjan 95,3% zadeklarowało rosyjski, a tylko 3,9% ukraiński13.
Statystyki te pokazują wzrost tożsamości
narodowej Ukraińców. Zdaniem T. A. Olszańskiego wzrostu liczby deklarowanych
Ukraińców nie można wytłumaczyć wyłącznie w oparciu o procesy migracyjne.
„To część oportunistycznie nastawionych
Ukraińców, a także osób o chwiejnej świadomości narodowej, za czasów sowieckich
deklarująca narodowość rosyjską, w ostatnim spisie podała narodowość ukraińską,
niejednokrotnie także z oportunistycznych
motywów. Podobnie – i z podobnych powodów – wzrosła identyfikacja językopaństwowa”14 – pisze autor.
Przeprowadzone badania sondażowe dotyczące posługiwania się językiem
rodzimym w domu wykazują, iż w okreDane statystyczne za: www.stat.fi/tup/vaesto/index_en.html.
13
Dane za: T. A. Olszański, op, cit., s. 15–17.
14
Ibidem.
12

Tożsamość narodowa Ukraińców

sie od 1992 roku do 2011 roku nastąpił
wzrost o 10 % osób, które mówią w języku
ukraińskim, tj. z 37% do 47%. W przypadku języka rosyjskiego w tym samym
okresie nastąpił spadek z 39% do 37%.
Jak pokazuje powyższe badanie Ukraina
jest de facto krajem dwujęzycznym, mimo
iż w ukraińskiej konstytucji status języka
państwowego przyznano wyłącznie językowi ukraińskiemu. Kwestia ta pozostaje przedmiotem wielu dyskusji i sporów.
Przejawem dążenia do zrównania statusu języka rosyjskiego z ukraińskim było
uchwalenie w dniu 3 lipca 2012 r. przez
Radę Najwyższą ustawy dotyczącej zasad
polityki językowej państwa zapewniającej językom regionalnym i mniejszości
narodowym status języka urzędowego
w obwodach, w których co najmniej 10%
mieszkańców zgłosi o to wniosek. Oczywiście nie oznacza to, iż wszystkie języki
mniejszości narodowych będą miały taki
status. Bez wątpliwości jednak pozostaje
ocena, iż przynajmniej teoretycznie język
rosyjski ma szansę skorzystać z możliwości oferowanych przez wspomnianą ustawę.
Przy okazji przyjmowania ustawy artykułowano wiele zarzutów przeciwko ratio
legis ww. ustawy. Najpoważniejszy z nich
koncentruje się wokół obaw o stopniowy
zanik języka ukraińskiego w życiu publicznym.
Temu sporowi towarzyszy silne zideologizowanie. Język utożsamiony jest
bowiem z poczuciem przynależności do
narodu. Podnosi się argumenty, iż naród
ukraiński musi posiadać swój język. Trudno bowiem wyobrazić sobie Ukraińców nie
władających ich rodzimym językiem. Strona opozycyjna akcentuje zaś, iż ukraiński
(podobnie jak białoruski) jest dialektem
języka staroruskiego, którym posługiwano
się setki lat temu, w związku z czym wyod-

rębnienie języka ukraińskiego jest stanem
nienaturalnym. Takie samo uzasadnienie
przedstawiane jest wobec konstatacji, iż naród ukraiński i białoruski nie są odrębnymi
narodami, lecz częścią rosyjskiego.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż
problem językowy na Ukrainie jest zakorzeniony i trwały. Z jednej strony wydaje
się uzasadnionym formalnie uznanie języka rosyjskiego za język urzędowy; z drugiej
zaś strony zasadnie artykułowane są obawy
o utratę znaczenia języka ukraińskiego, jego
marginalizację. Przeciwnicy nadania językowi rosyjskiemu statusu języka formalnego mają wręcz obawy o możliwy zanik
symbolu narodu ukraińskiego (z którym
utożsamiany jest język ukraiński).
Kolejną kwestią uwarunkowaną przeszłością jest podział społeczeństwa w zajmowanych stanowiskach co do ważkich
spraw dla Ukrainy, np. wyborów politycznych. Egzemplifikacją tego jest to, w jaki
sposób społeczeństwo ukraińskie głosowało na kandydatów na prezydenta podczas
wyborów w 2004 roku. Otóż okazało się,
że w obwodach zachodniej części Ukrainy – bezapelacyjnie wygrał prozachodni
kandydat Wiktor Juszczenko. W południowo-wschodnich i wschodnich obwodach
zwyciężył prorosyjski kandydat Wiktor
Janukowicz. Wyniki wyborów pokazują w sposób jednoznaczny, iż głosowanie
mieszkańców zostało zdeterminowane
przez wpływ historii. Kazus ten jest dowodem na to, jak historia może determinować
współczesne wydarzenia.
Podsumowując, Ukraina jest ciekawym
przypadkiem politycznym z uwagi na zachodzące w niej zmiany i procesy. Jednym
z kluczowych zagadnień, które pozostaje
żywotne dla Ukrainy, jest problematyka
ukraińskiego nation-building. Podzielona Ukraina ma problem z odnalezieniem

51

Karolina Szwarc

wspólnej dla wszystkich jej mieszkańców
tożsamości narodowej. Odpowiedź na pytanie, czy istnieje naród ukraiński, nie jest
prosta i jednoznaczna.
Znany ukraiński historyk Jarosław
Hrycak podczas polsko-ukraińskiej debaty
stwierdził: „Tożsamość ukraińska jest jeszcze nieskrystalizowana, płynna. Są ludzie,
którzy za wzór biorą opcję europejską, i tacy,
którzy orientują się na Rosję. Ale jest też
jeszcze jedna część, niezdecydowana, znajdująca się jakby po środku. W zależności
od tego co dzieje się w świecie, w Moskwie,
Brukseli, innych częściach świata, ustosunkowuje się do tych wydarzeń i – w zależności od wyników – dokonuje wyboru.
W 2002 roku przeprowadzono badania
sondażowe. Ankietowanych pytano m.in.,
czy chcieliby żyć we wspólnym państwie
wschodniosłowiańskim (Ukraina, Rosja,
Białoruś). Twierdząco odpowiedziało 65
proc. Kiedy jednak zapytano, czy chcieliby wiązać swoją przyszłość z Unią Europejską, to znów 67 proc odpowiedziało, że
tak. To zaś oznacza, że ciągle jeszcze ok.
30 proc dość ambiwalentnie odnosi się do
jednego z najważniejszych pytań, jakie stoją
przed Ukrainą, a odpowiedź bardzo często
zmienia się zależnie od okoliczności”15. Odmienny pogląd prezentuje Mykoła Riabczuk, twierdząc, że „ukraińska tożsamość
narodowa niewątpliwie istnieje. Przecież
była konstruowana, jak i w innych krajach
tego regionu, jeszcze w XIX wieku. Rzecz
w tym, że nie jest ona przedstawiona w jednakowy sposób na całym obszarze Ukrainy.
W różnych regionach jest ona różnie defi15
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Zapis polsko-ukraińskiej konferencji zorganizowanej 23 maja 2008 roku przez Fundację Centrum
Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej przy współudziale Ambasady RP na Ukrainie,
za: www.fcp.edu.pl/aktualnosci/1-nowinki/267-debata-polsko---ukraiska.

niowana i akceptowana w różnym stopniu.
Dla przykładu na południu i na wschodzie
Ukrainy narodowość znajduje się gdzieś na
trzecim, czwartym, piątym miejscu identyfikacji. To zaś oznacza, że pewna część
kraju znajduje się na przednowoczesnym
poziomie, kiedy główną tożsamością jest
przynależność religijna czy stanowa, ale nie
narodowa. Ukraina istnieje jako naród, ponieważ ma poczucie odrębności. I ta odrębność ukraińska istnieje naprawdę wszędzie,
w każdym regionie. Każdy obywatel tego
kraju, od Doniecka do Lwowa, wyodrębnia
siebie jako osobną grupę. Nawet Rosjanie,
którzy mieszkają na Ukrainie i są obywatelami Ukrainy, w większości nie utożsamiają
się z Rosją, tylko z Ukrainą. Na tym poziomie odrębności naród i kraj istnieje”16.
Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, skonstatować należy, iż naród
ukraiński znajduje się w fazie in
statu nascendi. Wydaje się, iż na
obecnym etapie procesu narodowotwórczego brak jest symptomów pełnego (tj. całościowego)
wyodrębnienia narodu ukraińskiego, cechującego się poczuciem
przynależności do jednego narodu.

Przejawem tego może być wyraźnie
kształtujący się (możliwy do przewidzenia)
podział obywateli Ukrainy w obliczu ważnych wydarzeń politycznych. Wielki wpływ
wywiera oczywiście historia. Okoliczność
tego typu, iż Ukraina przez wiele lat była
podzielona, a Ukraińcy byli uzależnieni od
innych silniejszych narodów, pozostaje nie
bez znaczenia dla współczesności.

16

Ibidem.

Magdalena Kramska

Instytucjonalny wymiar
internacjonalizacji prawa
biomedycznego i jego
znaczenie dla systemu
ochrony praw człowieka

jest nauką i sztuką równie
M edycyna
starą jak ludzkość, jej zadaniem

było zawsze ratowanie życia, usuwanie cierpienia i przywracanie zdrowia. W tej bezpośrednio zaangażowanej w dobro człowieka
dziedzinie od początku formułowano rozmaite zasady etyczne, których celem było
nie tylko określenie zasad postępowania, ale
także wytyczenie pewnych nieprzekraczalnych granic1. Gwałtowny postęp naukowy
i technologiczny, jaki w ostatnich latach dokonał się w obszarze nauk o życiu, zmienił
oblicze medycyny, prowadząc do wykształcenia się nowej gałęzi, za jaką niewątpliwe
uznać należy biomedycynę. Praktyczne zastosowanie osiągnięć nauk, takich jak biologia, biochemia, biofizyka czy biotechnologia
pozwoliło jej z medycyny ratującej życie
stopniowo przekształcić się w medycynę,
która eliminuje możliwość zachorowania
w przyszłości, a także poprawia, wzmaga
i ulepsza cechy biologiczne człowieka. Zasady etyczne, jako podstawa rozwiązywania
problemów płynących z rozwoju biomedy1

J. Vetulani, Quo Vadis Medicinae?, Wiedza i Życie,
Grudzień 2009, s. 25.

cyny okazały się niewystarczające. Potrzeba
uregulowania kwestii związanych z ochroną zdrowia ludzkiego, przy jednoczesnym
poszanowaniu fundamentalnych wartości
prawnych, stała się udziałem ustawodawców krajowych. Pytania natury etycznej nie
znają granic, znane są one rozwiązaniom
legislacyjnym, odzwierciedlającym lokalne
preferencje. Prowadzi to do powstawania
rozbieżności i konfliktów pomiędzy normami regulującym tę materię2. Koniecznym stało się więc poszukiwanie rozwiązań
na szczeblu ponadnarodowym, które stanowiłyby próbę określenia katalogu uniwersalnych wartości wraz z efektywnymi
mechanizmami ich ochrony.
Narzędziem, jakie wykorzystano
do realizacji tych celów stał się

2

Bioethics and health in international context, Proceedings of a symposium organised by the
Académie des Sciences, Paris, France and the
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam, the Netherlands on 30 November
2001, s. 10, tekst dostępny na stronie: http://www.
knaw.nl/Content/Internet_KNAW/publicaties/
pdf/20021099.pdf.
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proces internacjonalizacji3 prawa
biomedycznego, dzięki któremu
materia ta stała się częścią międzynarodowego systemu ochrony
prawa człowieka.
Współpraca państw w tworzeniu systemu ochrony praw człowieka ma w znacznej
mierze charakter polityczny, a jej celem jest
ustanowienie aktów prawnych, których treść
będzie jednak przede wszystkim wynikiem
procesu współpracy i koordynacji podejmowanych działań4. Działań, których realizacja
na szczeblu międzynarodowoprawnym będzie ściśle powiązana z funkcjonowaniem
międzyrządowych organizacji międzynarodowych, które stają się dla członków
społeczności międzynarodowej forum wymiany poglądów, współpracy, a także poszukiwania rozwiązań kompromisowych.
Zjawisko internacjonalizacji w jej wymiarze instytucjonalnym jest więc widoczne
przede wszystkim w ramach klasycznych
organizacji międzynarodowych. Przyznane
poszczególnym organizacjom kompetencje
w zakresie stanowienia standardów prawa
biomedycznego wraz z instytucjami, które
w ramach danej organizacji biorą w tym
procesie udział, z uwzględnieniem ich roli
w procesie opracowywania i przyjmowania
3

4
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Zjawisko internacjonalizacji, czyli umiędzynarodowienia oznacza tzw. wychodzenie poza granice
narodowe rozmaitych elementów, w tym także
prawa. Procesy internacjonalizacji wpływają na
kształtowanie się wzajemnych stosunków pomiędzy państwami, skutkując procesami transferu
i transnacjonalizacji. Dzięki nim w ramach społeczności międzynarodowej dochodzi do wykształcenia i upowszechnienia się wspólnych wartości.
Zob. R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe
– Vademecum, Wrocław 2006; T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy,
Wrocław 2006.
D. Karkowska, Prawa pacjenta, Warszawa, 2009,
s. 36.

standardów prawnych, a także instrumenty
prawne, ukazują zarys zjawiska internacjonalizacji, który doprowadził do wykształcenia się specyficznych mechanizmów
stanowienia norm prawnych5. Działalność
ta widoczna jest zarówno w ramach plenarnych organów traktatowych, organów
o charakterze eksperckim, jak i organów
wykonawczych powoływanych dla podejmowanych przez organizację konkretnych
instrumentów prawnych. Katalog wartości,
jakie w wyniku procesu internacjonalizacji
obejmowane są ochroną, podlega ciągłym
zmianom, odpowiadając na nowe wyzwania
i potrzeby, jakie płyną chociażby z rozwoju biomedycyny. W związku z tym coraz
częściej prawa człowieka analizowane są
a aspekcie socjologicznym , który wiąże się
z czynnikami ekonomicznymi, społecznymi, kulturalnymi i cywilizacyjnymi6.
Dlatego też znaczącą rolę w internacjonalizacji prawa biomedycznego odgrywać będą organizacje
o charakterze uniwersalnym, działające w systemie Narodów Zjednoczonych, a także organizacje
regionalne funkcjonujące w obszarze europejskim.

Komisja Praw Człowieka Organizacji
Narodów Zjednoczonych została powołana do życia w 1946 roku, swoją działalność
zakończyła natomiast w roku 2006, kiedy
to decyzją Zgromadzenia Ogólnego w jej
miejsce powołano Radę Praw Człowieka7.
5
6

7

M. Grzymkowska, Standardy bioetyczne w prawie
europejskim, Warszawa 2009, s. 39.
A. Michalska, Źródła praw człowieka, (w:) A. Rzepliński, Prawa człowieka a policja. Problemy teorii
i praktyki, Legionowo 1994, s. 64.
Resolution A/RES/60/251 adopted by the General Assembly of United Nations, tekst dostępny
na stronie: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/66/PDF/N0550266.pdf.
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Przez sześćdziesiąt lat jej funkcjonowania
w ramach struktury organizacyjnej Narodów Zjednoczonych była podstawowym
organem zajmującym się problematyką
praw człowieka. W obszarze jej zainteresowań znalazły się również kwestie związane z ochroną praw człowieka w obliczu
dynamicznego rozwoju dokonującego się
w naukach o życiu oraz możliwości zastosowania nowych technologii względem
istoty ludzkiej. Przejawem troski o zabezpieczenie interesu jednostek były liczne
przyjęte przez Komisję rezolucje, które
traktowały o dylematach etycznych, przed
jakimi w związku z rewolucją biomedyczną,
stanęła społeczność międzynarodowa.
Pierwszym istotnym dokumentem Komisji Praw Człowieka, który poruszał te
zagadnienia, była przyjęta w marcu 1993
r. rezolucja zatytułowana Prawa człowieka
i bioetyka8. Zauważono w niej, że gwałtowna
ewolucja nauk o życiu oraz niebezpieczeństwa, jakie niektóre z praktyk jej towarzyszących, mogą stanowić dla integralności
i godności jednostki, rodzi konieczność
„rozwijania w płaszczyźnie krajowej
i międzynarodowej etyki nauk o życiu”.
W związku z tym Komisja wezwała rządy,
organizacje wyspecjalizowane, w szczególności UNESCO i WHO do informowania
sekretarza generalnego o podejmowanych
w tej materii działaniach oraz państwa do
powiadamiania o wprowadzanych przez nie
środkach legislacyjnych. Rezolucja ta prezentuje bardzo ogólne podejście do dylematów bioetycznych, jednak stanowi ważny
sygnał mówiący o ich doniosłości, a także
potrzebie dalszego ich rozwijania.
8

Rezolucja 1993/91 Komisji Praw Człowieka
ONZ „Prawa człowieka i bioetyka”, (w:) T. Jasudowicz, Europejskie standardy bioetyczne. Wybór materiałów, Toruń 1998, s. 159.

Do bioetycznej debaty Komisja
powróciła w 1997 roku przyjmując
kolejną rezolucję o Prawach człowieka i bioetyce. W porównaniu
z pierwszym z omawianych wyżej
dokumentów, rezolucja 1997/719
zawiera postanowienia o bardziej
szczegółowym charakterze, odnoszące się do konkretnych obszarów
biomedycyny. Problemem, któremu zdaniem Komisji należałoby
poświęcić najwięcej uwagi, stały się
badania nad genomem ludzkim
oraz praktycznymi możliwościami
wykorzystania pozyskanej w tym
obszarze wiedzy.
Podkreślono konieczność zapewniania ochrony takim prawom człowieka,
jak godność, tożsamość czy jedność, ale
także poufności w zakresie pozyskiwania
i przetwarzania ludzkich danych genetycznych. Rządom państw zasugerowano
natomiast utworzenie „niezależnych, multidyscyplinarnych” komitetów etycznych,
które miałyby podjąć współpracę z Międzynarodowym Komitetem Bioetycznym
UNESCO. W okresie funkcjonowania
Komisji Praw Człowieka przyjęte zostały
jeszcze dwie rezolucje: rezolucja 1999/6310
oraz rezolucja 2001/7111, które nie zawieResolution 1997/71 on Human Rights and Bioethics of the Commission on Human Rights, tekst
dostępny na stronie: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/323cd5fa68c3fa5380256649005985c0.
10
Resolution 1999/63 on Human Rights and Bioethics of the Commission on Human Rights,
tekst dostępny na stronie: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/d85deea99805ebf68025676600491100.
11
Resolution 2001/71 on Human Rights and Bioethics of the Commission on Human Rights,
tekst dostępny na stronie: http://www.unhchr.
9
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rały jednak żadnych nowych postanowień
czy propozycji podejmowania określonych
działań. Dokumenty te, pomimo że formułują jedynie niewiążące prawnie zalecenia, mają doniosłe znaczenie prawne.
Wyrażone w nich zostały bowiem niektóre z najważniejszych, podstawowych
wartości międzynarodowego porządku
prawnego, jak choćby przyrodzona godność człowieka. Ich autorytet moralny
i polityczny sprawia, że mają one szansę
stać się bezpośrednim fundamentem dla
podejmowanych w przyszłości rozwiązań
o charakterze wiążącym12.
Ostatnim dokumentem, jaki bezpośrednio porusza tę problematykę, jest przesłanie
skierowane przez Sekretarza Generalnego
ONZ13 do uczestników konferencji UNIS
– UN Bioethics: Striking a Balance. Ban Ki-Moon mówi w nim o potrzebie szukania
odpowiedzi na moralne wątpliwości, płynące z przyznania człowiekowi możliwości
podejmowania decyzji dotyczących życia
i śmierci. Jego zdaniem odpowiedzi takich
może udzielić właśnie bioetyka, która łączy
w sobie zagadnienia prawne z aspektami
społecznymi i moralnymi towarzyszącymi
badaniom naukowym na istotach żywych.
Konsekwencją rosnącej roli bioetyki, a szerzej prawa biomedycznego, jest działalność
Organizacji Narodów Zjednoczonych,
która ma za zadanie wyznaczać standardy
i wspierać działania na rzecz poprawy jakości bioetycznej debaty na całym świecie. To
właśnie rezultatem ciągłej debaty prowadzonej na forum Narodów Zjednoczonych
ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/E.
CN.4.RES.2001.71.En?Opendocument.
12
D. Thürer, Soft Law, (w:) R. Wolfrum, Max Planck
Encyclopedia of Public International Law, s. 454.
13
Secretary – General, in Message to United Nations International School Conference, tekst
dostępny na stronie: http://www.un.org/News/
Press/docs/2010/sgsm12775.doc.htm.
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jest umiejscowienie troski o przestrzeganie
praw człowieka w centrum zainteresowania
społeczności międzynarodowej. Ochronę
praw człowieka postrzega się bowiem jako
jeden z priorytetowych celów Organizacji
Narodów Zjednoczonych, podkreślając jej
silny związek z rozwojem demokracji14.
Dylematy etyczne związane z rozwojem
nauk biomedycznych oraz możliwościami
praktycznego zastosowania ich osiągnięć
stały się zagadnieniem niezwykle istotnym
dla całej społeczności międzynarodowej.
Wpływają one bowiem nie tylko na życie
jednostki w jej wymiarze indywidualnym,
ale również społecznym i globalnym, poruszając kwestie kulturowe, filozoficzne czy
też religijne, leżące u podstaw dzisiejszych
społeczeństw. Te właśnie względy sprawiły,
iż bioetyka stała się również przedmiotem
zainteresowania Organizacji Narodów
Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki
i Kultury (UNESCO), do której podstawowych zadań należy wspieranie współpracy
pomiędzy narodami w celu zapewnienia
ochrony praw człowieka i podstawowych
wolności.
Dla bioetycznych rozważań toczonych
na forum UNESCO przełomowa wydaje się 25. Sesja Konferencji Generalnej,
w ramach której podjęte zostały działania
kluczowe dla dalszego rozwoju tej materii. Pierwszym z nich było zatwierdzenie
na lata 1990–1995 Programu II.3: „Science,
technology and society”15, który zobowiązywał dyrektora generalnego do udziału
w rozważaniach poświęconych problemom
natury etycznej, płynącym z naukowych
M. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006,
s. 184.
15
Records of the General Conference, 25th Session,
Paris, October to 16 November 1989, s. 24, tekst
dostępny na stronie: http://unesdoc.unesco.org/
images/0008/000846/084696e.pdf.
14

Instytucjonalny wymiar internacjonalizacji prawa biomedycznego i jego znaczenie...

odkryć, eksperymentów i technologicznych innowacji. Za równie istotne należy
uznać także dwie z przyjętych wówczas rezolucji, które wyznaczały dalszy kierunek
działań organizacji, jak również przewidywały podjęcie przez nią konkretnych inicjatyw. W Rezolucji 25C/5.216 podkreślona
została rola UNESCO jako „światowego
banku informacji i dokumentacji” w zakresie etycznych konsekwencji płynących
z postępu medycznego. Rezolucja 25C/7.317
była z kolei przełomowym dokumentem,
w którym odniesiono się również do implikacji, jakie biomedyczna rewolucja wywołuje w dziedzinie praw człowieka, wyrażając
jednocześnie konieczność przyznania im
efektywnej ochrony. Problemem, który
wzbudził tu szczególne zainteresowanie,
stały się dokonywane na embrionach ludzkich zabiegi inżynierii genetycznej, które
jak zauważono mają możliwość spowodowania najlepszych i najgorszych konsekwencji dla poszanowania podstawowych
praw człowieka, a przede wszystkim praw
dziecka. Tym samym, do życia powołany
został Program bioetyczny UNESCO, który stał się jedną z priorytetowych inicjatyw
organizacji.
W roku 1993, podczas 27. sesji Konferencji Generalnej UNESCO podjęta
została decyzja o konieczności stworzenia instrumentu prawnego o międzynarodowym charakterze, który w obliczu
awansu technologicznego chroniłby takie
Resolution 25C/5.2, Records of the General
Conference, 25th session, Paris, 17 October to
16 November 1989, v. 1: Resolutions, s. 126, tekst
dostępny na stronie: http://unesdoc.unesco.org/
images/0008/000846/084696e.pdf.
17
Resolution 25C/7.3, Records of the General
Conference, 25th session, Paris, 17 October to
16 November 1989, v. 1: Resolutions, s. 135, tekst
dostępny na stronie: http://unesdoc.unesco.org/
images/0008/000846/084696e.pdf.
16

podstawowe prawa człowieka, jak wolność, godność i tożsamość. Zadanie to sekretarz generalny powierzył powołanemu
rezolucją Konferencji Generalnej18, Międzynarodowemu Komitetowi Bioetycznemu (International Bioethics Committee
– IBC). Funkcjonująca w ramach IBC
Komisja Prawna miała za zadanie wskazać najwłaściwszą, z uwagi na zamierzone
cele, formę, jaką ten instrument powinien
przybrać, jak również jego zawartość merytoryczną. Intensywnie prowadzone
prace przygotowawcze doprowadziły do
opracowania w 1995 roku podstawowych
założeń aktu prawnego poświęconego
ochronie ludzkiego genomu. Konferencja
Generalna po zapoznaniu się z raportem
z prac Międzynarodowego Komitetu Bioetycznego zleciła sekretarzowi generalnemu przekazanie wstępnego projektu aktu
państwom członkowskim do konsultacji
oraz stworzenie komitetu, składającego się
z ekspertów rządowych, których zadaniem
było sfinalizować prace nad dokumentem19.
11 września 1997 roku Konferencji Generalnej UNESCO przedstawiono tekst
Powszechnej Deklaracji o Genomie Ludzkim
i Prawach Człowieka20, który następnie
przyjęty został jednomyślnie, przez aklamację. Świadczy to o doniosłości Deklaracji; mimo że formalnie jest ona aktem
niewiążącym, oznacza zgodę wszystkich
Resolution 27C/5.15, Records of the General
Conference, 27th session, Paris, 25 October to
16 November 1993, v. 1: Resolutions, s. 70, tekst
dostępny na stronie: http://unesdoc.unesco.org/
images/0009/000956/095621e.pdf.
19
Resolution 28C/ 2.2, Records of the General
Conference, 28th session, Paris, 25 October to
16 November 1995, v. 1: Resolutions, s. 31, tekst
dostępny na stronie: http://unesdoc.unesco.org/
images/0010/001018/101803e.pdf.
20
Powszechna Deklaracja o Genomie Ludzkim
i Prawach Człowieka, (w:) T. Jasudowicz, Europejskie standardy bioetyczne…, op.cit., s. 161.
18
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dla przyjętych w niej wartości, którą można uznać za wyraz opinio iuris21. Doniosłe
znaczenie Deklaracji dla całej społeczności międzynarodowej zostało dostrzeżone
także przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która w przyjęła ją w 1998 r.,
podkreślając tym samym jej rolę jako narzędzia promującego naukowy i techniczny
postęp w genetyce i biologii z jednej strony,
z drugiej zaś jako instrumentu zapewniającego poszanowanie fundamentalnych praw
człowieka, gwarantującego, iż postęp ten
przyniesie korzyści całej ludzkości22.
W 1998 roku także Rada Wykonawcza UNESCO podjęła ważkie
dla rozwoju bioetyki działania,
zatwierdzając Statut Międzynarodowego Komitetu Bioetycznego23.
Tym samym jego funkcjonowanie
w ramach struktury organizacyjnej
UNESCO zostało prawnie usankcjonowane, zmieniając równocześnie
jego status z ciała o charakterze
doraźnym, powołanego do realizacji określonego tylko zdania, na
„komitet o charakterze stałym”24.

Istnienie elementu subiektywnego zwyczaju międzynarodowego, w przypadku zaobserwowania
zgodnej z nim praktyki państw, prowadziłoby do
wykształcenia się prawnie wiążącej normy zwyczajowej.
22
Resolution A/RES/53/152 adopted by the General Assembly of United Nations, tekst dostępny
na stronie: http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/771/37/PDF/N9977137.pdf ?OpenElemen.
23
Decision 154EX/8.4, Decisions adopted by the
Executive Board at its 154th session, Paris, 27
April to 7 May 1998, s. 38, tekst dostępny na
stronie: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/
001120/112019e.pdf.
24
Article 1 of the Statutes of the International Bioethics Committee (IBC), tekst dostępny
na
stronie: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001382/138292E.pdf.
21

58

Międzynarodowy Komitet Bioetyczny zgodnie z art. 3 statutu jest organem,
składającym się z 36 niezależnych ekspertów, powoływanych przez sekretarza generalnego. Podstawową funkcją, jaką ma
realizować komitet, jest śledzenie rozwoju
dokonującego się w szeroko pojętych naukach biomedycznych oraz sposobów wykorzystywania jego osiągnięć, tak by mieć
pewność, że nie naruszają one godności
osobistej, wolności i prawa do tożsamości jednostek. Wykonywanie tak ogólnie
ujętej funkcji staje się możliwe dzięki powierzeniu IBC szeregu konkretnych zadań, które szczegółowo określono w art.
2 statutu. Stanowi on, iż Komitet ma za
zadanie: „promować refleksję nad kwestiami etycznymi i prawnymi płynącymi z badań naukowych i ich zastosowań, a także
popierać wymianę poglądów i informacji,
w szczególności w drodze edukacji”; „podnosić świadomość społeczeństwa, specjalistów oraz publicznych i prywatnych
decydentów”; „współpracować z międzynarodowymi organizacjami rządowymi
i pozarządowymi […] oraz z państwowymi
i regionalnymi komitetami bioetycznymi
i podobnymi ciałami”. Komitetowi zostały
przyznane również zadania o charakterze
szczególnym, wiążące się z wykonywaniem postanowień Powszechnej Deklaracji w Sprawie Genomu Ludzkiego i Praw
Człowieka, wśród których do najistotniejszych należy zaliczyć: „organizowanie
konsultacji z zainteresowanymi stronami,
takimi jak grupy narażone”, „opracowywanie rekomendacji […] i udzielanie porad
dotyczących wykonywania Deklaracji”
oraz „identyfikowanie praktyk, które pozostają w sprzeczności z godnością osoby
ludzkiej”. Z przedstawionych powyżej zadań, jakie przed Międzynarodowym Komitetem Bioetycznym postawiły państwa
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członkowskie UNESCO wyłania nam się
obraz IBC jako niezależnego forum wymiany poglądów o globalnym charakterze,
jako ośrodka inicjującego międzynarodową
debatę nad zagrożeniami, jakie postęp biomedyczny niesie dla praw człowieka.
Centralną wartością leżącą u podstaw
aktów prawnych UNESCO jest ochrona
praw i wolności człowieka, w szczególności
zaś poszanowanie przyrodzonej godności
ludzkiej25. Wartości te miały fundamentalne znaczenie również dla przyjętej przez
Konferencję Generalną UNESCO w 2003
roku Międzynarodowej Deklaracji w Sprawie Ludzkich Danych Genetycznych26. W Rezolucji 32C/Res.2227 podkreślono, że ludzkie
dane genetyczne mają szczególny status,
gdyż pozwalają na określenie predyspozycji
genetycznych jednostek. Wiedza taka może
pociągać za sobą daleko idące konsekwencje, gdyż może w sposób znaczący wpływać
na podstawową komórkę społeczną, jaką
jest rodzina, w tym także na potomstwo
oraz na całą grupę społeczną. W tym samym akcie zauważono również, że coraz
częściej ludzkie dane genetyczne wykorzystywane są dla celów ekonomicznych
A. Krajewska, Pojęcie Godności w Prawie Europejskim i Porządkach Krajowych w Kontekście Rozwoju
Biomedycyny, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego,
vol. IV, A.D. MMVI, tekst dostępny na stronie:
http://www.europeistyka.uj.edu.pl/upload/109_
ea4b_121-145_krajewska.pdf.
26
International Declaration on Human Genetic Data adopted by General Conference of
UNESCO on 16 October 2003, tekst dostępny
na stronie: http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
27
Resolution 32C/22, Records of the General
Conference, 32th session, Paris, 29 September
to 17 October 2003, v. 1: Resolutions, s. 39, tekst
dostępny na stronie: http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001331/133171e.pdf.
25

i komercyjnych. Zadaniem Deklaracji, było
więc przedstawienie wytycznych, które zapewniłyby tylko takie ich wykorzystywanie,
które nie naruszałoby praw i wolności człowieka. Poza szczegółowymi postanowieniami, które regulują konkretne sytuacje,
w których materiał genetyczny człowieka
może być wykorzystywany zgodnie z prawem, znajdujemy również zapis bardziej
ogólny, który możemy stanowczo uznać za
istotę Deklaracji. Artykuł 3 odnosząc się
do zagadnienia tożsamości człowieka stanowi, że każda jednostka ma charakterystyczną konstrukcję genetyczną. Niemniej
tożsamość człowieka nie powinna być redukowana do charakterystyki genetycznej,
gdyż obejmuje ona również zespół czynników wychowawczych, środowiskowych
oraz osobistych oraz więzi emocjonalnych,
społecznych i duchowych z innymi, a także zakłada aspekt wolności. Uznanie informacji genetycznej człowieka nie tylko za
jego dziedzictwo indywidualne, ale także
za dziedzictwo całej ludzkości ma doniosłe
znaczenie dla społeczności międzynarodowej, na której spoczywa obowiązek ochrony
tego wspólnego wszystkim dobra28. Zasadę
wspólnego dziedzictwa ludzkości przywołuje się w sytuacjach, gdy pewne obszary
lub zasoby wymagając szczególnych zasad
ochrony i dystrybucji znajdują się poza granicami władztwa poszczególnych państw.
Myślenie o genomie jako wspólnym zasobie, objętym zasadą wspólnego dziedzictwa ludzkości implikuje jego ochronę
w płaszczyźnie międzynarodowo prawnej,
pociągając za sobą obowiązek właściwego zarządzania tym zasobem (co oznacza
m.in. obowiązek ochrony ludzkiego genomu przed celowym szkodzeniem) oraz
28

Zob. J. Kapelańska-Pręgowska, Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych, Warszawa 2011,
s. 101.

59

Magdalena Kramska

obowiązek sprawiedliwego i uczciwego
korzystania z niego, jak również sprawiedliwego podziału ewentualnych zysków29.
Konferencja Generalna UNESCO jeszcze podczas tej samej sesji, na której przyjęto Międzynarodową Deklarację w Sprawie
Ludzkich Danych Genetycznych, wyraziła
swój pogląd, że właściwym i pożądanym
byłoby utworzenie uniwersalnego katalogu
zasad odnoszących się do zagadnień bioetycznych z należytym uwzględnieniem
godności człowieka oraz jego praw i wolności30. Tym samym Międzynarodowemu
Komitetowi Bioetycznemu zlecono rozpoczęcie prac nad opracowaniem założeń
i przygotowaniem tekstu Uniwersalnej Deklaracji w Sprawie Bioetyki i Praw Człowieka31. Akt ten, w odróżnieniu od przyjętych
wcześniej: Powszechnej Deklaracji w Sprawie Genomu Ludzkiego czy Międzynarodowej Deklaracji w Sprawie Ludzkich Danych
Genetycznych, nie odnosi się do konkretnych zagadnień płynących z biomedycznej
rewolucji, wyraża natomiast podstawowe
wartości, ujęte w katalogu fundamentalnych praw i wolności człowieka, które są
szczególnie narażone na ryzyko ich naruszeń i jako takie powinny być objęte ochroną prawną.
Organizacja Narodów Zjednoczonych
do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, w proD. Resnik, The human genome: common resource but
not common heritage, (w:) M. Korthals, R.J. Bogers,
Ethics for life scientists, Berlin 2005, s. 197–210.
30
Resolution 32C/24, Records of the General Conference, 32nd session, Paris, 29 September to 17
October 2003, v. 1: Resolutions, s. 46–47, tekst
dostępny na stronie: http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001331/133171e.pdf.
31
Universal Declaration on Bioethics and Human
Rights adopted by General Conference of UNESCO on 19 October 2005, tekst dostępny na
stronie: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_
ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html.

cesie internacjonalizacji prawa biomedycznego pełni rolę nie tylko forum debaty nad
dylematami etycznymi, płynącymi z postępu technologicznego czy forum intelektualnej wymiany myśli i doświadczeń,
ale także rolę edukacyjną, stawiając sobie
za cel zwiększanie świadomości całej społeczności międzynarodowej. Wykonuje
również zadania o charakterze doradczym
– poprzez wyspecjalizowane komitety służy
państwom członkowskim pomocą w ustanawianiu krajowych rozwiązań legislacyjnych. Za najważniejszą należy jednak uznać
funkcję normatywną UNESCO, której realizacja przyczynia się do rozwoju prawa
biomedycznego i stanowi wkład w proces
jego internacjonalizacji.
Rozwój nowych technologii, który
umożliwił człowiekowi forsowanie
kolejnych granic ingerencji w przebieg ludzkiego życia sprawił, że towarzyszące mu wątpliwości natury
etycznej stały się istotnym problemem współczesnej społeczności,
także kontynentu europejskiego.
Rada Europy, jako organizacja odpowiedzialna za konstruowanie
wspólnej europejskiej przestrzeni prawnej, tworzonej w oparciu
o katalog praw fundamentalnych,
właśnie w obrębie tych praw zdecydowała się poszukiwać właściwych rozwiązań prawnych32.

29
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Pierwszym dokumentem, jaki Rada
Europy poświęciła prawnym aspektom
zagadnień biomedycznych była przyjęta
w 1976 roku rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego, która mimo że dotyczyła
32

Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Prawa
pacjentów i problemy etyczne współczesnej medycyny
w dokumentach Rady Europy, Warszawa 1994, s. 5.
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praw osób chorych i umierających33, stanowiła początek dalszej, aktywnej działalności
Rady w zakresie całej biomedycyny. Rok
1976 był też momentem, od którego rozpoczęła się dominująca rola Zgromadzenia
Parlamentarnego jako inicjatora debaty
zorientowanej na prawne problemy rewolucji biomedycznej. Organowi temu, jako
zrzeszającemu przedstawicieli parlamentów narodowych, przyznano kompetencje,
które pozwalają mu pełnić rolę „rzecznika
europejskiej opinii publicznej”34. Dzięki
tym kompetencjom Zgromadzenie Parlamentarne uzyskało możliwość stosunkowo szybkiego reagowania na problemy
pojawiające się w porządku wewnętrznym
państw członkowskich, do których niewątpliwie należą kwestie zewnętrznych
ingerencji w początki ludzkiego życia.
Odpowiedzią na te właśnie problemy były
podejmowane przez Zgromadzenie Parlamentarne rekomendacje, czyli adresowane
do Komitetu Ministrów propozycje podjęcia konkretnych działań w danej materii.
Rekomendacje i rezolucje, mimo że nie
dysponują formalnie mocą obowiązującą,
stanowią bardzo dogodny i wystarczająco
skuteczny sposób harmonizowania i ujednolicania prawa i praktyki krajowej państw
członkowskich, stanowiąc istotny wpływ na
proces kształtowania się europejskich standardów ochrony prawa człowieka35.
Dorobek Zgromadzenia Parlamentarnego jest szczególnie bogaty w dziedzinach
związany z reprogenetyką, która obejmuje
takie zagadnienia, jak: inżynieria genetyczRekomendacja 779(1976) Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie praw chorych i umierających, (w:) T. Jasudowicz, Europejskie standardy bioetyczne…, op. cit., s. 67.
34
M. Grzymkowska, Standardy bioetyczne…, op. cit.,
s. 51.
35
T. Jasudowicz, Europejskie standardy bioetyczne…,
op. cit., s. 11.
33

na na zarodkach ludzkich, preimplantacyjna diagnostyka genetyczna oraz kwestie
statusu embrionów ludzkich i zakresu przyznanej im ochrony. Do najważniejszych
aktów przyjętych przez Zgromadzenie
Parlamentarne, a odnoszących się do tych
zagadnień należy zaliczyć: Rekomendację
934(1982) dotyczącą inżynierii genetycznej36, Rekomendację 1046(1986) w sprawie
wykorzystywania embrionów i płodów
ludzkich w celach diagnostycznych, terapeutycznych, naukowych, przemysłowych i handlowych37 oraz Rekomendację
1100(1989) w sprawie wykorzystywania
embrionów i płodów ludzkich w badaniach
naukowych38. U podstawy wszystkich tych
dokumentów legła troska o poszanowanie
prawa do życia i godności ludzkiej, które
będąc wartościami chronionymi na gruncie
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka39
zakładają również prawo, do dziedziczenia niezmienionej sztucznie struktury genetycznej40. Zgromadzenie Parlamentarne
Rekomendacja 934(1982) Zgromadzenia Parlamentarnego dotycząca inżynierii genetycznej, (w:)
T. Jasudowicz, Europejskie standardy bioetyczne…,
op. cit., s. 93.
37
Rekomendacja 1046(1986) Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie wykorzystywania embrionów i płodów ludzkich w celach diagnostycznych,
terapeutycznych, naukowych, przemysłowych
i handlowych, (w:) T. Jasudowicz, Europejskie standardy bioetyczne…, op. cit., s. 97.
38
Rekomendacja 1100(1989) Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie wykorzystywania embrionów i płodów ludzkich badaniach naukowych, (w:)
T. Jasudowicz, Europejskie standardy bioetyczne…,
op. cit., s. 113.
39
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2006, s. 213.
40
Rekomendacja 934(1982) Zgromadzenia Parlamentarnego dotycząca inżynierii genetycznej, (w:)
T. Jasudowicz, Europejskie standardy bioetyczne…,
op. cit., s. 115.
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przyczyniło się również w znacznej mierze
do rozpoczęcia prac nad pierwszym, międzynarodowym aktem o wiążącej mocy
prawnej – Europejską Konwencją Biomedyczną. W przyjętej w 1991 roku rekomendacji41 zauważono, że płynące z postępu
w biologii, biochemii i medycynie nadzieje
są równoważone poprzez obawę o najbardziej podstawowe prawa człowieka, a także
iż mimo wciąż istniejących, zasadniczych
różnic w podejściu do tej problematyki,
jest to właściwy czas na podjęcie wspólnej,
europejskiej akcji, zmierzającej do opracowania instrumentu prawnego, który kodyfikowałby dotychczasowe akty.
Rewolucja biomedyczna wraz z jej
etycznymi i prawnymi implikacjami
znalazła się również w obszarze
zainteresowania Komitetu Ministrów Rady Europy. Przyjmowane
przez ten organ wykonawczy rekomendacje adresowane są bezpośrednio do państw członkowskich
i zawierają propozycje podjęcia
określonych działań.

Działaniem Komitetu Ministrów
o szczególnym znaczeniu jest inicjatywa podjęta w 1983 roku, w wyniku której
powołano tymczasowe ciało eksperckie –
tymczasowy Komitet Ekspertów do Spraw
Bioetyki (Ad Hoc Committee of Experts on
Bioethics – CAHBI), którego status kilka
lat później uległ przekształceniu. Zmiany te
wynikały bezpośrednio z przyjętej podczas
84. sesji Komitetu Ministrów rezolucji42,
Recommendation 1160(1991) on the preparation of a convention on bioethics adopted by the
Standing Committee, acting on behalf of the Assembly, on 28 June 1991, tekst dostępny na stronie:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2FDocuments%2FAdoptedText%2Fta91%2FEREC1160.htm.
42
Resolution (89)40 on the future role of the Coun41
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poświęconej przyszłej roli Rady Europy
w obszarze współpracy międzyrządowej,
w tym ścisłej kooperacji z ówczesną Wspólnotą Europejską, w której podkreślono
znaczenie, jakie w tych stosunkach pełnić
będą komitety kierownicze. Te założenia,
wraz z przyjętymi w tym okresie rekomendacjami Zgromadzenia Parlamentarnego oraz zorganizowanymi konferencjami
(Ministerialna Konferencja Praw Człowieka w Wiedniu w 1985r.) i nieformalnymi
spotkaniami ministrów, sprawiły, iż rola
komitetu w ramach struktury organizacyjnej Rady Europy zdecydowanie wzrosła.
W roku 1992 Komitet Ministrów podjął
decyzję o nadaniu mu stałego charakteru;
od tej pory funkcjonuje on pod nazwą Kierowniczego Komitetu do Spraw Bioetyki
(Steering Committee on Bioethics – CDBI).
Zgodnie z Terms of Reference43, które
określają zasady funkcjonowania CDBI,
do jego podstawowych zadań należy: badanie problemów, jakie postęp w naukach
biomedycznych stawia przed prawem,
etyką i prawami człowieka; podejmowanie
działań zmierzających do harmonizowania polityki państw członkowskich w tym
zakresie, a także, jeśli okaże się to konieczne, stworzenie ramowej konwencji. Wśród
enumeratywnie wymienionych obszarów
zainteresowania, jakim CDBI powinien
poświęcić swoją uwagę, znalazły się m. in.
cil of Europe in European Construction adopted
by the Committee of Ministers on 5 May 1989,
tekst dostępny na stronie: https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?Ref=Res%2889%2940&Language=l
anEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColo
rInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC8
64&BackColorLogged=FDC864.
43
Terms of reference of the Steering Committee
on Bioethics (CDBI), tekst dostępny na stronie:
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/steering_committees/cdbi/Terms%20
of%20reference%20of%20the%20Steering%20
Committee%20on%20Bioethics.asp#TopOfPage.
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zagadnienia dotyczące ochrony embrionów
i płodów ludzkich oraz genetyki. Kierowniczy Komitet do spraw Bioetyki składa się
z wyznaczonych przez państwa członkowskie reprezentantów, którzy muszą jednak
odpowiadać pięciu grupom specjalizacji,
określonych przez Radę Europy. Do grona
specjalistów mogących uczestniczyć w pracach CDBI należą: biolodzy, praktykujący
lekarze i inni naukowcy, prawnicy, etycy
oraz dosyć szeroko ujęta kategoria osób,
które są wykwalifikowane w zakresie problematyki biomedycznej i jej implikacji dla
praw człowieka. Do udziału w spotkaniach
Komitetu zostali dopuszczeni również
przedstawiciele innych ciał, które biorą
aktywny udział w debacie bioetycznej, nie
tylko w obrębie samej Rady Europy. Poza
przedstawicielami Zgromadzenia Parlamentarnego uprawnienia te przyznane
zostały również występującej – w imieniu
Wspólnoty Europejskiej (a po wejściu
w życie Traktatu z Lizbony – Unii Europejskiej), Komisji Europejskiej. W ograniczonym zakresie, bez prawa głosu i bez
prawa do zwrotu poniesionych wydatków,
uczestniczyć mogą państwa spoza organizacji: Australia, Kanada, Japonia, USA oraz
inne podmioty prawa międzynarodowego
pomiędzy nimi: Stolica Apostolska, UNESCO, OECD i WHO. Skład Komitetu
pozwala na prowadzenie merytorycznej
i etycznej debaty, wyraźny jest jednak jego
rządowy charakter; w delegacjach rządowych znajdują się bowiem osoby spełniające kryterium multidyscyplinarności, są one
jednak powiązane z administracją publiczną, w głosowaniach prezentują więc stanowisko rządu, który je powołał44. Pozwala
to sądzić, że przyjęte przez Komitet rozwiązania kompromisowe znajdą odzwier44

M. Grzymkowska, Standardy bioetyczne…, op. cit.,
s. 54.

ciedlenie w podejmowanych w przyszłości
rozwiązaniach krajowych, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na zakres gwarantowanej jednostce ochrony, jak również
zwiększoną efektywność mechanizmów jej
dochodzenia. Z punktu widzenia systemu
ochrony prawa człowieka istotny jest także
skład Komitetu; tak szeroko ujęty katalog
uprawnionych podmiotów daje możliwości stworzenia globalnej przestrzeni prawnej, w ramach której funkcjonować będzie
ujednolicony system oparty na uniwersalnych wartościach.
Kierowniczy Komitet do spraw
Bioetyki uczestniczy w opracowywaniu projektów aktów prawnych,
opiniuje akty przyjmowane przez
Zgromadzenie Parlamentarne
i Komitet Ministrów, jak również
przygotowuje własne projekty rozwiązań legislacyjnych. Projekty te,
mimo że nie wyrażają oficjalnego
stanowiska, zawierają informację
o kierunku toczącej się dyskusji
i propozycje rozwiązań45. Do takich
właśnie projektów należy projekt
CAHBI z 1989 roku46, poświęcony
zagadnieniom sztucznej prokreacji
ludzkiej. Brak nie tylko mocy wiążącej, ale nawet statusu oficjalnego
dokumentu Rady Europy w żaden
sposób nie zmniejsza jego kluczowej wręcz dla tej problematyki roli.
Jest to bowiem jedyny dokument,
który w sposób kompleksowy odnosi się do materii prokreacji medycznie wspomaganej.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Prawa pacjentów…, op. cit., s. 7.
46
Sztuczna prokreacja ludzka (projekt rekomendacji
przygotowany przez CAHBI), (w:) T. Jasudowicz,
Europejskie standardy bioetyczne…, op. cit., s. 107.
45
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CDBI, a przed nim CAHBI miał też
znaczący udział w zainicjowanym przez
Zgromadzenie Parlamentarne procesie
tworzenia Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej w Kontekście
Zastosowań Biologii i Medycyny: Konwencji
o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejskiej Konwencji Bioetycznej – EKB) oraz
jej protokołów dodatkowych. Wspominana już wcześniej Rekomendacja 1160(1991)
przyjęta przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy stanowiła początek intensywnych prac nad pierwszym wspólnym
aktem europejskim, który odpowiadałby na
mnożące się wraz z rozwojem nauki pytania
i wątpliwości prawne i etyczne. Rekomendacja sama w sobie stanowiła równocześnie
odpowiedź na pytania związane z powstawaniem Konwencji. Czy konieczne jest
tworzenie nowego instrumentu i czy nie
lepiej byłoby podjąć próbę ukształtowania
tych standardów na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka47? Kolejną
kwestią sporną stała się forma, jaką akt ten
miałby przybrać; czy powinien to być dokument o charakterze ramowym, wytyczający
minimalne standardy postępowania, określający katalog najbardziej podstawowych
praw, którym przyznana zostanie ochrona; czy może powinien mieć on charakter kazuistyczny, szczegółowo regulując
wszystkie dylematy bioetyczne? Szybkość,
z jaką dochodziło do nowych odkryć oraz
nieustanne poszukiwanie przez naukowców nowych możliwości ich praktycznego wykorzystania, przesądziły tę kwestię.
Oczywistym stało się, że precyzyjne, wyczerpujące regulacje nie znajdą zastosowania przy tak dynamicznym postępie. Nawet
gdyby doszło do ich uchwalenia, to bardzo
47

64

M. Safjan, Jak powstawała Konwencja Bioetyczna,
(w:) 60 lat Rady Europy, Tworzenie i stosowanie
standardów prawnych, Warszawa 2009, s. 293.

szybko stałyby się one nieaktualne. Zdecydowano się więc na przyjecie drugiego
wariantu, tym samym czyniąc z Europejskiej
Konwencji Biomedycznej dokument zawierający „ogólne standardy służące ochronie
osoby ludzkiej”48.
Trwający od 1991 roku proces przygotowywania tekstu Konwencji zakończył
się sześć lat później, gdy 4 kwietnia 1997
roku w Oviedo została zawarta Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności
Istoty Ludzkiej w Kontekście Zastosowań
Biologii i Medycyny: Konwencja o Prawach
Człowieka i Biomedycynie49. W preambule
EKB odwołano się do najistotniejszych
aktów międzynarodowych poświęconych
prawom człowieka, podkreślono, że celem
Konwencji jest „dalsze urzeczywistnianie
praw człowieka i podstawowych wolności”
oraz zagwarantowanie „poszanowania istoty ludzkiej, zarówno jako jednostki, jak też
przedstawiciela gatunku ludzkiego”. Treść
Konwencji możemy podzielić na dwie podstawowe części: pierwsza z nich zawiera
postanowienia ogólne, w tym także katalog wartości, jakie legły u jej fundamentów,
druga natomiast omawia poszczególne zagadnienia, związane z praktycznym zastosowaniem osiągnięć biomedycyny.
Katalog podstawowych wartości,
który został wspomniany w preambule
został rozwinięty w Rozdziale I Europejskiej Konwencji Biomedycznej. Artykuł 1
wprost odwołuje się do godności i tożsamości istot ludzkich oraz poszanowania
ich integralności, nakazując stronom zaW. Bołoz, Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa
2007, s. 101.
49
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej w Kontekście Zastosowań
Biologii i Medycyny: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejska Konwencja
Biomedyczna), (w:) T. Jasudowicz, Europejskie
standardy bioetyczne…, op. cit., s. 3.
48
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pewnienie skutecznej ochrony tych praw
w obliczu awansu technologii biomedycznych. Z uwagi na pojawiające się obawy, że
interes społeczeństwa lub nauki przeważy
nad interesem jednostki, w art. 2 proklamowana została zasada „prymatu istoty
ludzkiej”. Oznacza to, że w razie konfliktu
pomiędzy interesem ogółu a dobrem człowieka to właśnie dobro jednostki staje się
wartością nadrzędną. Nakłada to swego
rodzaju ograniczenie na swobodę prowadzenia badań i eksperymentów naukowych;
nie mogą się one odbywać kosztem istoty ludzkiej. Trzecią fundamentalną zasadą
jest „zasada słusznego dostępu do opieki
zdrowotnej”, która ma zapewnić wszystkim
równy dostęp do świadczeń medycznych,
jakich dana osoba potrzebuje, w tym do
zabiegów o charakterze diagnostycznym,
leczniczym czy rehabilitacyjnym. W art. 4
znalazła się ostatnia z zasad, która wiąże
się z bezpośrednio z osobami świadczącymi
usługi medyczne, w tym także „interwencje
eksperymentalne”. Nałożony został na nie
obowiązek działania zgodnego z obowiązkami i standardami zawodowymi, które
wyrażone są w regulaminach, kodeksach
zawodowych czy składanych przez nich
przysięgach.
Art. 33 EKB zawiera postanowienia dotyczące jej podpisania, ratyfikacji oraz wejścia w życie. Z uwagi na doniosłość materii,
jaką porusza Konwencja, Rada Europy podjęła decyzję o jej otwarciu do podpisu także
dla państw, które nie będąc członkami Rady
uczestniczyły w jej opracowywaniu oraz dla
Wspólnoty Europejskiej. Miało to pomóc
w realizacji jednego z celów, jaki postawiła
przed sobą, a który dotyczył harmonizowania rozwiązań przyjmowanych w poszczególnych krajowych porządkach prawnych
na możliwie największą skalę. Zgodnie
z paragrafem 3 tego artykułu, Konwencja

miała wejść w życie po upływie trzech miesięcy od daty wyrażenia zgody na związanie
się jej postanowieniami przez co najmniej
pięć państw (w tym minimum cztery państwa członkowskie). Wejście w życie Europejskiej Konwencji Biomedycznej nastąpiło
1 grudnia 1999 roku. Do dnia dzisiejszego Konwencja została ratyfikowana przez
29 państw, 6 państw złożyło podpis pod
tekstem Konwencji nie dokonując ratyfikacji50. Europejska Konwencja Biomedyczna
budziła liczne kontrowersje już na etapie
jej tworzenia, które wzrosły po jej uchwaleniu. Opinie mówiły o braku w EKB
zabezpieczenia prawa do życia w zakresie aborcji i eutanazji oraz umożliwienie
eksperymentów na embrionach in vitro51.
Z drugiej jednak strony należy podkreślić
pozytywne aspekty związane z uchwaleniem i funkcjonowaniem Konwencji
w przestrzeni europejskiej. Do takich zaś
niewątpliwe należy fakt, że postanowienia
Europejskiej Konwencji Biomedycznej stanowią potwierdzenie, jak również rozwinięcie
elementarnych wartości chronionych przez
Europejską Konwencję Praw Człowieka. Ma
to zasadnicze znaczenie w kontekście efektywności przyznanej ochrony. Skargi jednostek wynikające ze stosowania EKB, jeżeli
jednocześnie stanowią naruszenie praw
chronionych na gruncie EKPCz, mogą być
dochodzone przed Trybunałem w Strasburgu52. Autorytet Trybunału i podejmoChart of signatures and ratifications – Convention
for the protection of Human Rights and Dignity
of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, dostępne na stronie:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/
ChercheSig.asp?NT=164&CM=7&DF=08/07/2012&CL=ENG.
51
W. Bołoz, Bioetyka…, op. cit., s. 103.
52
Zob. M. Kramska, Prokreacja medycznie wspomagana w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
50
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wanych przez niego rozstrzygnięć wynika
przede wszystkim z postępu, jaki dokonuje
się w obszarze europejskiej kultury prawnej i dążenia państw do zagwarantowania poprawnego funkcjonowania systemu
ochrony praw człowieka53. Konsekwencją
orzeczeń ETPCz niejednokrotnie są zmiany ustawodawstw krajowych, co przekłada
się na poprawę sytuacji prawnej jednostki.
Pluralizm cywilizacji i systemów
etycznych, który występuje we
współczesnym świecie utrudnia znalezienie takiego „kodu
etycznego”, który mógłby być
przyjęty przez wszystkich zainteresowanych, a przynajmniej przez
większość z nich54. Płaszczyzną porozumienia może stać się prawo,
realizowane zarówno na poziomie
krajowym, jak i międzynarodowym. Funkcja prawa rozwiązującego dylematy wynikające z postępu
biomedycznego jest niezwykle złożona, gdyż nie ma legislacji bez namysłu etycznego, a ten ostatni bez
swego zwieńczenia w prawniczej
deontologii pozostaje abstrakcyjny
i nieskuteczny55.

Istota oraz jakość regulacji prawnych
w tym konkretnym przypadku będzie mieć
znaczenie fundamentalne. Próby dokonania kompleksowych regulacji prawnych na
poziomie prawa wewnętrznego okazały się
jednak niezwykle skomplikowane, muszą
Człowieka, (w:) J .Jaskiernia, Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Toruń 2012,
s. 446.
53
D. Weissbrodt, C. de la Vega, International Human
Rights Law. An Introduction, Philadelphia 2007,
s. 315.
54
W. Bołoz, Bioetyka…, op. cit., s. 78.
55
J. Hartman, Bioetyka dla lekarzy, Warszawa 2009,
s. 35.
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one bowiem odzwierciedlać powszechnie
przyjęte założenia etyczne, których wypracowanie we współczesnych demokracjach
jest zadaniem trudnym. Konieczność zaangażowania w proces tworzenia prawa
ekspertów wielu różnych dziedzin, w szczególności medycyny, prawa i filozofii, stanowi dodatkowe utrudnienie. Powszechną
praktyką jest obecnie powoływanie wyspecjalizowanych ciał doradczych – komisji
etycznych, które mają za zadanie pomagać
w procesie legislacyjnym. Nie wszystkie
państwa poradziły sobie jednak z opracowaniem takich kompleksowych regulacji,
zdarza się również, że szybko dokonujący
się postęp nauk biomedycznych wyprzedza tworzone normy prawne; są w końcu
takie państwa, w których z uwagi na brak
porozumienia nie usankcjonowano prawnie
kwestii biomedycznych.
Dlatego też odwołując się do struktury
współczesnego świata, intensywnych procesów globalizacji, problemy te zaczęto
rozważać i rozwiązywać na szczeblu międzynarodowym56. Konsekwencje niektórych odkryć, szczególnie tych z zakresu
inżynierii genetycznej, dotykają nie tylko
indywidualnego interesu jednostki, ale całego gatunku ludzkiego. Z uwagi na ten
globalny wymiar rewolucji biomedycznej
znalazła się ona w sferze zainteresowania
licznych organizacji międzynarodowych.
Poprzez stopniowe internacjonalizowanie instytucjonalne prawa biomedycznego
przyczyniły się one do rozwoju regulacji prawnej tej materii, obejmującej coraz
szerszy zakres zagadnień szczegółowych.
Ramy formalnoprawne stały się podstawą
rozwoju prawa materialnego w obszarze
56

M. Grzymkowska, Wyzwania bioetyczne w prawie
międzynarodowym z XXI wieku, (w:) Nauka prawa
międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały
pokonferencyjne, Rzeszów 2003, s. 84.
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biomedycyny. W dalszym ciągu do rozważenia pozostaje skutek, do jakiego internacjonalizacja miałaby prowadzić; czy
jej celem jest pełna harmonizacja ustawodawstw wewnętrznych państw, czy też ma
na celu wytyczenie ram wspólnych zasad
ogólnych, które rozwijane byłby przez regulacje krajowe57.
Internacjonalizacja prawa biomedycznego w jej aspekcie formalnym
wyznacza minimalne standardy
ochrony praw jednostki w najbardziej zasadniczych kwestiach.

57

S. Gevers, International standard setting in the field
of bioethics, (w:) Bioethics and health in international
context, op. cit., s. 29.

Gwarantuje również efektywne
mechanizmy ochrony objętych
regulacją praw i wolności, zabezpieczających partykularny interes
jednostki, jak i całego społeczeństwa. Procesy internacjonalizacji
stają się także narzędziem niezwykle pomocnym przy harmonizacji
rozwiązań krajowych oraz wzorem
dla dopiero tworzonych regulacji.
To dzięki tym właśnie procesom społeczność międzynarodowa dysponuje
środkami ochrony najbardziej podstawowej i fundamentalnej wartości, jaką jest
człowiek, który stanowi centrum rewolucji
biomedycznej.
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Bilans pracy dotychczasowych
Wysokich Przedstawicieli
w Bośni i Hercegowinie

J

ako państwo federalne Bośnia i Hercegowina składa się z państwa Bośnia i Hercegowina oraz dwóch jednostek,
Republiki Serbskiej oraz Federacji Bośni
i Hercegowiny1. Podczas gdy w Federacji
Bośni i Hercegowiny żyją przede wszystkim Boszniacy (muzułmańscy Bośniacy)
oraz (rzymskokatoliccy) Chorwaci, Republika Serbska jest zamieszkiwana większościowo przez (ortodoksyjnych) Serbów2.
W tymże państwie zamieszkiwanym w dużej mierze przez trzy grupy etniczne będące
dawnymi wrogami wojennymi od ponad 17
lat działa instytucja Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie3. Niniejszy
artykuł ma za zadanie pokazać, iż początkowo rola Wysokiego Przedstawiciela była
1

2
3
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J. Hambura, Instytucja Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie. Status Prawny, Polski
Przegląd Stosunków Międzynarodowych (PPSM)
2012, nr 2, s. 44.
Ibidem, s. 45.
Tłumaczenie na język polski za Radą Unii Europejskiej: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:307:0055:01:
PL:HTML (20.05.2013). Oryginalna nazwa
w języku angielskim brzmi „High Representative
in Bosnia and Herzegovina”; http://www.ohr.int/
(20.05.2013).

ogromna, ponieważ instytucja ta kierowała
niemalże całym życiem politycznym, ale
z czasem rola Wysokiego Przedstawiciela systematycznie malała, co było spowodowane również brakiem spójnej strategii
poszczególnych Wysokich Przedstawicieli
w Bośni i Hercegowinie. Działanie instytucji Wysokiego Przedstawiciela było i jest
zależne od warunków ramowych, które są
w dużym stopniu podyktowane przez politykę poszczególnych państw względem Bośni i Hercegowiny, w szczególności przez
państwa, które mają swoich przedstawicieli w „Radzie Wdrażania Pokoju”, którą
można uznać za konsorcjum państw, które
zawiązało się w celu uporania się z sytuacją
powstałą po zakończeniu działań wojennych w Bośni i Hercegowinie4.
Dlatego też niniejszy artykuł ma
za zadanie opisać uwarunkowania,
z którymi musieli sobie poradzić
poszczególni wysocy przedstawiciele oraz ważne decyzje, które
podjęli. Pod koniec następuje opis
oceny działalności dotychczasowych wysokich przedstawicieli

4

Szerzej: J. Hambura, op. cit., s. 58.
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w Bośni i Hercegowinie przez doktrynę i próba dokonania bilansu
pracy dotychczasowych wysokich
przedstawicieli.
1.1. CARL BILDT
(grudzień 1995 r.
– czerwiec 1997 r.)
Pierwszym Wysokim Przedstawicielem w Bośni i Hercegowinie
pełniącym swój urząd od grudnia
1995 roku5 był Carl Bildt, który od
1991 do 1994 roku pełnił stanowisko premiera Szwecji6, a w 1995
roku prowadził obok Richarda
Holbrooke'a negocjacje pokojowe
w Daytonie7. Kadencja Carla Bildta odbywała się w fazie odbudowy Bośni i Hercegowiny8. Dlatego
jednym z najważniejszych zadań
Carla Bildta było przygotowanie
pierwszych wolnych wyborów,
które odbyły się we wrześniu 1996
roku, a więc dziewięć miesięcy po
podpisaniu porozumienia z Dayton9, w najpóźniejszym z możliwych terminów przewidywanych
w trzecim aneksie do porozumienia z Dayton10.
Wybory te jednak nie były wolne, sprawiedliwe i demokratyczne, tak jak przewiW. Laudes, Der Hohe Repräsentant für Bosnien und
Herzegowina, ERGON, Würzburg 2009, s. 70 i 91.
6
http://www.ohr.int/ohr-info/hrs-dhrs/default.
asp?content_id=28041 (18.05.2013).
7
W. Laudes, op. cit., s. 91.
8
Ibidem, s. 97.
9
R. Toth, Zwischen Konflikt und Kooperation, Fünfzehn Jahre Friedenskonsolidierung in Bosnien-Herzegowina, Wydawnictwo VS, Wiesbaden 2011,
s. 124.
10
http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_
id=371 (20.05.2013).
5

dywała je preambuła trzeciego aneksu11.
Otóż partie narodowe, które wygrały już
pierwsze demokratyczne wybory do parlamentu Jugosławii w grudniu 1990 roku
(boszniacka partia SDA, serbska partia
SDS oraz chorwacka partia HDZ)12, zmanipulowały spisy wyborców13. Carl Bildt
był pod wrażeniem bardzo jednostronnej
i skrajnie polaryzującej kampanii medialnej mediów będących pod kontrolą poszczególnych partii narodowych, mówiąc,
że „nawet Stalin by się tego wstydził”14. Po
tym jak wyżej wymienione wybory wygrały
partie narodowe, które Carl Bildt wcześniej
jeszcze obwiniał za brakującą gotowość
do całkowitego wdrożenia „porozumienia
z Dayton”15, a frekwencja wyborcza wyniosła 103,9 procent16, Carl Bildt zmienił
system wyborczy na korzyść partii multietnicznych, aby tym samym przeciwdziałać
mocnej pozycji partii narodowych17. W następstwie wyborów trzyosobowe Prezydium
państwa zebrało się tylko pod dużym naciskiem Bildta, a obie izby parlamentu Bośni
i Hercegowiny ukonstytuowały się dopiero
cztery miesiące po wyborach18.

R. Toth, op. cit., s. 125.
A. Keßelring (red), Bosnien-Herzegowina – Wegweiser zur Geschichte, Wydawnictwo Schöningh,
Paderborn 2005, s. 144 i następne.
13
R. Toth, op. cit., s. 127.
14
Ibidem, s. 126.
15
Ibidem, s. 129.
16
Przez zmanipulowane spisy wyborców niektórzy obywatele Bośni i Hercegowiny mogli oddać
swój głos częściej niż jeden raz. Frekwencja wyborów wyniosła więc ponad 100 procent. Mimo
tego Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie (OBWE), która była odpowiedzialna
za zorganizowanie wyborów, zatwierdziła wynik,
a tydzień później zniszczyła wszystkie kartki wyborcze. Ibidem, s. 128.
17
Ibidem, s. 201.
18
Ibidem, s. 129.
11
12
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Uprawnienia Carla Bildta jako Wysokiego Przedstawiciela były raczej słabe, z tym że Bildt był nawet przeciwny
wzmocnieniu swoich uprawnień19. Jednak
„Komitet Sterujący Rady Wdrażania Pokoju” (przez który Wysoki Przedstawiciel jest
nominowany i kontrolowany, przy czym
nominacja jest zatwierdzana ostatecznie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ)20
w maju 1997 roku w Sintrze upoważnił
Carla Bildta do odmowy pomocy gospodarczej gminom, które dawały schronienie
poszukiwanym zbrodniarzom wojennym,
zarazem dając Wysokiemu Przedstawicielowi możliwość wsparcia finansowego dla
gmin, które aktywnie wspierały powrót
uchodźców21, tym samym potwierdzając,
iż wypłata pomocy finansowej przez Wysokiego Przedstawiciela jest związana ze
skuteczną implementacją postanowień „porozumienia z Dayton” przez poszczególne
gminy22. „Rada Wdrażania Pokoju” dała
Wysokiemu Przedstawicielowi również
prawo do ograniczania oraz zawieszania
każdego środka masowego przekazu oraz
każdego programu, które w ciągły i niewątpliwy sposób naruszały postanowienia „porozumienia z Dayton” i zażądała od władz,
aby umożliwić Wysokiemu Przedstawicielowi wolny dostęp do mediów, gwarantując
mu tym samym możliwość do publikacji
własnych wywiadów, programów oraz artyL. Starčević-Srkalović, The Democratization Process in Post-Dayton Bosnia and Herzegovina and the
Role of the European Union, Wydawnictwo Nomos,
Baden-Baden 2010, s. 117.
20
J. Hambura, op. cit., s. 57.
21
W. Laudes, op. cit., s. 97.
22
Z tym, że René Toth błędnie wychodzi z założenia, że posiedzenie „Rady Wdrażania Pokoju” odbyło się w lipcu 1997 roku; R. Toth, op. cit., s. 130;
Prawidłowy termin (maj 1997 r.) znajduje się na
następującej stronie internetowej: http://www.ohr.
int/pic/default.asp?content_id=5180 (18.05.2013).
19

70

kułów w prasie oraz mediach elektronicznych23. Podczas swojej kadencji Carl Bildt
utworzył oprócz kwatery głównej w Sarajewie jeszcze sekretariat w Brukseli oraz
biura regionalne w Banja Luce, Mostarze
oraz Brčko24, przy czym biuro w Brčko
zostało otwarte w kwietniu 1997 roku,
krótko po pierwszej sentencji wyroku niezależnego sądu polubownego, który określił
tymczasowy nadzór międzynarodowy nad
regionem Brčko25. Nadzór ten odtąd był
sprawowany przez urząd „nadzorującego
Brčko” („Brčko-Supervisor”)26.
1.2. CARLOS WESTENDORP
(czerwiec 1997 r. – lipiec 1999 r.)
Drugim Wysokim Przedstawicielem
w Bośni i Hercegowinie pełniącym
swój urząd od czerwca 1997 roku27
był Carlos Westendorp, który w latach 1995 oraz 1996 pełnił urząd
ministra spraw zagranicznych Hiszpanii28. Ważną decyzją Westendorpa związaną z uprawnieniami
uzyskanymi przez jego poprzednika w stosunku do sektora mediów
było wstrzymanie przed wyborami
W. Laudes, op. cit., s. 97.
Ibidem, s. 92.
25
Ibidem, s. 93.
26
Urząd ten od czasu szóstego Wysokiego Przedstawiciela, Miroslava Lajčáka, jest sprawowany przez
pierwszego zastępcę Wysokiego Przedstawiciela
w Bośni i Hercegowinie; Ibidem, s. 93 i następna;
Urząd ten od 15 marca 1998 roku został uposażony przez Wysokiego Przedstawiciela w BiH
w „uprawnienia z Bonn”, przy czym 23 maja 2012
roku „nadzorujący Brčko” zawiesił swój nadzór
nad miastem Brčko; http://www.ohr.int/ohr-dept/
presso/pressb/default.asp?content_id=47197
(20.05.2013).
27
W. Laudes, op. cit., s. 71.
28
http://www.clubmadrid.org/en/miembro/carlos_
westendorp (18.05.2013).
23
24
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komunalnymi we wrześniu 1997
roku transmisji telewizji i radia.
Wstrzymanie emisji nastąpiło za pomocą żołnierzy SFOR („Stabilisation Force
NATO”), którzy zajęli ośrodek nadawczy
radia i telewizji29. W październiku 1997
roku Carlos Westendorp odwołał ponadto
przewodniczącego telewizji oraz radia publicznego w Republice Serbskiej30. Mimo
zmian w prawie wyborczym, podczas wyborów komunalnych znowu próbowano
sfałszować spisy wyborców, na co Carlos
Westendorp zareagował skreśleniem kilku kandydatów chorwackiej partii HDZ
z list wyborczych31. Wybory wygrały ponownie partie narodowe, od których obywatele Bośni i Hercegowiny, należący do
poszczególnych grup etnicznych, oczekiwali możliwie największej ochrony swoich interesów32. W listopadzie 1997 roku
w Republice Serbskiej odbyły się z powodu
sporu w partii rządzącej (SDS) ponowne
wybory do Zgromadzenia Narodowego
i Rady grup etnicznych, które wygrały partie opozycyjne, wspierane przez Wysokiego Przedstawiciela33. Milorad Dodik został
wybrany na premiera Republiki Serbskiej;
mimo iż jego partia uzyskała tylko dwa
mandaty w wyborach – był on uznawany
przez Wysokiego Przedstawiciela za nośnika nadziei34.
W. Laudes, op. cit., s. 99.
Był nim Momčilo Krajišnik, który był również
członkiem Prezydium państwa Bośnia i Hercegowina i w 2009 roku został skazany przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii na
20 lat więzienia za dokonanie zbrodni przeciwko
ludzkości; http://www.icty.org/x/cases/krajisnik/
cis/en/cis_krajisnik_en.pdf (20.05.2013); L. Starčević-Srkalović, op. cit., s. 117.
31
R. Toth, op. cit., s. 131.
32
Ibidem, s. 132.
33
W. Laudes, op. cit., s. 100.
34
R. Toth, op. cit., s. 133.

W grudniu 1997 roku Konferencja „Rady Wdrażania Pokoju” w Bonn
nadała Wysokiemu Przedstawicielowi
„uprawnienia z Bonn”, umożliwiające mu
odwoływanie osób z zajmowanych przez
nie publicznych stanowisk, w tym też polityków wybranych w demokratycznych
wyborach, oraz uchwalanie ustaw35. Toteż
za najważniejsze osiągnięcie Carlosa Westendorpa należy uznać przekonanie członków „Rady Wdrażania Pokoju” do tego, aby
rozszerzyli kompetencje Wysokiego Przedstawiciela poprzez „uprawnienia z Bonn”36.
Przy czym Carlos Westendorp przyznał,
że „tak, to lekceważy zasady suwerenności,
ale co z tego? Teraz nie jest czas na postkolonialistyczną wrażliwość. […] Problem
regionu będzie dopiero rozwiązany, kiedy
wprowadzimy powszechny szacunek dla
demokracji oraz praworządności”37. Jeszcze w grudniu 1997 roku Westendorp ustanowił ustawę regulującą obywatelstwo38.
Do ważniejszych decyzji należała również decyzja dotycząca wzoru flagi Bośni
i Hercegowiny, na który politycy w Bośni
i Hercegowinie nie potrafili się zgodzić39,
i emisja nowych numerów rejestracyjnych
samochodów, które nie pozwalały na rozpoznanie, w której z części Bośni i Hercegowiny dany samochód był zarejestrowany,
co miało ułatwić swobodę poruszania się
osób oraz towarów po Bośni i Hercego-

29
30

Szerzej: J. Hambura, op. cit., s. 51.
W. Laudes, op. cit., s. 103.
37
„Yes, this disregards the principles of sovereignty,
but so what? This not the moment for post-colonial sensitivity […] The problem will only be solved when we have introduced a general respect for
democracy and rule of law.“, 19 maja 1999 roku
w Wall Street Journal; L. Starčević-Srkalović, op.
cit., s. 118.
38
R. Toth, op. cit., s. 134.
39
L. Starčević-Srkalović, op. cit., s. 117.
35
36
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winie40. W czasie swojego urzędowania
Westendorp ustanowił lub zmienił ponad
100 ustaw, w tym ustawy dotyczące prywatyzacji, telekomunikacji i sądownictwa41.
Ponadto Westendorp wprowadził nowy
pieniądz pod nazwą „konvertibilna marka”
(KM), który został związany z „Deutsche
Mark” w stosunku 1:1, a przez swoją stabilność zastąpił chorwacką kunę oraz jugosłowiańskiego dinara nawet w najbardziej
nacjonalistycznych ostojach42. Ponadto
Carlos Westendorp odwołał ponad 80 osób
ze stanowisk publicznych43. Wśród nich był
też (odwołany w marcu 1999 roku) Nikola
Poplašen, prezydent Republiki Serbskiej,
którego Westendorp odwołał z urzędu
za próbę odwołania Milorada Dodika ze
stanowiska premiera Republiki Serbskiej
i wielokrotne nominowanie kandydatów,
którzy nie uzyskali większości44. W lipcu
1998 roku Westendorp ustanowił ustawę,
która stworzyła komisję mającą zagwarantować prawidłowy przebieg prywatyzacji
w Bośni i Hercegowinie45. Efektywność
komisji była niewielka, ponieważ do końca
2002 roku tylko jedna czwarta wyznaczonych przedsiębiorstw została sprywatyzowana, a partie narodowe poszczególnych
grup etnicznych w dalszym ciągu miały
duży wpływ na proces prywatyzacji w Bośni i Hercegowinie poprzez podlegające im
agencje prywatyzacyjne46.
W czasie kampanii wyborczej poprzedzającej wybory powszechne we wrześniu 1998 roku Carlos
Westendorp próbował organizo-

R. Toth, op. cit., s. 135.
L. Starčević-Srkalović, op. cit., s. 117.
42
W. Laudes, op. cit., s. 72 i 101.
43
L. Starčević-Srkalović, op. cit., s. 117.
44
W. Laudes, op. cit., s. 103.
45
R. Toth, op. cit., s. 181.
46
Ibidem, s. 181.

wać debaty telewizyjne z kandydatami, które były jednak częściowo
przez tych kandydatów bojkotowane, przy czym tym razem relacje
medialne były bardziej zrównoważone, a fakt ten należy uznać za
potwierdzający powodzenie strategii medialnej Wysokiego Przedstawiciela47.
Przed wyborami powszechnymi Westendorp zaczął również próbę wzmacniania opozycyjnych, multietnicznych
partii i stworzenia z nich poważnych protagonistów48. Jednak partie te osiągnęły
przeciętne wyniki i odniosły sukces tylko
w pojedynczych okręgach kantonalnych,
a partie narodowe mimo osłabienia posiadały nadal stabilną większość49. Po ogłoszeniu ostatecznego wyroku ustalającego
status dystryktu Brčko 5 marca 1999 roku
(jako kondominium, oficjalnie administrowane przez obie jednostki Bośni i Hercegowiny, przy czym faktycznie podlegające,
przy daleko idącym samorządzie lokalnym,
państwu Bośnia i Hercegowina)50, nastąpiły
protesty w Republice Serbskiej oraz chwilowe wypowiedzenie współpracy przez serbskiego przedstawiciela w Prezydium Bośni
i Hercegowiny oraz zaskakujące ustąpienie
Milorada Dodika z urzędu premiera Republiki Serbskiej, przy czym Westendorpowi
udało się przekonać Dodika do tego, aby
wycofał swoją rezygnację51.

40
41
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Ibidem, s. 137.
Ibidem, s. 202.
49
Ibidem, s. 137 i następna.
50
J. Zeh, Das Übergangsrecht, Wydawnictwo Nomos,
Baden-Baden 2011, s. 31.
51
R. Toth, op. cit., s. 139 i następna.
47
48
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1.3. WOLFGANG PETRITSCH
(sierpień 1999 r. – maj 2002 r.)
W sierpniu 199952 roku urząd Wysokiego Przedstawiciela w Bośni
i Hercegowinie objął dr Wolfgang
Petritsch, który od września 1997
roku do lipca 1999 roku był ambasadorem Austrii w Republice Jugosławii oraz od października 1998
roku do lipca 1999 roku specjalnym
wysłannikiem Unii Europejskiej dla
Kosowa53. Koncepcja strategii Petritscha bazowała na pojęciu „własności” (ownership), które miało
zasygnalizować obywatelom oraz
politykom, że powinni przejąć
odpowiedzialność za los swojego państwa i zakończyć „syndrom
uzależnienia”54.
Syndrom ten wyrażał się według Wolf-ganga Petritscha tym, iż każdy akt ustawodawstwa Wysokiego Przedstawiciela
usprawiedliwiał polityków Bośni i Hercegowiny w tym, żeby nie wykonywać swojej
roboty należycie55. Petritsch poszedł mimo
tego jeszcze dalej niż Westendorp, odwołując ze swoich urzędów również ministrów
oraz członków Prezydium państwa Bośnia
i Hercegowina56. Porównał tę „konieczność”
do zadania, które polega na przygotowaniu
boiska dla miejscowych graczy, aby mogli rozegrać swój własny mecz57. Ponadto
Petritsch ustanowił wiele ustaw58, przede
wszystkim z powodu niewystarczającej gotowości Boszniaków oraz Chorwatów do
W. Laudes, op. cit., s. 74.
http://www.ohr.int/ohr-info/hrs-dhrs/default.asp?content_id=28039 (20.05.2013).
54
W. Laudes, op. cit., s. 105.
55
L. Starčević-Srkalović, op. cit., s. 118.
56
Ibidem, s. 117.
57
W. Laudes, op. cit., s. 74.
58
L. Starčević-Srkalović, op. cit., s. 117.

współpracy w instytucjach Federacji Bośni
i Hercegowiny59. W styczniu 2000 roku
Petritsch ustanowił straż graniczną dla Bośni i Hercegowiny60, we wrześniu 2000 roku
wprowadził wspólne, neutralne paszporty
dla wszystkich obywateli Bośni i Hercegowiny61, a w październiku 2000 roku stworzył
ramy instytucjonalne oraz organizacyjne
systemu mediów publicznych, powierzając
rolę „upoważnionego dla okresu przejściowego” („transfer agent”) tego sektora byłemu
managerowi brytyjskiej telewizji BBC62.
A gdy na początku 2000 roku organizacja
USAID wstrzymała z powodu wielu nieprawidłowości swoją pomoc w procesie
prywatyzacyjnym, konsekwencją tego było
rozpisanie przez Petritscha przetargów publicznych na 138 dużych przedsiębiorstw63.
Strategia ta doprowadziła do znacznego
zwiększenia liczby przeprowadzonych prywatyzacji64. Za najważniejsze osiągnięcie
na polu gospodarczym Petritscha można
uznać natomiast likwidację prywatnych
biur płatniczych. Otóż do stycznia 2001
roku w Bośni i Hercegowinie istniały trzy
biura płatnicze (trzech grup etnicznych),
które pośredniczyły we wszystkich transakcjach finansowych (począwszy od wypłaty
poborów aż po wpływy z podatków), a kontrola nad tymi biurami oznaczała oprócz
prawie całkowitej kontroli danego obszaru
gospodarczego też źródło finansowe dla
partii narodowych kontrolujących wyżej
wymienione biura płatnicze65.
Przed wyborami komunalnymi w styczniu 2000 roku Wolfgang Petritsch odmówił
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R. Toth, op. cit., s. 141.
W. Laudes, op. cit., s. 110.
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Ibidem, s. 102.
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Ibidem, s. 110.
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R. Toth, op. cit., s. 183.
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Ibidem.
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Ibidem, s. 179.
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rejestracji listy wyborczej serbskiej partii
SRS z powodu członkostwa Nikoli Poplašena (którego odwołał jego poprzednik
Carlos Westendorp z urzędu prezydenta
Republiki Serbskiej) w tejże partii66. Wybory wygrały ponownie partie narodowe, co
w Republice Serbskiej było spowodowane
przede wszystkim przez wojnę w Kosowie,
bombardowanie Belgradu, odmówienie
rejestracji partii SRS oraz aresztowanie
i przekazanie byłego członka Prezydium
Bośni i Hercegowiny, Momčilo Krajišnika,
do Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii67. A w następstwie
wyborów powszechnych w listopadzie 2000
roku po raz pierwszy mogła się zawiązać
w Federacji Bośni i Hercegowiny oraz na
płaszczyźnie państwa Bośni i Hercegowiny
koalicja rządowa składająca się z dziesięciu
partii bez udziału partii narodowych pod
nazwą „Przymierze dla zmian”, która była
tylko rządem mniejszościowym, co za granicą było świętowane mimo tego jako sukces68. Równolegle z tymi wyborami odbyło
się w Federacji Bośni i Hercegowiny – zdaniem Petritscha – nielegalne referendum
nad własnymi strukturami oraz instytucjami Chorwatów w Federacji Bośni i Hercegowiny, podczas którego według danych
HDZ 99 procent głosujących z 70 procent
uprawnionych do wyborów opowiedziało
się za własnymi strukturami chorwackimi,
i w następstwie którego w marcu 2001 został powołany chorwacki samorząd, uznający się za jedyną reprezentację Chorwatów
w Bośni i Hercegowinie69. W marcu 2001
roku politycy HDZ zażądali własnej części
Bośni i Hercegowiny z własnym parlamen66
67
68
69
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Ibidem, s. 141 i następna.
Ibidem, s. 143 i następna.
Ibidem, s. 145 i następne, 203.
Ibidem, s. 146 i następna.

tem, prezydentem oraz rządem70, podobnie
jak już na wiosnę 1999 roku71. Petritsch zareagował na to odwołaniem Ante Jelavića, przewodniczącego HDZ, z Prezydium
Bośni i Hercegowiny i w kwietniu 2001
roku nałożył nadzór nad bankiem „Hercegovačka banka”, który stał się podstawowym nielegalnym źródłem finansowania
struktur równoległych partii HDZ, po tym
jak przez zmianę prezydenta w Chorwacji
w 2000 roku Chorwacja przestała wspierać
finansowo partię HDZ w Bośni i Hercegowinie72. Od końca listopada 2001 roku
politycy chorwackiej partii HDZ uczestniczyli znowu w instytucjach Federacji Bośni
i Hercegowiny, tak że projekt chorwackiego
samorządu można uznać – przede wszystkim z powodu brakujących funduszy – za
zakończony73 z końcem 2001 roku.
27 marca 2002 roku, krótko przed końcem swojej kadencji, Wolfgang Petritsch
uchwalił jeszcze ustawę, która wprowadziła przedstawicielstwo poszczególnych
grup etnicznych w rządach Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej
oraz proporcjonalne przedstawicielstwo
grup etnicznych we wszystkich urzędach
oraz sądach74. Powodem ustawy był wyrok Trybunału Konstytucyjnego Bośni
i Hercegowiny z 2000 roku75, w którym
W. Laudes, op. cit., s. 109 i następna.
R. Toth, op. cit., s. 140.
72
W. Laudes, op. cit., s. 110 i następna.
73
R. Toth, op. cit., s. 150 i następna.
74
W. Petritsch, Geleitwort, [w:] W. Graf Vitzthum
(red), I. Winkelmann (red), Bosnien-Herzegowina
im Horizont Europas, Demokratische und föderale
Elemente der Staatswerdung in Südosteuropa, Wydawnictwo Duncker & Humblot, Berlin 2003, s. 6.
75
C. Stahn, Die verfassungsrechtliche Pflicht zur
Gleichstellung der drei ethnischen Volksgruppen in
den bosnischen Teilrepubliken – Neue Hoffnung für
das Friedensmodell von Dayton?, Zeitschrift für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
(ZaöRV) 2000, s. 663 i następne.
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Trybunał Konstytucyjny uznał, iż zarówno
Konstytucja Federacji Bośni i Hercegowiny, jak i Konstytucja Republiki Serbskiej
nie gwarantowały wystarczających praw
dla poszczególnych mniejszości etnicznych
i wyznaniowych w obu częściach Bośni
i Hercegowiny76.
1.4. PADDY ASHDOWN
(maj 2002 r. – styczeń 2006 r.)
Czwartym Wysokim Przedstawicielem w Bośni i Hercegowinie został
w maju 2002 roku Paddy Ashdown
(oficjalnie sir Jeremy John Durham
Ashdown)77, który od 1988 do 1999
roku pełnił funkcję przewodniczącego partii „Liberal Democrats”
w Wielkiej Brytanii78. Podczas
wojny Ashdown opowiadał się za
zdecydowanym zaangażowaniem
społeczności międzynarodowej,
aby móc jak najszybciej zakończyć
wojnę79. 11 marca 2002 roku Paddy
Ashdown został również powołany jako pierwszy specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej w Bośni
i Hercegowinie80.
Na początku swojej kadencji Paddy
Ashdown zapowiedział, że będzie wspierał „czyny i reformy, a nie osobowości
i partie”, tym samym zmieniając strategię
marginalizacji partii narodowych swoich poprzedników na strategię socjalizacji partii narodowych, uznając partie te
za potencjalnych partnerów81. Mimo tego
W. Petritsch, op. cit., s. 6.
W. Laudes, op. cit., s. 74, 76.
78
http://www.ohr.int/ohr-info/hrs-dhrs/default.asp?content_id=28051 (20.05.2013).
79
W. Laudes, op. cit., s. 76.
80
Ibidem; Szerzej o tejże instytucji: J. Hambura,
op. cit., s. 63 i następne.
81
R. Toth, op. cit., s. 203.
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zapewnienia, Biuro Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie wspierało
w wyborach powszechnych w październiku
2002 roku82 umiarkowane partie (do których wtedy też była zaliczana partia SDP
Milorada Dodika), co jednak nie uchroniło ich przed przegraniem wyborów, tak
że partie narodowe wygrały ponownie wybory83. Ashdown sprzeciwił się żądaniom
unieważnienia wyborów, widząc w wyborze
tychże partii wyraz żądania reform przez
obywateli84. Ponadto Ashdown podkreślał
jednocześnie moc perspektywy integracji europejskiej, która miała doprowadzić
do umiarkowanego kursu tychże partii85.
Jednak podczas gdy przez pierwsze dwa
lata swojej kadencji Ashdown stosował
metodę „kija i marchewki”, przez ostatnie 18 miesięcy swojej kadencji Ashdown
stosował ostre sankcje przeciwko partiom
narodowym86. Doprowadziły one do mobilizacji wyborców partii narodowych
w wyborach komunalnych w 2004 roku87.
Zresztą Ashdown był najbardziej kontrowersyjnym Wysokim Przedstawicielem88.
Podczas swojej kadencji statystycznie rzecz
biorąc każdego miesiąca ustanawiał około
czternastu decyzji lub dekretów89. W dodaktu Ashdown odwołał ponad sto osób
z publicznych stanowisk90, tym samym
wykorzystując swoje uprawnienia w najostrzejszy sposób ze wszystkich Wysokich
http://www.news.at/articles/0240/15/42734/wahlen-bosnien-eu-sieg-reformer (20.05.2013).
83
R. Toth, op. cit., s. 156.
84
Ibidem, s. 157.
85
Ibidem, s. 203.
86
Ibidem, s. 204.
87
Przy czym niektóre partie narodowe takie jak SDS
straciły dużo głosów, które zostały jednak oddane
na inne partie narodowe; Ibidem, s. 160.
88
L. Starčević-Srkalović, op. cit., s. 118.
89
Ibidem.
90
Ibidem.
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Przedstawicieli91. Paddy’emu Ashdownowi
zarzucano, że zrobił z Bośni i Hercegowiny drugie „Indie Brytyjskie”92. Przy czym
należy pamiętać o tym, iż Paddy Ashdown w marcu 2005 roku kazał sprawdzić
wszystkie dotychczasowe decyzje podjęte
przez Wysokich Przedstawicieli i w związku z tym anulował dużą liczbę decyzji swoich poprzedników oraz swoich decyzji93.
Aby wesprzeć reformę sądownictwa,
Paddy Ashdown stworzył rady („High Judicial and Prosecutorial Councils” oraz „Independant Judicial Commission”) złożone
z narodowych oraz międzynarodowych
ekspertów, które miały sprawdzić kwalifikacje wszystkich sędziów oraz prokuratorów w Bośni i Hercegowinie
i doprowadziły do usunięcia dużej liczby sędziów oraz prokuratorów ze swoich
urzędów z powodu nadużycia władzy oraz
nielegalnych aktywności94. Ponadto Ashdown zreformował prawo karne, postępowanie karne oraz utworzył ministerstwo
sprawiedliwości Bośni i Hercegowiny,
prokuraturę oraz trybunał państwowy
(„Court of BiH”)95. A następstwem stworzenia niezależnej prokuratury było to,
że Draganowi Čoviciowi, członkowi
prezydium Bośni i Hercegowiny, został
postawiony zarzut korupcji, a ponieważ
Čović nie chciał ustąpić ze swojego stanowiska, Ashdown odwołał go w marcu
2005 roku96. Podczas swojego urzędowania Ashdown powołał również tzw. komitet „buldożerczy” („Bulldozer”) mający
w ciągu 150 dni przeforsować 50 reform

gospodarczych97, gdyż stopa bezrobocia
w tym czasie wynosiła około 20 procent98. Część doktryny powątpiewa jednak
w długotrwały efekt tych reform99. Niewątpliwą zasługą Ashdowna jest jednak
zapewnienie państwu Bośnia i Hercegowina od 1 stycznia 2006 roku pierwszego
własnego źródła dochodu w postaci podatku od towarów i usług („VAT”), który
odtąd zapewniał finansowanie państwa
niezależne od obu części Bośni i Hercegowiny100. Ponadto Ashdown próbował
zreformować wojsko oraz policję, jednak
w stosunku do obu wyżej wymienionych
domen mógł tylko nalegać na polityków
Bośni i Hercegowiny, ponieważ jego mandat nie obejmował uprawnień dotyczących
tych kwestii101. W sprawie reformy wojska
Paddy Ashdown odniósł sukces, albowiem
w zręczny sposób wykorzystał dwa kryzysy wewnątrzpaństwowe w Republice Serbskiej do samozobowiązania Prezydium
państwa Bośni i Hercegowiny do reformy wojska102, tak że w marcu 2004 roku
zostało utworzone ministerstwo obrony
przy likwidacji ministerstw obrony w obu
częściach Bośni i Hercegowiny103, a od 1
stycznia 2006 roku istniała już tylko jedna
armia w Bośni i Hercegowinie (podczas
gdy wcześniej każda z jednostek Bośni
i Hercegowiny posiadała własną armię)104.
W sprawie reformy policji Ashdownowi
udało się jedynie przekonać polityków Bośni i Hercegowiny w październiku 2005
roku do utworzenia kierownictwa policji,
R. Toth, op. cit., s. 180.
W. Laudes, op. cit., s. 115.
99
R. Toth, op. cit., s. 180.
100
W. Laudes, op. cit., s. 116.
101
Ibidem, s. 117.
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Ibidem, s. 117.
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R. Toth, op. cit., s. 152; W. Laudes, op. cit., s. 117
i 166.
104
W. Laudes, op. cit., s. 117 i 166.
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Ibidem, s. 114.
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Ibidem.
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Ibidem, s. 114 i następna.
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które miało w ciągu następnych pięciu lat
opracować szczegóły reformy policji105.
W ostatnim roku swojej kadencji Paddy
Ashdown nakłaniał „Radę Wdrażania Pokoju” do możliwie szybkiego przeniesienia
mandatu Wysokiego Przedstawiciela na
państwo Bośnia i Hercegowina106. Dyrektorzy polityczni „Rady Wdrażania Pokoju”
w następstwie tego w lipcu 2005 potwierdzili, iż chcą w przyszłości zlikwidować
instytucję Wysokiego Przedstawiciela, tak
aby przedstawicielem społeczności międzynarodowej był już tylko specjalny
przedstawiciel Unii Europejskiej w Bośni
i Hercegowinie, a jako warunek dla zamknięcia instytucji Wysokiego Przedstawiciela „Rada Wdrażania Pokoju” określiła
rozpoczęcie negocjacji z Unią Europejską
nad umową dotyczącą „stabilizacji i stowarzyszenia” („Stabilization and Association”)107.
1.5. CHRISTIAN
SCHWARZ-SCHILLING
(styczeń 2006 r. – lipiec 2007 r.)
Piątym Wysokim Przedstawicielem
w Bośni i Hercegowinie został dr
Christian Schwarz-Schilling, który
w latach 1982–1992 był ministrem
ds. poczty oraz telekomunikacji Republiki Federalnej Niemiec (RFN)108.
Zrezygnował z tego urzędu na
znak protestu przeciwko niezdolności RFN do zakończenia wojny
w byłej Jugosławii, pozostając posłem do Bundestagu109. Od 1995
Ibidem, s. 120.
Ibidem.
107
Ibidem, s. 121.
108
http://www.ohr.int/ohr-info/hrs-dhrs/default.
asp?content_id=36495 (18.05.2013).
109
W. Laudes, op. cit., s. 77.
105
106

roku Schwarz-Schilling był międzynarodowym mediatorem dla Federacji Bośni i Hercegowiny, a od 1997
roku również dla Republiki Serbskiej110.
Mimo iż oficjalna lista rezolucji Rady
Bezpieczeństwa ONZ w latach 2005 i 2006
nie wykazuje rezolucji zatwierdzającej nominację Christiana Schwarz-Schillinga
na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela
w Bośni i Hercegowinie111, Schwarz-Schilling objął skutecznie swój urząd w styczniu
2006 roku112. 30 stycznia 2006 roku został
mianowany również jako specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie113. Już w czerwcu 2006 roku
dyrektorzy polityczni „Rady Wdrażania
Pokoju” wezwali Schwarz-Schillinga do
podjęcia przygotowań do likwidacji Biura Wysokiego Przedstawiciela z dniem 30
czerwca 2007 roku114. Uczynili to, mimo iż
w kwietniu 2006 roku reformie Konstytucji
Bośni i Hercegowiny przygotowanej przez
koalicję sześciu partii (w tym również partii narodowych) zabrakło dwóch głosów
w Izbie Reprezentantów Bośni i Hercegowiny w Sarajewie115. W październiku
2006 roku odbyły się w Bośni i Hercegowinie wybory powszechne, przed którymi Schwarz-Schilling zachęcał obywateli
do wyboru polityków będących w stanie
posunąć Bośnię i Hercegowinę naprzód
w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej116. Wybory wygrały jednak poIbidem, s. 78.
http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions05.
htm oraz http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions06.htm (18.05.2013).
112
W. Laudes, op. cit., s. 78.
113
Ibidem.
114
Ibidem, s. 123 i następna.
115
R. Toth, op. cit., s. 163.
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Ibidem, s. 164.
110
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nownie partie narodowe, co doprowadziło
do wycofania planu likwidacji instytucji
Wysokiego Przedstawiciela117. Jednym
z podstawowych powodów tej decyzji była
również groźba zorganizowania referendum niepodległościowego w Republice
Serbskiej przez Milorada Dodika, wybranego w następstwie wyborów na premiera
Republiki Serbskiej i uznawanego jeszcze
przez poprzedników Schwarz-Schillinga
za nośnika nadziei118. Schwarz-Schillingowi udało się wprawdzie odwieść Dodika
od przeprowadzenia referendum niepodległościowego119. Po zakończeniu swojej
kadencji Schwarz-Schilling oświadczył
natomiast, iż chciał wtedy odwołać Dodika
ze stanowiska premiera Republiki Serbskiej, jednak zostało mu to uniemożliwione
poprzez interwencję dyplomatów Stanów
Zjednoczonych120. Do dalszego zaognienia
sytuacji w Bośni i Hercegowinie doprowadził wyrok Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości121, który uznał w lutym
2007 roku, iż zabójstwo prawie 8.000
Boszniaków w Srebrenicy w 1995 roku
było aktem ludobójstwa, przy czym MTS
nie dopatrzył się bezpośredniego uczestnictwa Serbii w tym akcie ludobójstwa122.
W następstwie tego wyroku przedstawiciele Boszniaków oraz Chorwatów zażądali wyłączenia Srebrenicy z terytorium
Republiki Serbskiej123. Schwarz-Schilling
w swojej odpowiedzi na to żądanie tłumaczył, iż zmiana statusu miasta Srebrenica
może nastąpić tylko przez zmianę Konstytucji Bośni i Hercegowiny124, która według
L. Starčević-Srkalović, op. cit., s. 119.
W. Laudes, op. cit., s. 125.
119
Ibidem.
120
Ibidem.
121
R. Toth, op. cit., s. 165.
122
W. Laudes, op. cit., s. 126 i 130.
123
Ibidem, s. 126.
124
Ibidem.

art. 10 ust. 1 Konstytucji Bośni i Hercegowiny musi nastąpić większością dwoma
trzecimi głosów parlamentarzystów Izby
Reprezentantów125. Po tym, jak rada miasta Srebrenicy zagroziła, iż wszyscy Boszniacy zamieszkujący Srebrenicę opuszczą
miasto, z inicjatywy Schwarz-Schillinga
Republika Serbska ustanowiła między
innymi specjalny program wsparcia dla
Boszniaków w Srebrenicy w wysokości 16
milionów KM, a Schwarz-Schilling wysłał do Srebrenicy Specjalnego wysłannika,
który sprawował swój urząd do lipca 2008
roku126.
W styczniu 2007 roku Schwarz-Schilling poinformował media za pomocą notki
prasowej o tym, iż wysłał kanclerz RFN,
Angeli Merkel, list z rezygnacją ze swojego stanowiska, jednocześnie rekomendując
przedłużenie misji Wysokiego Przedstawiciela127. Schwarz-Schilling przyznał później,
że do swojej rezygnacji w dużym stopniu
przyczyniło się zachowanie Milorada Dodika128. Według Schwarz-Schillinga, pokój
w Bośni i Hercegowinie nie był jeszcze samonośny, a większość reform mogła zostać
jeszcze odwrócona po zakończeniu misji
Wysokiego Przedstawiciela, o czym według
niego należało uświadomić społeczność
międzynarodową oraz obywateli i polityków Bośni i Hercegowiny129. Zgodnie z rekomendacją Schwarz-Schillinga „Komitet
Sterujący Rady Wdrażania Pokoju” przedłużył w lutym 2007 roku przy sprzeciwie
Rosji mandat Wysokiego Przedstawiciela do lipca 2008 roku130. Obawy, że Rosja
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mogłaby przenieść decyzję o przedłużeniu
mandatu Wysokiego Przedstawiciela do
Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie posiada
prawo weta, wiążąc ją z decyzją o mandacie
EUFOR (misji pokojowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie) okazały się
być bezpodstawne131.
1.6. MIROSLAV LAJČÁK
(lipiec 2007 r. – marzec 2009 r.)
Szóstym Wysokim Przedstawicielem w Bośni i Hercegowinie od lipca
2007 roku132 był dr Miroslav Lajčák,
który pracował przed objęciem
tego urzędu w ministerstwie spraw
zagranicznych Słowacji jako dyrektor generalny ds. politycznych133.
W tym samym czasie Miroslav Lajčák był również mediatorem oraz
specjalnym wysłannikiem Javiera
Solany (ówczesnego Wysokiego
Przedstawiciela Unii Europejskiej
dla wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa) dla Czarnogóry, a w swojej funkcji nadzorował
referendum niepodległościowe
Czarnogóry w maju 2006 roku134.
30 czerwca 2007 roku Lajčák został
również mianowany specjalnym
przedstawicielem Unii Europejskiej
w Bośni i Hercegowinie135.
Jako priorytet swojej kadencji Lajčák
widział dokończenie reformy policji oraz
reformę konstytucji, która miała wesprzeć
rząd państwa Bośnia i Hercegowina względem rządów obu jednostek Bośni i HerceIbidem.
Ibidem, s. 80.
133
http://www.ohr.int/ohr-info/hrs-dhrs/default.
asp?content_id=40089 (20.05.2013).
134
W. Laudes, op. cit., s. 79.
135
Ibidem, s. 80.

gowiny136. Lajčák chciał to uczynić przez
przekonanie polityków Bośni i Hercegowiny do reform zamiast używania swoich
„uprawnień z Bonn”137. Zaledwie osiem dni
po objęciu urzędu Wysokiego Przedstawiciela Lajčák odwołał natomiast wysokiego oficera policji zarzucając mu ochronę
domniemanych zbrodniarzy wojennych,
co jest oceniane jako znak w kierunku polityków w Bośni i Hercegowinie, mający
pokazać, że jego „uprawnienia z Bonn” nadal obowiązują138. A ponieważ partie polityczne nie mogły znaleźć kompromisu dla
wielu spraw związanych z reformą państwa,
Lajčák postanowił uprościć procedury głosowania w Radzie Ministrów oraz obu parlamentach na płaszczyźnie państwowej, aby
zakończyć sytuację, w której przez celową
nieobecność często próbowano doprowadzić do niezdolności podjęcia uchwał139.
Decyzja ta doprowadziła do zamieszek
w Republice Serbskiej, która za pomocą
Serbii oraz Rosji („Rada Wdrażania Pokoju” poparła tą decyzję przy sprzeciwie Rosji
w październiku 2007 roku) mocno oponowała przeciwko tej decyzji140. Na znak protestu premier Republiki Serbskiej, Nikola
Špirić, podał się do dymisji, prowadząc do
zażegnania konfliktu w lutym 2008 roku
rząd tymczasowy141. Dopiero negocjacje
Lajčáka z szefami partii politycznych doprowadziły do cofnięcia decyzji Lajčáka,
co w kręgach dyplomatów było uważane
za katastrofalne cofnięcie się Wysokiego
Przedstawiciela (które miało być podyktowane przez Javiera Solanę), prognozując, że
czas usunięć z urzędów minął tak samo jak
Ibidem, s. 133.
Ibidem, s. 134.
138
Ibidem.
139
Ibidem, s. 135.
140
Ibidem, s. 135 i następna.
141
Ibidem, s. 136.
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korzystanie przez Wysokiego Przedstawiciela z „uprawnień z Bonn”142.
Mimo niesprzyjającej atmosfery, jeszcze w 2007 roku rząd państwa Bośnia
i Hercegowina doszedł do porozumienia
w sprawie reformy policji143. Największe
opory przed reformą mieli politycy Republiki Serbskiej, którzy po oddaniu kompetencji ds. obronności uważali struktury
policji za ostatni bastion swojego monopolu władzy144. Mimo iż okręgi policyjne
w Republice Serbskiej nie przekraczały
wewnątrzpaństwowej granicy z Federacją
Bośni i Hercegowiny145, co było warunkiem
dla zawarcia umowy dotyczącej „stabilizacji
i stowarzyszenia” („Stabilization and Association”) z Unią Europejską146, umowa ta
została podpisana 16 czerwca 2008 roku
w Luksemburgu, jednak nie została dotychczas ratyfikowana przez Unię Europejską147, tak że do dnia dzisiejszego nie weszła
w życie148. Tym samym warunek postawiony przez dyrektorów politycznych „Rady
Wdrażania Pokoju” w lipcu 2005 roku dla
Ibidem, s. 136 i następna.
R. Toth, op. cit., s. 166.
144
W. Laudes, op. cit., s. 141.
145
Ibidem, s. 118, 142.
146
R. Toth, op. cit., s. 166.
147
Przy czym wszystkie państwa członkowskie
w międzyczasie ratyfikowały wyżej wymienioną
umowę. Na stronie internetowej jest mowa
o Wspólnocie Europejskiej, która została
z wejściem w życie Traktatu z Lizbony 1 grudnia
2009 roku zastąpiona Unią Europejską; http://
www.consilium.europa.eu/policies/agreements/
search-the-agreements-database?lang=en&comm
and=details&id=297&lang=en&aid=2008023&d
oclang=en (20.05.2013); A. Haratsch, C. Koenig,
M. Pechstein, Europarecht, Wydawnictwo Mohr
Siebeck, VII wyd., Tübingen 2010, s. 15.
148
Walter Laudes wychodzi z błędnego założenia,
że umowa dotycząca „stabilizacji i stowarzyszenia”
z Unią Europejską weszła w życie dwa tygodnie po
podpisaniu, które nastąpiło 16 czerwca 2008 roku;
W. Laudes, op. cit., s. 144.
142
143
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zamknięcia instytucji Wysokiego Przedstawiciela w postaci rozpoczęcia negocjacji
z Unią Europejską nad wyżej wymienioną
umową został osiągnięty. Nie oznaczało to
jednak jeszcze likwidacji instytucji Wysokiego Przedstawiciela, ponieważ 17 lutego
2008 roku doszło do zamieszek w Republice Serbskiej po ogłoszeniu niepodległości
Kosowa, a 21 lutego 2008 roku parlament
Republiki Serbskiej uznał, iż jeśli większość
państw Unii Europejskiej oraz Narodów
Zjednoczonych uznają Kosowo jako państwo, to Republika Serbska widziałaby to
jako nową praktykę dotyczącą prawa do
samostanowienia i w tym przypadku żąda
prawa do secesji149. Następnego dnia Lajčák
wyraził swój głęboki niepokój z powodu
tejże rezolucji150. 27 lutego 2008 roku podczas posiedzenia „Komitetu Sterującego
Rady Wdrażania Pokoju” Milorad Dodik
miał natomiast zapewnić o tym, że sytuacja
w Republice Serbskiej będzie pokojowa
oraz stabilna151. Jednak rok później Milorad
Dodik żądał już przemiany Bośni i Hercegowiny w „Unię federalnych państw”, które
miałyby mieć pełną kompetencję odnośnie
polityki zagranicznej152. Podczas swojego
posiedzenia 27 lutego 2008 roku „Komitet
Sterujący Rady Wdrażania Pokoju” uchwalił „strategię 5+2”153, która uzależnia likwidację instytucji Wysokiego Przedstawiciela
od osiągnięcia wyznaczonych celów154. Do
tego katalogu pięciu („5”) kryteriów, które muszą zostać spełnione, należy podział
własności państwa pomiędzy jednostkami
a państwem Bośnia i Hercegowina, podział
Ibidem, s. 137.
Ibidem, s. 138.
151
Ibidem.
152
Ibidem, s. 212.
153
http://www.ohr.int/ohr-info/gen-info/default.
asp?content_id=46773 (20.05.2013).
154
W. Laudes, op. cit., s. 80 i 146.
149
150
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własności sił zbrojnych pomiędzy jednostkami a państwem Bośnia i Hercegowina,
ostateczne rozwiązanie kwestii regionu
Brčko, trwałego zaopatrzenia finansowego
państw oraz wzmocnienie praworządności155. Ponadto „Komitet Sterujący Rady
Wdrażania Pokoju” ustanowił również, iż
dwoma („+2”) dalszymi warunkami dla
likwidacji instytucji Wysokiego Przedstawiciela są zawarcie umowy dotyczącej
„stabilizacji i stowarzyszenia” z Unią Europejską i pozytywna ocena ogólnej sytuacji państwa Bośnia i Hercegowina przez
„Komitet Sterujący Rady Wdrażania Pokoju”156. W styczniu 2009 roku Miroslav
Lajčák niespodziewanie złożył rezygnację
z pełnionego przez niego urzędu, aby zostać 26 stycznia 2009 roku ministrem spraw
zagranicznych Słowacji, zarazem zostając
do marca 2009 roku (co najmniej oficjalnie)
Wysokim Przedstawicielem157.
1.7. VALENTIN INZKO
(marzec 2009 r. – do dnia dzisiejszego)
Siódmym i obecnym Wysokim
Przedstawicielem w Bośni i Hercegowinie jest od marca 2009
roku158 dr Valentin Inzko, który od
2004 roku do objęcia stanowiska
Wysokiego Przedstawiciela reprezentował Austrię jako ambasador
w Słowenii, a w latach 1996–1999
był pierwszym ambasadorem Austrii rezydującym w Bośni i HerceIbidem, s. 146.
Ibidem.
157
A nieoficjalnie urząd Wysokiego Przedstawiciela był w tym czasie sprawowana przez Pierwszego Zastępcę Wysokiego Przedstawiciela w Bośni
i Hercegowinie, dr. Raffiego Gregoriana; Ibidem,
s. 80 i 211.
158
Ibidem, s. 211.
155
156

gowinie159. 10 marca 2009 roku
Inzko został przez ministrów spraw
zagranicznych Unii Europejskiej
w Brukseli mianowany specjalnym
przedstawicielem Unii Europejskiej
w Bośni i Hercegowinie160 i pełnił ten urząd do 31 sierpnia 2011
roku161.
Valentin Inzko już na początku swojej
kadencji wyjaśnił, iż nie będzie się wahał
używać swoich „uprawnień z Bonn”162.
Pierwszy wyraz swojej postawy pokazał
6 czerwca 2009 roku, odwołując dwóch
policjantów za bezprawne działania163. Te
dwa usunięcia ze stanowisk były jednak
dotychczas jedynymi aktami Valentina Inzko odwołującymi osoby ze swoich stanowisk. 20 czerwca 2009 roku Valentin Inzko
anulował rezolucję parlamentu Republiki
Serbskiej z 14 maja 2009 roku, w której
parlament zażądał od Wysokiego Przedstawiciela niesięgania do swoich „uprawnień z Bonn”164. Rezolucja parlamentu
była odpowiedzią na decyzję Wysokiego
Przedstawiciela kończącą blokadę ogólnokrajowego dostawcy energii w Republice
Serbskiej165. W tym czasie miało dojść również do spięć pomiędzy Unią Europejską
a Stanami Zjednoczonymi w „Komitecie
http://www.ohr.int/ohr-info/hrs-dhrs/default.
asp?content_id=43272 (20.05.2013).
160
Ibidem.
161
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:188:0030:0033:PL:PDF
(18.05.2013); Szerzej o powodach z tym związanych: J. Hambura, op. cit., s. 63 i następne.
162
Jednak dopiero po sześciu krokach; W. Laudes,
op. cit., s. 211.
163
http://www.ohr.int/decisions/removalssdec/default.asp?content_id=43570 oraz http://www.ohr.
int/decisions/removalssdec/default.asp?content_
id=43576 (18.05.2013).
164
W. Laudes, op. cit., s. 212.
165
R. Toth, op. cit., s. 171.
159
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Sterującym Rady Wdrażania Pokoju”, ponieważ Unia Europejska sprzeciwiała się
ostremu postępowaniu Valentina Inzko
w wyżej wymienionej sprawie166. W następstwie decyzji Wysokiego Przedstawiciela, Milorad Dodik zagroził, iż wszyscy
przedstawiciele Republiki Srpskiej w instytucjach państwowych zostaną z nich
wycofani, co doprowadziłoby do paraliżu
struktur państwa Bośnia i Hercegowina167.
Z tego powodu Stany Zjednoczone oraz
Unia Europejska zaprosiły przedstawicieli
najważniejszych partii w październiku 2009
roku do rozmów w Butmirze (bazie wojskowej, będącej kwaterą główną EUFOR),
aby przekonać ich do zmiany Konstytucji
i dokonania reform168. Rozmowy zakończyły się jednak miesiąc później bez powodzenia169. Następne wybory powszechne
w październiku 2010 roku wygrały ponownie partie narodowe170, przy czym partie polityczne w Bośni i Hercegowinie nie
były przez 15 miesięcy w stanie stworzyć
rządu, który został wybrany dopiero 12 lutego 2012 roku171. A gdy Valentin Inzko
w styczniu 2012 roku chciał interweniować
z powodu kryzysu budżetowego w Bośni
i Hercegowinie, „Komitet Sterujący Rady
Wdrażania Pokoju“ mu na to nie pozwolił,
udzielając zaufania specjalnemu przedstawicielowi Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie w stosunku do przewodnictwa

w tej kwestii172. Wcześniej, w maju 2011
roku, udało się Catherinie Ashton, Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,
przekonać Milorada Dodika, prezydenta
Republiki Serbskiej, do tego, aby nie inicjował referendum nad legalnością systemu ogólnopaństwowego sądownictwa173.
Republika Serbska natomiast dosyć ofensywnie otwiera regionalne przedstawicielstwa (posiada je w Belgradzie, Moskwie,
Stuttgardzie, Brukseli, Jerozolimie oraz od
marcu 2012 roku również w Wiedniu)174.
W tej postawie niektórzy obserwatorzy
widzą dążenie władz Republiki Serbskiej
do ustanowienia quasi-państwa175. Milorad Dodik w wywiadzie dla austriackiego
dziennika „Der Standard” opublikowanego 23 marca 2012 roku na pytanie, czy ma
nadzieję, że z przedstawicielstwa Republiki
Serbskiej w Wiedniu powstanie prawdziwa ambasada Republiki Serbskiej, odpowiedział: „Dlaczego nie? Nadzieja umiera
ostatnia”176. Dodik stwierdził również, iż
„naszą stolicą jest Belgrad” oraz że innej
stolicy „nie będziemy uznawać i akceptować”177. W kwietniu 2012 roku Dodik powiedział, iż pracuje nad podziałem państwa
Bośnia i Hercegowina178. Wysoki Przedstawiciel oprócz wypowiedzi w mediach
nie stosował żadnych represji w stosunku
do Dodika lub Republiki Serbskiej za wy-

W. Laudes, op. cit., s. 212 i następna.
R. Toth, op. cit., s. 171.
168
Ibidem, s. 172.
169
Ibidem.
170
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/
wahlen-in-bosnien-hercegovina-izetbegovicsiegt-unerwartet-11055731.html (18.05.2013).
171
http://derstandard.at/1328507470403/Neuegesamtstaatliche-Regierung-vom-Parlamentbestaetigt oraz http://www.marieluisebeck.de/
im-bundestag/parlamentarische-anfragen/artikel/browse/1/article/61/frage-an-die-6.html
(18.05.2013).
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http://www.marieluisebeck.de/im-bundestag/
parlamentarische-anfragen/artikel/browse/1/article/61/frage-an-die-6.html (18.05.2013).
173
Ibidem.
174
http://derstandard.at/1332323683042/
Hintergrund-Umstrittene-Repraesentanzen-derRepublika-Srpska (18.05.2013).
175
Ibidem.
176
http://derstandard.at/1332323682406/Unsere-Hauptstadt-ist-Belgrad (24.05.2013).
177
Ibidem.
178
http://www.marieluisebeck.de/home/artikel/article/22/antwort-der-23.html (24.5.2013).
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żej wymienione wypowiedzi. Mimo tego
z dniem 23 maja 2012 roku, „nadzorujący
Brčko”, będący zarazem pierwszym zastępcą Wysokiego Przedstawiciela, postanowił
zgodnie z decyzją „Komitetu Sterującego
Rady Wdrażania Pokoju” o tym, aby zawiesić swój nadzór nad regionem Brčko179,
porównując ten akt do włożenia czegoś do
zamrażarki, tym samym mówiąc, że w razie
potrzeby zawieszenie nadzoru może zostać
odmrożone180.
W październiku 2012 roku odbyły się
wybory komunalne, które wygrały ponownie partie narodowe, przy czym partia Dodika poniosła porażkę, ponieważ zamiast
41 burmistrzów posiada już tylko 26181.
W maju 2013 roku „Komitet Sterujący
Rady Wdrażania Pokoju” (oprócz Rosji)
stwierdził generalny zastój, piętnując, iż od
2010 roku oprócz ustawy budżetowej zostały uchwalone jedynie cztery ustawy i że
wyrok Sejdić i Finci Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2009 roku (według
którego możliwość wyboru jedynie po jednym przedstawicielu Serbów, Boszniaków
oraz Chorwatów do Prezydium państwa
stanowi dyskryminację dla innych grup etnicznych) nadal nie został implementowany, a politycy przez dwa i pół roku nie byli
w stanie uchwalić nowej ustawy wyborczej,
po tym jak Trybunał Konstytucyjny Bośni
i Hercegowiny uznał starą ustawę za niezgodną z Konstytucją, tak że mieszkańcy
Mostaru nawet nie mogli brać udziału
w wyborach komunalnych w październiku
2012 roku182.
http://www.ohr.int/ohr-dept/presso/pressb/default.asp?content_id=47197 (24.05.2013).
180
Ibidem.
181
http://www.nzz.ch/aktuell/international/kommunalwahlen-bosnien-herzegowina-1.17669839
(24.05.2013).
182
http://www.ohr.int/ohr-dept/presso/pressb/default.asp?content_id=48068 oraz http://derstan179

1.8. Ocena działalności
dotychczasowych
Wysokich Przedstawicieli
René Toth uważa, iż dotychczasowa praca Wysokich Przedstawicieli
w Bośni i Hercegowinie była „nad
wyraz nieefektywna”, ponieważ
była pozbawiona spójnej strategii183. W dodatku poprzez częste
zmiany stosunku do partii narodowych, partie te w zręczny sposób
potrafiły wykorzystać słabe punkty konsolidacji pokoju w Bośni
i Hercegowinie184.
A przez to, iż system wyborczy został
dopiero zmieniony po tym, jak partie narodowe przez wygranie pierwszych wyborów
mogły „zalegalizować” swoją władzę i swoje
cele, René Toth uznaje, iż nie jest niczym
dziwnym, że te same partie narodowe przez
ponad 17 lat mogły się utrzymać u władzy185. Przykładem tego jest rola Milorada
Dodika186, który najpierw był wspierany
przez Wysokich Przedstawicieli i uznawany za nośnika nadziei, a obecnie pracuje nad
secesją Republiki Serbskiej. Walter Laudes uważa, że za pomocą protektoratu na
czas określony można było rozbić władzę
partii narodowych i zbudować struktury
polityczne od nowa, co byłoby lepszym
rozwiązaniem187. A Lejla Starčević-Srkalović twierdzi, iż ani „wolna ręka” Christiadard.at/1348285286517/Die-Stadt-die-keinen-Buergermeister-waehlen-darf (24.05.2013).
183
R. Toth, op. cit., s. 212.
184
Ibidem.
185
Z wyjątkiem partii „Srpska Demokratska Stranka”, która została zastąpiona przez partię „Stranka
Nezavisna Socjalistička Demokratska” Milorada
Dodika; Ibidem, s. 212 i następne.
186
Ibidem, s. 174.
187
W. Laudes, op. cit., s. 95.
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na Schwarz-Schillinga, ani „interwencyjne”
podejście Paddy’ego Ashdowna nie sprawdziły się zbyt dobrze188. A największym
problemem Wysokiego Przedstawiciela są
według Leijli Starčević-Srkalović „uprawnienia z Bonn”189.
W dodatku polityka reform w domenie gospodarki Wysokiego Przedstawiciela
doprowadziła do szeroko rozpowszechnionej biedy obywateli Bośni i Hercegowiny,
a wysoka stopa bezrobocia (około 41,8
procent w 2009 roku, podczas gdy nieoficjalna kwota poprzez duży zakres szarego
sektora jest uważana za połowę oficjalnej
liczby) jest uważana za konsekwencję procesu prywatyzacji190. René Toth uważa, iż
w Bośni i Hercegowinie nie nastąpiła „wyraźna poprawa sytuacji socjoekonomicznej
dla większości obywateli”191. A jak pisał już
Carl Bildt, pierwszy Wysoki Przedstawiciel,
w swoim pierwszym sprawozdaniu, odbudowa gospodarki Bośni i Hercegowiny jest
warunkiem wstępnym dla stabilności oraz
pokoju w Bośni i Hercegowinie192. W dodatku społeczeństwo i system polityczny są
wciąż podzielone wzdłuż linii etnicznych,
państwo Bośnia i Hercegowina posiada
niewielkie kompetencje względem jednostek Bośni i Hercegowiny, a większość
partii politycznych czuje się zobowiązanych
raczej wobec własnej grupy etnicznej niż
całego społeczeństwa Bośni i Hercegowiny193. Przy czym prawa podstawowe mogły
zostać w dużej mierze zrealizowane przez
Wysokiego Przedstawiciela (oprócz implementacji wyroku Sejdić i Finci, do której
byłaby potrzebna zresztą zmiana KonstyL. Starčević-Srkalović, op. cit., s. 119.
Ibidem, s. 118.
190
R. Toth, op. cit., s. 185.
191
Ibidem, s. 186.
192
Ibidem, s. 175.
193
Ibidem, s. 173.
188
189
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tucji), tak samo jak wolne wybory (z wyjątkiem miasta Mostar)194. Poszczególni
wysocy przedstawiciele potrafili również
zainicjować reformy, które nie były objęte
ich mandatem (na przykład reformę systemu obronności oraz reformę policji).
2. Zakończenie
Podczas gdy wysocy przedstawiciele początkowo mieli ogromny
wpływ na życie polityczne w Bośni
i Hercegowinie, ich wpływ z czasem systematycznie malał. Do tego
dochodziło, iż większość partii narodowych w Bośni i Hercegowinie
zręcznie potrafiła przetestować
próg, do którego poszczególni
wysocy przedstawiciele byli skłonni
nie ingerować w politykę państwa.
Należy więc zgodzić się z poglądami
doktryny, która za fatalny błąd uznaje częste zmiany strategii poprzez poszczególnych wysokich przedstawicieli w stosunku
do partii narodowych i secesjonistycznych
dążeń (przede wszystkim Republiki Serbskiej). Przy czym należy również pamiętać,
iż poszczególni wysocy przedstawiciele
chcieli na przykład odwoływać niektórych
polityków ze swoich stanowisk, na co nie
pozwalali im przedstawiciele poszczególnych państw oraz organizacji zebranych
w „Radzie Wdrażania Pokoju”. Niektórym
wysokim przedstawicielom udało się natomiast doprowadzić do uchwalenia reform
przez polityków Bośni i Hercegowiny,
mimo iż instytucja wysokiego przedstawiciela nie posiadała uprawnień do zainicjowania tychże reform (zmieniających
kształt państwa, zapisanego w Konstytucji
Bośni i Hercegowiny z 1995 roku). We194

Ibidem.

Bilans pracy dotychczasowych Wysokich Przedstawicieli w Bośni i Hercegowinie

dług ministerstwa spraw zagranicznych
Republiki Federalnej Niemiec w społeczności międzynarodowej wzrasta natomiast
przekonanie, że uprawnienia wysokiego
przedstawiciela, które zostały przygotowane dla wyzwań okresu powojennego,
są tępe i nie jest już pewne, że instytucje
Bośni i Hercegowiny zastosowałyby się do
dyrektyw Wysokiego Przedstawiciela195.
Do tego pasuje, że państwa członkowskie
Unii Europejskiej chcą przenieść siedzibę Wysokiego Przedstawiciela za granicę,
tym samym wzmacniając rolę specjalnego
przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, który posiada o wiele
lepszy wizerunek pośród obywateli Bośni
i Hercegowiny196. Przy czym likwidacja instytucji Wysokiego Przedstawiciela nastąpi
– jak się wydaje – nieprędko, ponieważ dohttp://www.marieluisebeck.de/im-bundestag/
parlamentarische-anfragen/artikel/browse/1/article/61/frage-an-die-6.html oraz http://www.
marieluisebeck.de/home/artikel/article/22/antwort-der-23.html (24.05.2013).
196
J. Hambura, op. cit., s. 77.

tychczas nie wszystkie kryteria i warunki
„strategii 5+2” zostały spełnione197.
Zatem bilans pracy dotychczasowych wysokich przedstawicieli
wydaje się niezbyt pozytywny. Należy jednak pamiętać, iż w pewnym
sensie jednak instytucja Wysokiego
Przedstawiciela nie mogła przezwyciężyć struktury państwa Bośnia i Hercegowina, która została
nadana państwu przez Konstytucję z 1995 roku i dotychczas nie
została zmieniona, ponieważ na
przykład przedstawicielom Republiki Serbskiej nie zależy na tym,
aby zmieniać kształt państwa poprzez zmianę Konstytucji (chyba,
że Konstytucja ta pozwalałaby na
secesję Republiki Serbskiej), oraz
iż poszczególni wysocy przedstawiciele musieli się dostosować do
uwarunkowań i realiów panujących
w stosunkach międzynarodowych.

195

197

Ibidem, s. 76.
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ydawnictwo naszej uczelni opublikowało bardzo szczególną
książkę: monografię poświęconą przemianom politycznym w Słowenii. Autorami są politolodzy słoweńscy – obecna i były przewodniczący
Słoweńskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i profesorowie nadzwyczajni Uniwersytetu w Lublanie. Publikując swą pracę w naszej uczelni autorzy kierowali się tym, że od dłuższego już czasu utrzymuję bardzo bliskie
kontakty ze słoweńskim środowiskiem politologicznym i socjologicznym,
co przekłada się także na współpracę instytucjonalną. Moje obecne omówienie tej pracy jest rozwinięciem wstępu, jakim ją poprzedziłem.
Praca składa się z sześciu rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter historyczny; oba wyszły spod pióra Cirili Toplak. W pierwszym autorka omawia proces tworzenia sie narodu słoweńskiego, a w drugim – drogę Słowenii do niepodległości. Autorka słusznie podkreśla znaczenie, jakie dla
krzepnięcia narodu miało doświadczenie powojenne, gdy Słowenia była
jedną z sześciu republik związkowych wchodzących w skład federacyjnej
Jugosławii. Jugosłowiańska federacyjność była autentyczna i dawała republikom znaczną swobodę decydowania o własnych sprawach, zwłaszcza po wejściu w życie ostatniej konstytucji (w 1974 roku). Słowenia była
inicjatorem zmian, które doprowadziły do rozpadu federacji w czerwcu
1991 roku. Autorka przyczyny wyjścia Słowenii z federacji widzi przede
wszystkim w kryzysie ekonomicznym, który ogarnął Jugosławię w latach
osiemdziesiątych. Pisze jednak także o słoweńskim oporze w stosunku do
hegemonistycznych tendencji ówczesnego kierownictwa Serbii. Moim zdaniem, szczególnie istotnym czynnikiem była rozbieżność poglądów w spra-
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wie demokratyzacji. Słoweńska ekipa kierownicza skupiona wokół Milana
Kućana (przywódcy Związku Komunistów Słowenii, a następnie pierwszego prezydenta niepodległej Słowenii) pierwsza zainicjowała proces przejścia do pluralizmu partii politycznych i demokratyzacji republiki, co ostro
kontrastowało z autorytarną polityką Slobodana Milośevicia w Serbii.
Rozdziały trzeci, czwarty i piąty, których autorem jest Miro Haćek, poświęcone są najważniejszym problemom słoweńskiego życia politycznego:
partycypacji politycznej (III), reformie służby cywilnej (IV) i samorządowi
lokalnemu (V). Są to rozdziały bardzo interesujące, oparte na własnych badaniach autora. Jeśli mi czegoś brakuje, to analizy parlamentaryzmu, słoweńskiego, na temat którego istnieje rozległa literatura naukowa, głównie
dzięki pracom Dragona Zajca.
Ostatni rozdział (napisany przez Cirilę Toplak) podsumowuje dwadzieścia lat niepodległej Słowenii. Jest to bardzo ciekawy, ale też bardzo
kontrowersyjny fragment pracy. Autorka rozpatruje rozwój Słowenii w podwójnej perspektywie: „postkomunizmu” i „postkolonializmu”. Ta druga
perspektywa nie oznacza, by autorka traktowała lata powojenne (czy okres
międzywojenny) jako „kolonializm”, lecz jedynie, że wskazuje na szczególne problemy wynikające z tego, że w Słowenii zmiana ustroju wiązała się
z budowaniem – po raz pierwszy w historii – własnego, niepodległego państwa.
Ważną rolę w procesach zmian ustrojowych odgrywa walka o pamięć
historyczną. W życiu politycznym Słowenii oznacza to odrodzenie się starego sporu między dwoma obozami politycznymi z lat drugiej wojny światowej. Cienie komunistycznych partyzantów z jednej, a prawicowych kolaborantów z drugiej strony obecne są w dzisiejszym dyskursie politycznym,
w znacznej mierze przyćmiewając inne podziały.
Ten historyczny wymiar sporu politycznego występuje (lub występował) także w innych państwach pokomunistycznych. Wyznacza główną linię dzielącą prawicę i lewicę. Co jednak interesujące, to słabe powiązanie
tego podziału z podziałem światopoglądowym. Jest tak, jak myślę, dlatego, że Słowenia – kraj o zdecydowanej dominacji katolicyzmu jako wyznania większości obywateli – jest bardzo wyraźnie zlaicyzowana. Wpływy polityczne Kościoła są na tyle niewielkie, że nie wprowadzono, tak bliskiego
nauczaniu Kościoła, ustawowego zakazu przerywania ciąży i nie odczuwa
się ciśnienia fundamentalizmu religijnego na życie publiczne.
W sumie otrzymaliśmy cenną pracę, poważnie wzbogacającą wiedzę
o przemianach ustrojowych w naszej części Europy.
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enerał broni w stanie spoczynku dr hab. Józef Buczyński jest od
2007 roku profesorem naszej uczelni, a poprzednio był m.in.
attaché obrony, wojskowym, morskim i lotniczym w ambasadzie RP w Chinach (2001–2005), a także rektorem Akademii Obrony Narodowej (2006–
–2007). Zwłaszcza te dwa okresy jego służby wojskowej znalazły uwieńczenie w pracy napisanej wraz z kierowanym przez niego zespołem badaczy
z AON (profesor Piotr Sienkiewicz, mgr Adam Ramczyk i mgr Halina Świeboda).
Na pracę składają się cztery rozdziały. Pierwszy stanowi interesującą analizę polityki bezpieczeństwa przedstawioną z punktu widzenia tak
zwanej „analizy systemowej” (Morton Kaplan i inni). W drugim – autorzy
przedstawiają geograficzne, społeczne, wojskowe i gospodarcze uwarunkowania chińskiej polityki bezpieczeństwa. Odrębny podrozdział poświęcony jest problemowi Tajwanu, konsekwentnie traktowanego jako sprawa
wewnętrzna Chińskiej Republiki Ludowej. Podsumowując tę część rozważań autorzy stwierdzają, że rosnąca potęga gospodarcza Chin i stabilność
ich sytuacji politycznej stwarzają korzystne warunki dla prowadzenia polityki bezpieczeństwa, opartej na akceptowaniu wielobiegunowości systemu międzynarodowego. Polityka ta nie ma wyraźnie ideologicznego charakteru w tym sensie, że państwo to nie kieruje się w polityce zagranicznej
kryteriami ideologicznymi, lecz realistycznie pojmowanym interesem narodowym.
Rozdziały trzeci i czwarty przedstawiają cele i środki chińskiej polityki
bezpieczeństwa narodowego. Chiny już stały się mocarstwem regionalnym
i wywierają rosnący wpływ na politykę w skali globalnej. Awans Chin, uzyskanie przez nie statusu mocarstwa światowego będzie miało, jak słusznie
uważają autorzy, istotny wpływ na kształt systemu światowego. Jedno-
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biegunowy system zdominowany przez Stany Zjednoczone odchodzi do
historii. Jest to zresztą nie tylko konsekwencja rosnącej pozycji Chin, ale
także osłabienia USA wskutek fatalnej w skutkach wojny irackiej, a także
odradzanie się siły Rosji i postępów integracji europejskiej. Chiny jednak
mają w tym procesie szczególną rolę, gdyż są jedynym mocarstwem, które
w stosunkowo niezbyt odległej przyszłości mają szansę na zdobycie mniej
więcej równorzędnej pozycji mocarstwowej. Rozsądna, wolna od awanturnictwa i ideologicznego zacietrzewienia polityka bezpieczeństwa służy
osiągnięciu tego celu i zarazem powoduje, że świat nie ma powodów, by
awansu Chin się obawiać.
Książka profesora Buczyńskiego i jego współpracowników jest ważnym
wkładem do wiedzy o Chinach współczesnych i o perspektywach ewolucji
systemu światowego. Będzie bardzo cenną pomocą dla wszystkich interesujących się stosunkami międzynarodowymi. Jest kolejnym dowodem,
że nasza uczelnia potrafi przyciągać do współpracy wysoce kompetentne
i wartościowe zespoły naukowe, także z innych uczelni.
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P

raca Ewy Bujwid-Kurek, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu
Jagiellońskiego, łączy perspektywę politologa i prawnika-konstytucjonalisty. Rozdział pierwszy ma charakter historyczny. Autorka, w której dorobku naukowym problematyka serbska zajmuje centralne miejsce,
przedstawia w ciekawy sposób dzieje Serbii od początków państwowości
po okres rozpadu federacyjnej Jugosławii. Autorka słusznie podkreśla
znaczenie konfliktu między nacjonalizmem serbskim a nacjonalizmami
innych narodów byłej Jugosławii, zwłaszcza chorwackim, bośniackim
i albańskim. Zwraca też uwagę na to, jak wielką rolę w podsycaniu tego
konfliktu odgrywa cerkiew prawosławna, na której spoczywa szczególna
odpowiedzialność za zaognienie konfliktu kosowskiego.
W drugim rozdziale autorka omawia ustrój polityczny Serbii, a w rozdziale trzecim szczegółowo omawia konstytucję 2006 roku. Są to bardzo
kompetentnie napisane rozdziały prawnicze. Pewne zastrzeżenia budzić
mogą dwie sprawy. Pierwszą jest brak odniesień komparatystycznych, które pozwoliłyby ujrzeć konstytucję Serbii na tle międzynarodowym. Drugą,
moim zdaniem istotniejszą, jest rezygnacja z konfrontacji norm konstytucyjnych z praktyką polityczną, co dziwi tym bardziej, że autorka jest politologiem, a nie prawnikiem. Zarazem jednak z uznaniem należy ocenić wnikliwy i kompetentny sposób przedstawienia problematyki konstytucyjnej
badanego państwa. Książkę wzbogaca pełny tekst konstytucji Serbii. Jest
to w sumie ciekawa i pożyteczna publikacja naukowa, wzbogacająca naszą
wiedzę o największej republice byłej Jugosławii.
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