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PRENUMERATA
Informacji udziela dziekan
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Zawartość jesiennego numeru kwartalnika
odzwierciedla przede wszystkim dorobek
naukowy dwu konferencji, które odbyły się
pod auspicjami EWSPA jeszcze przed wakacjami – w Warszawie i Brukseli. Ta ostatnia
konferencja, zatytułowana „Prawo–moralność–polityka”, koncentrowała się na badaniu
trudnych wzajemnych relacji między tymi pojęciami; warszawska zaś powróciła do tematu
bezpieczeństwa, który zresztą już wcześniej
przewijał się także na łamach EPPiSM. Tytuł
konferencji tegorocznej to „Prawne aspekty przekraczania granic wewnętrznych Unii
Europejskiej i ich wpływ na bezpieczeństwo
w Europie”. Ponowne podjęcie tych zagadnień
wynikło nie tylko z rosnącego nimi zainteresowania, lecz również stąd, że nasza uczelnia
planuje niebawem otworzyć nowy kierunek
studiów, poświęcony właśnie problematyce
bezpieczeństwa. Tego tematu dotyczył też
niedawny wykład inaugurujący nowy rok akademicki EWSPA (który wydrukujemy w następnym numerze).
Dodajmy, że ze względów objętościowych
także część referatów z obu rzeczonych konferencji znajdzie się w ostatnim tegorocznym
numerze kwartalnika.
Obecny przynosi ponadto inne teksty o prawie i polityce, w tym kolejny artykuł zagranicznego profesora EWSPA Antona Beblera
– o sytuacji na Bałkanach i potencjalnych zarzewiach konfliktu.
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Moralność i polityka: w kręgu
inspiracji Weberowskich

Dwa nazwiska wielkich uczonych
przychodzą na myśl, gdy rozważamy związki między moralnością
a prawem i polityką. Leon Petrażycki (1867-1931) i Max Weber
(1864-1920), bardziej niż ktokolwiek inny, przyczynili się do tego,
by w rozważaniach nad prawem
i nad polityką uwzględniać aspekt
moralny. Żyli w tym samym czasie,
a pierwsze kilkanaście lat zeszłego stulecia stanowiło najbardziej
owocny okres w ich twórczości
naukowej. Jest jeszcze inna cecha
ich łącząca. Każdy z nich stał się
pionierem socjologicznego spojrzenia na dziedzinę, której badaniu poświęcili życie. Petrażycki jest
słusznie uważany za ojca socjologicznej teorii prawa, a Max Weber
był twórcą pierwszej w pełni socjologicznej teorii polityki.
Polityka i etyka
odpowiedzialności
Najważniejszym wkładem Maxa Webera do debaty o relacjach między po-

lityką i moralnością jest sformułowanie
koncepcji etycznej pozwalającej uniknąć
trzech skrajności, nader często występujących we wcześniejszych rozważaniach nad
tym problemem i nie do końca wypartych
z dzisiejszego myślenia o polityce. „Weber – pisał Marian Orzechowski w bardzo
kompetentnej analizie poglądów niemieckiego uczonego – występował przeciwko
trzem skrajnym postawom i tendencjom:
(1) utożsamianiu polityki z etyką, podporządkowaniu polityki etyce; (2) traktowaniu polityki i etyki jako dwóch całkowicie
odrębnych i autonomicznych sfer życia
społecznego, rządzących się własną logiką
funkcjonowania i rozwoju; (3) totalnemu,
bezwzględnemu podporządkowaniu etyki
polityce, traktowaniu tej pierwszej li tylko
jako jednego ze środków w bogatym instrumentarium tej drugiej”1. Pierwsze w tych
1

Marian Orzechowski, Polityka, władza, panowanie
w teorii Maxa Webera, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1984, s. 338. Trudno mi zaakceptować pogląd autora, jakoby „nad weberowskim
ujęciem tej kwestii zaciążyło formalistyczne, abstrakcyjne podejście polegające na sztucznym rozerwaniu dialektycznej jedności środków i celów, na
wyabstrahowaniu tej problematyki z konkretnego
historycznego kontekstu” (tamże, s. 343).
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podejść jest charakterystyczne dla ruchów
kontestujących zastany stan rzeczy w imię
absolutnych wartości moralnych, czego stosunkowo niedawnym przejawem była opozycja demokratyczna, odwołująca się w swej
krytyce rządzących partii komunistycznych
do absolutnych wartości moralnych i przeciwstawiająca racje moralne politycznemu
pragmatyzmowi. Podejście drugie wywodzi się z koncepcji Niccolò Machiavellego,
a współczesny wyraz znajduje w tzw. decyzjonizmie Carla Schmitta i w absolutyzowanej przez niego relacji „wróg-przyjaciel”,
w której niemiecki (w swoim czasie związany z nazizmem) uczony widział istotę
polityki2. Trzecie wreszcie stanowisko charakterystyczne jest zwłaszcza dla ruchów
totalitarnych, uznających za etyczne to, co
służy „sprawie”. Klasycznym wyrazem takiego stanowiska była głośna wypowiedź
Lenina, że moralne jest to, co służy interesom proletariatu. Zbrodnie popełniane
w imię tak pojętej „moralności politycznej”
definitywnie ją skompromitowały, co stało
się ważnym elementem wewnętrznego kryzysu systemu komunistycznego.
O ile odrzucenie każdego z wymienionych tu stanowisk (zwłaszcza w ich skrajnej
wersji) wydaje się niemal oczywiste, o tyle
sformułowanie alternatywnego wobec nich
poglądu pozytywnego wymagało poważnej pracy teoretycznej. Nikt przed Maxem
Weberem nie dokonał tak poważnej analizy
związków między moralnością i polityką,
a w stuleciu, które minęło od pojawienia
się jego prac nikt nie przedstawił innej, bardziej pogłębionej koncepcji.
2

6

Poglądy Schmitta znakomicie skomentował Franciszek Ryszka („Carl Schmitt w nauce prawa i polityki XX wieku” [w:] F. Ryszka, Historia, polityka,
prawo: wybór studiów, Toruń: Wydawnictwo Adam
Marszałek 2002, tom I, ss. 331-362).

W Weberowskim rozwiązaniu omawianego tu problemu wyróżnić można
dwa główne aspekty. Są to moralny sens
działania politycznego oraz moralna odpowiedzialność polityka. Pierwszy dotyczy
moralnych racji uzasadniających uprawianie polityki, drugi zaś moralnej oceny stosowanych w polityce środków.
Politykę uprawia się z rozmaitych
powodów. Wyróżniłem kiedyś
trzy czyste typy psychologicznych postaw jednostki wobec władzy, którą jednostka ta sprawuje
lub o którą się ubiega3. Są to: (1)
motywacje egocentryczne i autoteliczne (władza jako zabawa,
władza jako panowanie nad innymi), (2) motywacje egocentryczne i instrumentalne (władza jako
źródło bogactwa, prestiżu, sławy
lub innych osobistych korzyści),
(3) motywacja socjocentryczna
(władza jako służba społeczna).
Dwie pierwsze z tych motywacji
nie mają waloru etycznego – co
nie znaczy, byśmy mieli moralnie
potępiać tych, których do udziału w polityce skłaniają motywacje
egocentryczne. Korzyści osobiste
uzyskiwane w wyniku sprawowania władzy mogą, ale nie muszą
dyskredytować etycznie tego, kto
się nimi kieruje. Dyskredytują wtedy, gdy wzgląd na korzyść osobistą powoduje działania szkodzące
sprawie, której polityk powinien
być wierny, a zwłaszcza wtedy gdy
wykorzystuje się posiadaną władzę
do uzyskiwania korzyści niezgodnych z prawem. Korupcja poli-

3

Jerzy J. Wiatr, Socjologia polityki, Warszawa: wyd.
EWSPiA 2009, s. 209.
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tyczna występuje nawet w starych,
ustabilizowanych demokracjach,
o czym przekonywały głośne afery z udziałem ludzi sprawujących
najwyższe stanowiska państwowe.
W tych sytuacjach negatywna ocena moralna jest czymś oczywistym.
Samo w sobie jednak uprawianie
polityki dla takich czy innych korzyści osobistych, jeśli tylko mieszczą
się one w granicach prawa i przyjętych obyczajów, może być traktowane jako moralnie neutralne.
Trzecia natomiast z wymienionych
tu motywacji ma wyraźnie etyczny charakter. Weber w tym właśnie
kontekście mówił o polityce jako
„powołaniu” i przeciwstawiał to
polityce traktowanej jako zawód.
Gdy traktuje się politykę jako powołanie – powiada Weber – „nie
może tego sensu – służby sprawie
– zabraknąć, jeżeli w ogóle działanie ma mieć wewnętrzne oparcie”4.
Jaka to sprawa, jest – jak powiada
– kwestią wiary, bez której działalność polityczna traci wymiar moralny. „Polityka – pisał Weber – jest
jak żmudne wiercenie w twardych
deskach, a do tego potrzeba jednocześnie i namiętności, i dobrego
oka. Całkowicie słuszne jest powiedzenie, i wszystkie doświadczenia
historyczne je potwierdzają, że
nie osiągano by tego, co możliwe,
gdyby wciąż na nowo nie sięgano
po to, co niemożliwe. Ale ten, kto
może tak postępować, musi być
przywódcą, a także – w bardzo
skromnym znaczeniu tego słowa –
bohaterem... Tylko ten, kto jest pe4

Max Weber, Polityka jako zawód i powołanie,
Kraków: Instytut Wydawniczy Znak, 1998, s. 98.

wien, że nie załamie się w sytuacji,
gdy świat widziany jego oczyma,
okaże się zbyt głupi lub zbyt podły,
by przyjąć to, co chce on światu zaofiarować, że wbrew wszystkiemu
potrafi powiedzieć ‘mimo wszystko’ – tylko taki ma ‘powołanie’ do
polityki”5.
Rozumowanie Webera wnosi ważny
punkt widzenia do rozważań o moralnym
wymiarze polityki. To, w imię jakich racji
podejmuje się działania polityczne, nie jest
moralnie obojętne. Wprawdzie nie musimy
uważać za naganne uprawiania polityki dla
celów osobistych, ale cele takie nie nadają
działaniom politycznym wymiaru moralnego. Wymiar ten pojawia się wtedy – i tylko
wtedy – gdy polityka traktowana jest jako
służba sprawie. W ekstremalnych sytuacjach jest to oczywiste. Działacz polskiego
Państwa Podziemnego w czasie okupacji
podejmował działanie polityczne w służbie sprawie i żadne osobiste korzyści nie
mogły nawet w przybliżeniu zrównoważyć
niebezpieczeństw, na jakie się narażał tą
działalnością. W normalnych, pokojowych
warunkach osobiste ryzyko nie jest specjalnie wysokie, co powoduje, że trudno nam
widzieć w politykach bohaterów. Możemy
jednak zgodzić się z Weberem, że właśnie
potraktowanie polityki jako służby sprawie
nadaje takiej działalności sens moralny.
Czy jednak dotyczy to każdej sprawy? Weber tego pytania nie postawił, ale
doświadczenia poprzedniego i obecnego
stulecia zmuszają do wprowadzenia rozróżnienia między sprawami godnymi moralnego szacunku (nawet wtedy, gdy się z nimi
nie zgadzamy) a sprawami zbrodniczymi,
godnymi moralnego potępienia. Wielcy
zbrodniarze dwudziestego wieku – Hitler,
5

Tamże, s. 110.
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Stalin, Pol Pot – służyli swoim „sprawom”,
ale nie nadawało to ich działaniom sensu
moralnego. Rozróżniać bowiem musimy
między sprawą, z którą się nie zgadzamy,
ale której nie odmawiamy moralnej wartości, a sprawą o oczywiście zbrodniczym
charakterze.
Rozróżnienie to ma – przyznaję – arbitralny charakter, lecz nie wiem, jak można
byłoby tego uniknąć. Musimy zgodzić się,
że istnieje granica między tym, co jest naszym zdaniem jedynie niesłuszne, a tym,
co ma zbrodniczy charakter. Zbrodniczość
dotyczy tu założonego celu, a nie wyłącznie zastosowanych środków. Kto za cel
postawił sobie wytępienie lub zamienienie
w niewolników całych zbiorowości, popełniał zbrodnię przeciw ludzkości i żadna
osobista bezinteresowność w służbie takiej
sprawy nie mogła stanowić usprawiedliwienia. Przyznaję, że bywają sytuacje graniczne, w których zbrodniczość sprawy nie jest
równie oczywista jak w przypadku Holokaustu, stalinowskich czystek czy ludobójstwa Czerwonych Khmerów. Tak jednak
bywa zawsze, gdy w grę wchodzą skomplikowane sytuacje życiowe. Sądzę wszakże,
iż rozróżnienie, które tu zaproponowałem,
jest niezbędne, by można było zaakceptować Weberowskie rozumienie moralnego
sensu polityki jako służby.
Uznanie – za Weberem – że o moralnym wymiarze polityki decyduje traktowanie jej jako służby sprawie, toruje drogę
tak ważnemu dla demokratycznej kultury politycznej poszanowaniu racji moralnych przeciwnika politycznego, z którym
możemy się nie zgadzać, ale któremu nie
odmawiamy godnych szacunku motywacji.
W klimacie totalitarnym natomiast sprawa
inna niż własna staje się godna moralnego
potępienia.

Drugi aspekt zagadnienia dotyczy wyboru środków, także wtedy, gdy realizuje
się cele godne moralnej aprobaty. Godne
moralnej aprobaty cele mogą wymagać sięgania po wątpliwe moralnie środki, gdyż
– argumentuje Weber – nie jest prawdą,
że dobro tylko z dobra może wyniknąć.
Dlatego wprowadza on podstawowe rozróżnienie między etyką przekonań (gesinnungsethisch) a etyką odpowiedzialności
(verantwortungsethisch)6. Z rozróżnieniem
takim możemy stykać się w życiu codziennym, gdy poczucie odpowiedzialności za
innych nakazuje nam działanie, którego
byśmy nie akceptowali w innych okolicznościach. W życiu codziennym to jednak
sytuacje wyjątkowe, a w polityce są one
chlebem powszednim. „Każda etyka świata
– pisze Weber – musi stawić czoła faktowi,
że osiąganie ‘ dobrych’ celów jest w wielu
wypadkach związane ze zgodą na użycie
moralnie wątpliwych lub co najmniej niebezpiecznych środków, jak również z tym,
że możliwe lub też prawdopodobne są złe
skutki uboczne. I żadna etyka świata nie
może przesądzać, kiedy i w jakim zakresie
etycznie dobry cel ‘uświęca’ etycznie niebezpieczne środki i skutki uboczne”7.
Weber nie zwalnia więc polityka od moralnej odpowiedzialności za podejmowane
działania (lub zaniechania). W pewnym
sensie jest moralistą, ale moralistą rozumiejącym, że wymagania, którym sprostać
ma polityk, są bardziej skomplikowane niż
te, przed którymi stoimy w życiu prywatnym. Jest to podejście realistyczne, wolne
od iluzji łatwych i oczywistych wyborów
moralnych. Przeciwnie: polityk chcący kierować się busolą moralną musi zmagać się
z trudnymi wyborami – co więcej, nader
często w sytuacjach, gdy konsekwencje
6
7

8

Tamże, s. 102.
Tamże.
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promisu moralnego. Jest to kwestia
mniejszego zła.

przyjmowanych rozstrzygnięć nie są oczywiste a priori. Im bardziej dramatyczne są
okoliczności, w których przychodzi mu
działać, tym bardziej skomplikowana staje
się moralna ocena jego działań.
Zygmunt Bauman w swoich rozważaniach o „etyce ponowoczesnej”
wprowadza w tym kontekście pojęcie aporii – sprzeczności, której nie
można przezwyciężyć – i formułuje
ważną refleksję ogólną.
„Moralność – pisze Bauman – jest
nieuleczalnie aporetyczna. Nieliczne tylko wybory (i to z reguły wybory trywialne, pozbawione
poważniejszego egzystencjalnego znaczenia) są jednoznacznie
dobre. W większości przypadków
wybierać trzeba między sprzecznymi impulsami. Co gorsza, każdy
niemal impuls moralny, jeśli podporządkować się mu bez reszty,
doprowadzić może do niedobrych
następstw... Sytuacja moralna wolna od wieloznaczności istnieje
tylko w utopii; jest ona być może
nieodzownym horyzontem czy
bodźcem do moralnych wysiłków,
ale nie jest i być nie może realistycznym celem polityki etycznej”8.
Przyjęcie tego punktu widzenia nie
oznacza rezygnacji z ocen moralnych, ale podpowiada, że stajemy
– w polityce częściej niż w życiu
codziennym – przed trudnymi wyborami, w których człowiek myślący racjonalnie i uczciwie widzieć
będzie nie walkę absolutnego dobra z absolutnym złem, lecz spór
o granice dopuszczalnego kom8

Zygmunt Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996, s. 19.

Polityka mniejszego zła –
doświadczenie polskie
Czy jednak jest wyjście z sytuacji aporetycznej? Czy można uniknąć wyboru między większym i mniejszym złem? Problem
ten wystąpił bardzo silnie w dyskusjach
towarzyszących demaskacji i odrzuceniu
stalinowskiej wersji socjalizmu, szczególnie w środowiskach rozczarowanych dawnych komunistów polskich i węgierskich.
Początkowa euforia związana z moralnym
odrzuceniem stalinizmu ustąpiła miejsca
rozczarowaniu, gdy czołgi radzieckie zniszczyły nadzieje zrodzone przez węgierski
zryw wolnościowy. Pojawiło się pytanie,
czy jest inna alternatywa, jak tylko podporządkowanie się historycznemu fatum lub
rezygnacja z działania politycznego. W tym
kontekście, ponad pół wieku temu, Leszek
Kołakowski przedstawił sprawę odpowiedzialności moralnej za działania polityczne w postaci alternatywy dwóch postaw:
„klerka”, który w imię czystości moralnej
powstrzymuje się od działania politycznego (by nie zbrudzić sobie rąk), i „antyklerka”, który uznaje nieuchronność tego,
co się dzieje – i „angażuje się świadomie,
nie chcąc być zaangażowanym bezwiednie
i zaanektowanym poza swoją wolą do jednej ze stron walczących”9. „Antyklerk” jest
w tym ujęciu wyznawcą wiary w fatalizm
historii, w czym widzi usprawiedliwienie
dla wszelkiego zła. Przeciwstawiając mu
postawę „klerka”, który w imię absolutnych
racji moralnych decyduje się na odmowę
udziału w polityce, Kołakowski dawał wy9

Leszek Kołakowski, „Spisek pięknoduchów
(Odpowiedzialność i historia)”, Nowa Kultura,
1 września 1957.
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raz rozczarowaniu tych byłych komunistów,
którzy uwierzyli, że odrzucenie zbrodni
stalinizmu uwolni politykę od konieczności wyboru mniejszego zła – co okazało się
ułudą.
Polemizując wtedy z Kołakowskim,
odpowiedziałem na jego esej argumentami
utrzymanymi w duchu Weberowskiej etyki odpowiedzialności, którą wtedy znałem
jedynie pobieżnie i z drugiej ręki. Przeciwstawiłem sobie dwa sposoby ujmowania
polityki w kategoriach moralnych: utopijny
i realistyczny. Konsekwentnie traktowana
postawa utopijna oznacza albo powstrzymanie się od działania politycznego w imię
zachowania czystości moralnej, albo nieliczenie się z istniejącymi okolicznościami
i uporczywe trzymanie się zasady, że dopuszczalne są jedynie działania jednoznacznie godne moralnej aprobaty. Nie negując
moralnej wartości takiej postawy – nader
często ściągającej na utopistę dotkliwe konsekwencje – podkreśliłem, że „absolutyzm
moralny jest tu czynnikiem, który w imię
czystych rąk gotów jest pomnożyć sumę
nieszczęść, zamiast ją redukować”. Dlatego postawie utopisty przeciwstawiałem
postawę realisty, uznającego racje moralne
i odrzucającego przekształcanie konieczności w cnotę, ale stawiającego sobie pytanie
o konsekwencje dokonanych wyborów. „Jest
to bowiem – pisałem – postawa nacechowana umiarem. Nie tylko uznaje, że cel nie
zawsze usprawiedliwia stosowane środki,
ale i dopuszcza wypadki, kiedy tak właśnie
jest. W ocenie poszczególnych sytuacji chce
kierować się realizmem: to znaczy pragnie
stwierdzić w sposób możliwie pewny i bez
mistyfikacji spowodowanych interesami
grupowymi, jak rzeczywiście przedstawia
się każda strona istniejącej alternatywy”.
Szukając pomocniczego kryterium pozwalającego ocenić granice dopuszczalnych
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kompromisów moralnych, odwołałem się
do kryterium minimalnego zła i dodawałem, że „dla realisty kwestia granic kompromisu jest sprawą zasadniczą”10.
Spór o to, czy dopuszczalna jest
polityka „mniejszego zła” nabrała w Polsce szczególnej ostrości
w momencie wprowadzenia stanu
wojennego, uznanego przez wielu
działaczy demokratycznej opozycji
za zło absolutne, niczym nie dające
się usprawiedliwić. Może najpełniej
stanowisko to wyraził Adam Michnik w szkicach więziennych, bardzo silnie inspirowanych – często
cytowaną – poezją Zbigniewa Herberta11. To w polemice z tą książką
Andrzej Walicki, najwybitniejszy
moim zdaniem polski filozof polityki, pisał tak oto:
„Główną słabością tej argumentacji jest oczywiście brak rozróżnienia między moralnością prywatną
a moralnością polityczną. Polityk
przecież nie może kierować się
wyłącznie bezwzględnymi zasadami moralnymi; musi reprezentować »etykę odpowiedzialności«
(termin Maxa Webera), biorącą
pod uwagę przewidywalne konsekwencje działań; konsekwencje dla
zbiorowości, a więc również dla
ludzi nie godzących się na to, aby
podporządkować wszystko obronie imponderabiliów. Nieskazitelna
czystość moralna może się wydawać niezbędna z punktu widzenia

Jerzy J. Wiatr, Socjologia zaangażowana: szkice
o socjologii i polityce, Warszawa: Książka i Wiedza
1965, ss. 114-117.
11
Adam Michnik, Z dziejów honoru w Polsce (wypisy
więzienne), Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA 1981.
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‘narodowej idei’, ale dla realnych,
empirycznie istniejących członków wspólnoty narodowej lepszy
bywa zwykle rozsądny kompromis. Moralność w polityce, czyli
urzeczywistnianie wartości w życiu
zbiorowym, jest więc rzeczą bardziej skomplikowaną, niż zbawianie
własnej duszy. Tam, gdzie wchodzi
w grę życie i dobro innych ludzi, nie
można koncentrować się wyłącznie
na czystości pryncypiów”12.

Do rozważań o polityce mniejszego
zła ciekawy punkt widzenia wniósł
wybitny politolog austriacki Anton
Pelinka15. W pracy tej oryginalne nie
jest to, że autor uznaje wprowadzenie stanu wojennego za mniejsze zło, lecz to, jak definiuje kryteria
pozwalające uznać moralne racje
tego, kto podejmuje decyzję kierując się wyborem mniejszego zła.
Austriacki autor dowodzi, że o tym,
czy wolno zaakceptować politykę
mniejszego zła, decydować powinien użytek zrobiony z szans,
które polityka ta stworzyła. Ocena
moralna może więc być dokonana jedynie ex post, gdy jasne stały
się konsekwencje podjętej decyzji.
Pelinka wprowadził tu porównanie
dwóch wojskowych – patriotów
podejmujących trudne decyzje
w ekstremalnych sytuacjach: marszałka Pétaina w 1940 i generała
Jaruzelskiego w 1981 roku. Jeden
i drugi stali w obliczu przeważającej potęgi, której nie mogli skutecznie przeciwstawić siły własnego
państwa. Pétain zdecydował się na
wycofanie Francji z wojny, Jaruzelski – na wprowadzenie stanu wojennego. Obaj kierowali się racjami
patriotycznymi i działali w sytuacji,
gdy podejmowana decyzja była
„mniejszym złem”. Różnica podstawowa polega na tym, jaki użytek
zrobili z szans, które dała im podjęta w tych warunkach decyzja. Tu
Pelinka widzi podstawową różnicę.
Gdy losy wojny przechyliły się na

Po latach Michnik zrewidował swą
wcześniejszą ocenę decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. Pisząc otwarcie
o istniejącej w 1981 roku realnej groźbie
radzieckiej interwencji zbrojnej, pytał: „czy
politykowi wolno skazywać kraj na wojnę
bez nadziei, na takie ryzyko, na taką ruletkę?”13. Kilka lat później Michnik wrócił do
ówczesnego sporu i jego dzisiejszych konsekwencji, pisząc:
„Spór o stan wojenny dzieli Polskę od
30 lat. Należę do pokolenia, które nigdy
nie pogodziło się z fatalną logiką stanu wojennego, z długimi latami zmarnowanych
szans. Dziś staram się zrozumieć ówczesne
motywy generała Jaruzelskiego, co oczywiście nie oznacza, że podzielam jego punkt
widzenia. Uważam jednak – i tak sądziłem
już w 1982 roku – że stan wojenny był zdecydowanie mniejszym ‘złem’, niż ewentualna sowiecka interwencja. Mając w pamięci
Węgry w 1956 roku czy Czechosłowację
w roku 1968 nie potrafię wykluczyć, że interwencja była nieuchronna”14.
Andrzej Walicki, Polskie zmagania z wolnością,
Kraków: Universitas 2000, s. 254 i 255.
13
Adam Michnik, „Wściekłość i wstyd, smutek
i duma”, Gazeta Wyborcza, 17-18 grudnia 2005.
14
Adam Michnik, „Taniec na cienkiej linie”, Gazeta
Wyborcza, 1-2 grudnia 2012.
12

15

Anton Pelinka, Politics of the Lesser Evil: Leadership, Democracy & Jaruzelski’s Poland, New Brunswick-London: Transactions Publishers 1999
(przekład niemieckiego wydania z 1996 roku).
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korzyść aliantów, marszałek Pétain
nie zrobił niczego, by posiadane
środki rzucić na szalę toczącej się
walki – i biernie tkwił w upokarzającej zależności od hitlerowskich
Niemiec. Inaczej Jaruzelski. Gdy –
dzięki polityce Gorbaczowa w ZSRR
– pojawiały się możliwości powrotu
na drogę porozumienia narodowego, poszedł śmiało tą drogą, co
spowodowało, że Polska stała się
pierwszym państwem dawnego
bloku tzw. państw socjalistycznych,
w którym została urzeczywistniona
oparta na narodowym kompromi-
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sie odbudowa demokracji i pełnej
suwerenności.
W takim rozumowaniu tkwi możliwość
przezwyciężenia aporetycznej sprzeczności tkwiącej w etyce odpowiedzialności.
Moralnym uzasadnieniem dla decyzji podejmowanej w imię odpowiedzialności za
państwo jest obowiązek uczynienia wszystkiego, co możliwe, by z tej decyzji wydobyć
maksimum korzyści potencjalnie tkwiących
w szansach dzięki niej stworzonych. Jest to
ciekawe rozszerzenie Weberowskiej koncepcji etyki odpowiedzialności w polityce.
Znajduję w nim potwierdzenie także moich politycznych wyborów.

Adam Snarski

Ochrona pracownika
przed dyskryminacją w UE
– obowiązek moralny

Celem niniejszej publikacji jest
zbadanie wpływu przynależności wyznaniowej na zatrudnianie
pracowników, ze szczególnym
uwzględnieniem problemu dyskryminacji z uwagi na wyznawaną
przez nich religię. Ujmując temat
od strony przestrzegania zakazu
dyskryminacji w zatrudnieniu jako
obowiązku nie tylko prawnego,
ale i moralnego należy przede
wszystkim wskazać na wspólną
płaszczyznę i potrzebę głębokiego
przenikania się w przedmiotowym
zakresie norm moralnych ( jako regulacji życia wynikających z prawa
naturalnego) z prawem stanowionym – zarówno europejskim, jak
krajowym. Wspólne i wzajemne
oddziaływanie przyczyni się do
zapewnienia skuteczniejszej ochrony i realizacji tych przyrodzonych
i tych stanowionych praw pracownika. Ma to znaczenie w procesach

globalizacyjnych, w których Europa
(w tym Belgia i Polska) uczestniczy
i będzie uczestniczyła w przyszłości. W związku z tymi procesami
możemy chociażby zaobserwować
negatywny wpływ na przestrzeganie zasady równości pracowników
w zatrudnieniu ze względu m.in. na
przynależność wyznaniową. Co ma
tym istotniejsze znaczenie wobec
nasilonych ruchów migracyjnych
i kryzysu na tym tle w Unii Europejskiej. Przyjmowanie uchodźców
różnych narodowości i wyznań
jest bowiem obowiązkiem państw
członkowskich, wynikającym z traktatów.
W ślad za niedawnymi wydarzeniami
– zwłaszcza zamachami we Francji i Belgii –zdecydowanie zmniejsza się tolerancja
polskiego społeczeństwa co do przyjmowania przez Polskę uchodźców. Ten brak
tolerancji może skutkować równie szybko
rosnącą dyskryminacją w zatrudnieniu
obywateli innego wyznania – nie tylko na
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nego3. Konstytucje wielu państw
stanowią o idei godności ludzkiej
w sposób pośredni lub bezpośredni. Ustawodawstwo Unii Europejskiej w Karcie praw podstawowych
UE już w art. 1 przyjmuje, że godność osoby ludzkiej szanuje się
i chroni4. Godność człowieka, która pozostaje w pewnej zależności
od zakazu wszelkiej dyskryminacji, jest nierozerwalnie związana
z faktem bycia człowiekiem5. Rada
Europy – także w związku z godnością człowieka – równość między ludźmi traktuje jako priorytet,
doceniając jednocześnie zróżnicowanie kulturowe i uznając je za
bezcenną wartość Europy6.

polskim, ale również na międzynarodowym rynku pracy. Jak wynika ze statystyk
prowadzonych przez Komisję Europejską, połowa Europejczyków uważa, że
dyskryminacja ze względu na religię jest
powszechna. Jest to znaczny wzrost – z 39
procent z roku 20121. Z kolei 33 procent
sądzi, że wyrażanie swoich przekonań
religijnych może być niekorzystne przy
ubieganiu się o pracę. W tym wypadku odnotowano wzrost z 23 procent, porównując z rokiem 20122. W konsekwencji brak
tolerancji oraz brak zatrudnienia będzie
wpływał negatywnie na jedno z przyrodzonych praw ludzkich, jakim jest godność. Ta natomiast w omawianym zakresie
wyznacza wymiar moralny przepisów stanowionych.
Przy omawianiu moralności
w przedmiotowym zakresie punktem wyjścia jest zatem godność
człowieka. Choć ta ostatnia nie
znalazła jednoznacznego zdefiniowania w porządku formalnoprawnym (nie ma bowiem
żadnego aktu normatywnego,
który wskazywałby definicję legalną analizowanego pojęcia), to
jednak godność ludzka stała się
filarem takich praw jak: prawo do
życia, prawo do nietykalności cielesnej, prawo do pracy czy prawo
do sądu. Do tej koncepcji – prawa naturalnego – odwołują się
i wierzący, i niewierzący, a prawo
stanowione przenosi do swych
regulacji dorobek prawa natural-

Special Eurobarometr 437, “Discrimination in the
UE in 2015”, report, European Union 2015, s. 3138.
2
Ibidem.
1
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Człowiek jest zobowiązany do pracy
nie tylko jako jednostka żywa i rozumna,
ale przede wszystkim jako istota moralna, świadoma oraz odpowiedzialna7. Na
tej podstawie można powiedzieć, że praca i jej moralny charakter decyduje o jej
moralnym celu8. Odpowiednie warunki
pracy to także poczucie bezpieczeństwa
pracownika, które powinno mieć odzwierciedlenie w spójnych, jednolitych i skuM. Sadowski, Godność człowieka – aksjologiczna
podstawa państwa i prawa, Uniwersytet Wrocławski, Koło Doktryn Politycznych i Prawnych, Wrocław 1964, s. 26 i 27.
4
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej,
2007/ C 303/01, art. 1.
5
W. Ćwil, Godność osoby ludzkiej źródłem praw
człowieka. W świetle nauczania Jana Pawła II, [w:]
A. Mezglewski, M. Ordon, P. Stanisz, Studia z prawa wyznaniowego, KUL, Lublin 2010, s. 235.
6
G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007,
s. 141.
7
C. Strzeszewski, Praca ludzka zagadnienia społeczno-moralne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1978, s. 134.
8
Ibidem, s. 134.
3
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tecznych przepisach prawa zakazujących
dyskryminacji. Zatem praca jako czynność
jednostki lub społeczeństwa musiała także
znaleźć swe uregulowania w tym zakresie – zarówno w prawie europejskim, jak
i krajowym.
Równość jako zasada jest fundamentalnym elementem współczesnej demokracji
oraz rządów prawa, normatywnym i aksjologicznym punktem oparcia funkcjonowania państw oraz stosunków społecznych9.
Godność pracy ludzkiej, warunki pracy,
które służą jednostce i społeczeństwu,
a także związane z nią wartości – wymagają nieustannej ochrony i umacniania.
Praca ludzka jest bowiem uniwersalna, co
znaczy, że towarzyszy człowiekowi na każdym etapie rozwoju kulturowego10. W tym
miejscu, skoro patrzymy na pracę z moralnej perspektywy, należy zwrócić uwagę
na naukę społeczną Kościoła – i wspomnieć o encyklice Rerum novarum Leona
XIII (zwaną encykliką pracy), która silnie wpłynęła na sprawy społeczne, w tym
przede wszystkim te związane z pojęciem
pracy. Głowa rzymskokatolickiego kościoła w owym dziele wskazywała rozwiązania
zmierzające do poprawy sytuacji społecznej – oparte na prawie naturalnym, moralnym i na nauce Kościoła. Sama nauka
społeczna Kościoła nie jest przedmiotem
naszych szerszych tu rozważań. Jednak
wypada może zaznaczyć pewne wypracowane tam źródła godności człowieka na
tle przemian społecznych i gospodarczych.
Encyklika Rerum novarum jako dokument
społeczny, choć powstała jeszcze w XIX
wieku, postulowała już chociażby ośmioA. Zawidzka-Łojek, Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej, Instytut
Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2013, s. 18.
10
F.J. Mazurek, Wolność pracy, przedsiębiorczość,
uczestnictwo, KUL, Lublin 1993, s. 5.
9

godzinny wymiar czasu pracy. Dzisiaj
Francja czy Belgia, zmuszone zmianami
globalizacyjnymi, wprowadzają reformę
prawa pracy, skracając ją do 45 godzin tygodniowo. Rządy tłumaczą nowe prawo
kryzysem i zamiarem zmniejszenia bezrobocia. Z kolei społeczeństwo krytykuje
nowe prawo jako daleko idącą ingerencję
w ich godność i jako traktowanie pracowników przedmiotowo.
Jan Paweł II w Laborem exercens podkreślał, że nauka społeczna Kościoła jako
narzędzie ewangelizacji może oddziaływać
na kierunki dokonujących się zmian11. Widać zatem, jak myśl moralna, myśl wywodząca się z prawa naturalnego przenika się
z regulacjami i problemami dzisiejszego
prawa pracy. Dokument społeczny Laborem
exercens we wstępie definiował pracę ludzką jako działalność jednostki – i jest przy
tym bez znaczenia, jaki ma ona charakter
i jakie towarzyszą jej okoliczności. Zatem
humanistyczna definicja pracy ludzkiej zakłada aktywność, działalność jednostki; jest
bogactwem czynności, do jakich jednostka
jest upoważniona przez naturę, przez samo
człowieczeństwo12.
Dzisiaj pojęcie pracy jest przedmiotem wieloaspektowych rozważań i sporów co do znaczenia
pracy w wymiarze jednostki oraz
społeczności13. Podstawą określenia
wartości ludzkiej pracy jest jej pod-

Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens; o pracy
ludzkiej, Warszawa 1982; por. J. Mazur, Aby ocalić
dobro wspólne. Wokół myśli społecznej Jana Pawła
Wielkiego, Paulinianum Wydawnictwo Zakonu
Paulinów, Częstochowa-Jasna Góra, s. 11.
12
K. Święs, Jana Pawła II spojrzenie na pracę, [w:]
Verbum Vitae, nr 25, ITB Verbum, Kielce 2014,
s. 205.
13
L. Dyczewski, Praca w nauczaniu Jana Pawła II,
[w:] Wydanie specjalne Rynek Pracy nr VII, 2005,
s. 14.
11
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miot – pracownik. Zatem nie rodzaj
pracy jest wyznacznikiem jej wartości, ale podmiot ją wykonujący.
Każda praca powinna być mierzona wartością godności człowieka.
Niezależnie od tego, co się dzięki
niej produkuje, jakie są jej owoce –
jest to o wiele mniej istotne, niż sam
człowiek ją wykonujący. Błędem jest
ocenianie rodzaju wykonywanej
pracy, ponieważ nie jest to miarą
i wyznacznikiem jej wartości14. Przy
czym zważyć należy na zagrożenia
związane z ekonomizacją pracy, co
znacznie może zaburzyć jej wartość. Zaznaczyć trzeba, że choć
nauczanie społeczne jest z natury
rzeczy ogólne, to jednak zawiera
moralne zasady ważne z punktu
widzenia jednostki i społeczności.
Te z kolei – w dobrze rozpoznanych realiach, w ślad za globalizacją oraz potrzebą nieustannego
aktualizowania prawa europejskiego i krajowego – pozwalają na budowanie ładu społecznego15. Nie
ma bowiem możliwości, aby wybudować wystarczający ład społeczny
w zmieniających się realiach bez
poszanowania zasad moralnych,
które, jak zostało już powiedziane
wcześniej, wpływają na prawo stanowione.
Przechodząc do omówienia dyskryminacji w zatrudnieniu, stosowne wydaje
się wskazanie zakresu znaczeniowego tego
pojęcia. Słownik PWN określa pojęcie
dyskryminacji jako: (…) prześladowanie
poszczególnych osób lub grup społecznych albo

ograniczanie ich praw ze względu na rasę,
narodowość, wyznanie, płeć16. P. Sztompka
wskazuje, że z socjologicznego punktu widzenia dyskryminacja to aktywne, gorsze
traktowanie członków obcej grupy. Dowodzi także, że dyskryminacja to też mniejsze
szanse dostępu do wykształcenia, zawodu,
majątku, praw politycznych, tylko z powodu, że dany podmiot jest członkiem grupy będącej przedmiotem przesądów i bez
uwzględniania jego indywidualnych kwalifikacji czy zasług17. Sztompka zauważa
pewne zagrożenie, wynikające z powielania negatywnych stereotypów. Pisze, że jeśli
społeczeństwo przyjmie, że Afroamerykanin jest bardziej leniwy i nie nadaje się do
pracy, to pracodawca w takim społeczeństwie tej grupy pracowników nie będzie
zatrudniał. W rezultacie Afroamerykanie
zostaną bezrobotni, a fakt, że procent ich
bezrobotności będzie stosunkowo wyższy
niż pozostałych grup, może zostać potraktowany jako dowód, że Afroamerykanie są
niezdolni do pracy. Spojrzenie na problem
kryzysu emigracyjnego w Europie w odniesieniu do Polski, w której obserwujemy
rosnącą tendencję braku tolerancji społeczeństwa polskiego w stosunku do uchodźców, może w konsekwencji powodować
wyżej przedstawiony problem. Socjolog
opisuje także, jak ruchliwość społeczna
w takiej społeczności może ujawniać negatywne stereotypy, przesądy i praktyki
dyskryminacyjne. Skrajna sytuacja polega,
według P. Sztompki, na całkowitym wyłączeniu wobec danej społeczności szans
awansu. Tu jako przykład socjolog wskazuje odmowę prawa do pracy jakimś grupom
emigrantów lub uchodźców18.
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2015.
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa,
Znak, Kraków 2012, s. 379.
18
Ibidem, s. 401.
16

L. Dyczewski, op.cit., s. 7.
15
W. Piwowarski, ABC katolickiej nauki społecznej,
Wydawnictwo Diecezjalne, Pelplin 1993, s. 50.
14
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Pojęcie dyskryminacji w zatrudnieniu można również przeanalizować
w kontekście szeroko rozumianych
praw człowieka. Nowoczesna koncepcja praw człowieka opiera się
na fundamencie godności ludzkiej
jako nadrzędnej wartości, z której
te prawa się wywodzą. Należy pamiętać, że prawa człowieka zależą
od podstaw filozoficznych, ale i kulturowych. Wskazując chociażby
na kryzys emigracyjny w Europie,
którego skutkiem jest niewątpliwe przenikanie się różnych kultur.
Co wprawdzie powodować może
konsekwencje pozytywne, ale i negatywne.19 Tym bardziej że prawa
człowieka mają charakter dynamiczny, zmieniają się nie tylko pod
wpływem rozwoju społecznego,
lecz także wraz z pojawianiem
się nowych problemów cywilizacyjnych20. Osiągnięcie kompromisów kulturowych (także na rynku
pracy) z zachowaniem godności
ludzkiej oraz zważywszy nasilające się tendencje braku tolerancji
wobec obcych narodowości, chociażby w Polsce, wydaje się niezwykle trudne. Jednak współdziałanie
norm moralnych, kulturowych,
aspektów politycznych bez podziałów – zdaniem autora – mogłoby
doprowadzić do stworzenia bardziej spójnych regulacji prawnych
w wymienionych sferach, a także
wyeliminowania zderzeń kultury,
moralności, prawa i polityki.
R. Andrzejczuk, Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych, KUL, Lublin
2011, s. 7.
20
G. Michałowska, op.cit., s. 12.
19

Ostatnie lata, zwłaszcza po wstąpieniu
Polski do UE, przyniosły wiele zmian w odniesieniu do równości jako podstawowego
prawa człowieka. W tym miejscu należy
zaakcentować, że proces ten początkowo
nie upatrywał sobie godności człowieka
jako fundamentu tych zmian, lecz koncentrował się bardziej na wartościach ekonomicznych. Wraz z zacieśnianiem więzów
gospodarczych aspekty socjalne integracji,
w tym przeciwdziałanie dyskryminacji,
stawały się coraz bardziej precyzyjne oraz
otrzymywały wiążące podstawy prawne21.
Choć równość jako podstawowe prawo
człowieka nie została pierwszoplanowo
zawarta w traktatach powstającej Unii
Europejskiej, to pewne normy zakazu dyskryminacji można było wywieść w drodze
interpretacji przepisów22. Przykładowo art.
12 TWE określał zakaz dyskryminacji ze
względu na przynależność państwową. Następnie art. 13 upoważniał Radę do podjęcia środków niezbędnych w celu zwalczania
wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć,
rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub
orientację seksualną23. Zasady ustanawiające swobodę przepływu osób (pracowników
państw członkowskich) stanowiły o ich
równym traktowaniu bez względu na przynależność państwową w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków
pracy24. Kolejny przykład regulacji równości to były art. 119 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą.
Wprowadził on zasadę równouprawnienia
M. Półtorak, Zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym, Oficyna wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2009, s. 59.
22
Ibidem, s. 48.
23
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską –
wersja skonsolidowana, Dz. Urz. C 321 E/37
z 29.12.2006 r.
24
Ibidem, art. 39.
21
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nia społecznego, objawiającą się
mniej przychylnym traktowaniem
danej osoby, niż innej w porównywalnej sytuacji – ze względu na
jakąś cechę (np. płeć, tożsamość
seksualną, wiek, niepełnosprawność, religię lub przekonania czy
ze względu pochodzenie etniczne
lub rasowe. Sięgając do dorobku
myśli prawniczej, przytoczyć można legalne definicje dyskryminacji
zawarte w aktach międzynarodowych czy ustawodawstwach krajowych. W świetle konwencji nr 111
MOP z 4 czerwca 1958 roku dotyczącej dyskryminacji w zakresie
zatrudnienia i wykonywania zawodu dyskryminacja to: „…wszelkie
rozróżnianie lub uprzywilejowanie, które powoduje zniweczenie
albo naruszenie równości szans
lub traktowania w zakresie zatrudnienia lub wykonywania
zawodu.’ 33 Zatem termin ‘dyskryminacja’ oznacza wszelkie przejawy działania, które różnicują dany
podmiot lub podmioty znajdujące
się w identycznych sytuacjach, jeśli nie jest to działanie obiektywne ani usprawiedliwione realizacją
prawnie uzasadnionego celu lub
jeśli środki służące osiągnięciu takiego celu są nieproporcjonalne34.
Dyskryminacją jest także każde
działanie odmawiające pewnym
osobom równego traktowania

kobiet i mężczyzn oraz zasadę jednakowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za
pracę tożsamego gatunku25. Do 1992 roku,
czyli do czasu podpisania Traktatu o Unii
Europejskiej26, normy regulujące równość
były bardzo ubogie27. Zwieńczeniem i potwierdzeniem dotychczasowych praw zawartych we wcześniejszych dokumentach
jest Karta praw podstawowych UE28.
Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
został uregulowany w art. 19 ust. 1 TFUE29;
przepis ten upoważnia Unię Europejską
do zwalczania wszelkiej dyskryminacji,
w tym także w zatrudnieniu. Art. 157 ust.
1 zobowiązał państwa UE do zagwarantowania wszystkim pracownikom równości
wynagrodzeń za wykonywanie tej samej
pracy30. Organy unijne, tj. Parlament Europejski oraz Rada, w celu wdrożenia do
systemów krajowych (w tym przypadku do
polskiego prawa pracy) zasady równości
w zatrudnieniu upoważnione zostały do
uchwalania regulacji w przedmiotowym
zakresie31. Najważniejszymi narzędziami
prawnymi w dziedzinie unijnego prawa
antydyskryminacyjnego były i są dyrektywy32.
W ujęciu prawa unijnego dyskryminacja to termin pochodzący od
łacińskiego słowa ‘discriminatio’,
co oznacza ‘rozróżnianie’. Jest często występującą formą wyklucze-

Traktat rzymski z dnia 25 marca 1957 r.
Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r.,
Dz. Urz. C Nr 326 z 26.10.2012.
27
M. Półtorak, op.cit., s. 49.
28
E. Zielińska, Przeciwdziałanie barierom awansu
kobiet w prawie Unii Europejskiej, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2003, s. 335 i 336.
29
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.
Urz. C Nr 326 z 26.10.2012, art. 19 ust. 1.
30
Ibidem, art. 157 ust. 1.
31
A. Świątkowski, op.cit., s. 78.
32
M. Półtorak, op.cit., s. 48.
25
26
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Konwencja nr 111 dotycząca dyskryminacji
w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu
z 25 czerwca 1958 r., podpisana w Genewie, ratyfikowana przez Polskę 8 maja 1961 r., Dz. U. 1961
nr 42, poz. 218.
34
Opinion of the European Court of Human Rights
on draft Protocol 12 to the European Convention on
Human Rights, Doc 8606, 5 January 2000, para 5.
33
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w porównaniu z innymi osobami35.
Na gruncie rodzimym – według
SN: (…) dyskryminacją w rozumieniu art. 113 kp jest bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw
wynikających ze stosunku pracy
albo nierównomierne traktowanie
pracowników ze względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, narodowość, rasę, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne oraz
przynależność związkową, a także
przyznanie z tych względów niektórym pracownikom mniejszych
praw niż te, z których korzystają
inni pracownicy, znajdujący się
w tej samej sytuacji faktycznej
i prawnej36.

zatrudnienia i pracy. Równe traktowanie
i zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu uregulowano w art. 19 ust. 1 TFUE. Przepis
ten upoważnia Unię do podejmowania regulacji niezbędnych do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę,
pochodzenie etniczne, religię, światopogląd,
niepełnosprawność, wiek oraz orientację
seksualną38. Celem Unii Europejskiej jest
nieustanna praca na rzecz osiągnięcia rzeczywistej równości na każdej płaszczyźnie
w życiu zawodowym. Warto zauważyć, że
Unia Europejska w większym stopniu skupiała się na regulacjach dotyczących równości kobiet i mężczyzn. Dopiero w XIX
wieku zostały rozszerzone prawnomiędzynarodowe podstawy – m.in. o ochronę
mniejszości narodowych.
Po II wojnie światowej system
ochrony praw człowieka stał się
jednym z fundamentów budowania nowego porządku prawnego,
tworzonego przez społeczność
międzynarodową. Za początek
zmian należy uznać sformułowania zapisane w Karcie Atlantyckiej. Poszanowanie dla wszystkich
jednostek bez różnicowania ich
znalazło się jako unormowanie w preambule Karty Narodów
Zjednoczonych39. Katalog zawierający prawa człowieka pierwszy
raz w szerokim zakresie został zapisany w Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka przez Zgromadzenie Ogólne40. W preambule
tego aktu zapisana została nad-

Dyskryminacja w zatrudnieniu dopiero w okresie przedakcesyjnym przy
wstępowaniu Polski do Unii Europejskiej
znalazła miejsce w polskim prawie pracy.
Polska chcąc stać się członkiem UE, musiała dostosować swe prawo i zaangażować
się w działania antydyskryminacyjne, takie
jak nierówne traktowanie ze względu na
rasę, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną czy religię
lub przekonania37. Stało się to za sprawą
przyjęcia w 2000 roku zarówno dyrektywy Rady 2000/43/WE z 29.06.2000 r.,
dotyczącej równego traktowania osób bez
względu na pochodzenie etniczne lub rasowe, jak też dyrektywy Rady 2000/78/WE
z 27.11.2000 r., określającej ogólne warunki
ramowe równego traktowania w zakresie
J. Barcik, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie
z Lizbony, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 346.
36
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10.9.1997 r.,
I PKN 246/97, OSNP 1998, nr 12, poz. 360.
37
Więcej [w:] R. Kuźniar, Prawa człowieka, Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Scholar,
Warszawa 2000.
35

A. Świątkowski, Prawo pracy Unii Europejskiej,
C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 77.
39
Karta Narodów Zjednoczonych, [w:] S. Bieleń,
Prawo w stosunkach międzynarodowych, wybór dokumentów, ASPRA-JR, Warszawa 2004.
40
G. Michałowska, op.cit., s. 48.
38
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rzędna wartość przyrodzonej
godności człowieka. Konferencja
Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy w dniu 25 czerwca
1958 r. przyjęła w Genewie konwencję dotyczącą dyskryminacji
w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu41. Stwierdza ona,
że wszystkie istoty ludzkie, bez
względu na rasę, wyznanie czy
płeć, posiadają prawo do osiągania materialnego i duchowego
rozwoju w warunkach wolności,
godności człowieka oraz do zabezpieczenia ekonomicznego
z równymi szansami42. Organizacja Narodów Zjednoczonych
wprost o zakazie wszelkich form
dyskryminacji kobiet stanowiła już
w Konwencji o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet43.
Oprócz regulacji zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, konwencja wskazuje na środki prawne
zapobiegające dyskryminacji kobiet. I tak nakazuje ona wprowadzenie zasady równości kobiet
i mężczyzn do krajowych konstytucji oraz ustanowienie ochrony
prawnej praw kobiet na zasadach
równych z mężczyznami. W części III konwencji wprowadzono zapisy zakazu dyskryminacji kobiet
w dziedzinie kształcenia, zatrudniania, opieki zdrowotnej i innych
Konwencja nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu z 25
czerwca 1958 r., podpisana w Genewie, ratyfikowana przez Polskę 8 maja 1961 r., Dz. U. 1961 nr
42, poz. 218.
42
Ibidem.
43
Konwencja o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z dnia 18 grudnia 1979 r., Dz. U. 1982
nr 10, poz. 71.
41
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dziedzinach życia społecznego
i gospodarczego44.
ONZ w zakresie zakazu dyskryminacji ze względów rasowych przyjęła w dniu
21 grudnia 1965 r. międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich
form dyskryminacji rasowej45. W artykule
pierwszym opisano pojęcie dyskryminacji rasowej – jako wszelkie zróżnicowanie,
wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie opierające się na rasie, kolorze
skóry, urodzeniu lub pochodzeniu (narodowym lub etnicznym), które ma na celu
lub powoduje uszczuplenie, przekreślenie
uznania wykonywania na zasadzie równości praw człowieka i podstawowych wolności w każdej dziedzinie życia publicznego.
Rada Europy w sierpniu 1949 r. rozpoczęła
pracę nad założeniami konwencji, która regulowałaby prawa jednostek w ramach Unii
Europejskiej. Dokument ten został nazwany Konwencją o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności (EKPC)46. Pomimo że katalog praw i wolności zawarty
w konwencji jest uboższy w porównaniu
z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, to EKPC jest kluczowym osiągnięciem
Rady Europy. Jest dokumentem o znaczeniu bezprecedensowym. Stanowi bowiem
jako pierwszy traktat międzynarodowy
o prawach człowieka47. Szczególnie ważnym dokumentem w odniesieniu do zaT. Astramowicz-Leyk, Międzynarodowe systemy
ochrony praw i wolności człowieka, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2009 r.,
s. 32 i 33.
45
Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji
wszelkich form dyskryminacji rasowej z dnia 21
grudnia 1965 r., podpisana przez Polskę 7 marca
1966 r., ratyfikowana została 5 grudnia 1968 r.,
Dz. U. z 06.09.1969, nr 25, poz. 187 i 188.
46
Europejska Karta Praw Człowieka z 4 listopada
1950 r.
47
Ibidem, s. 42 i n.
44
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przez jednostkę. Określa prawo
sprawiedliwych warunków pracy w zakresie płacy i czasu pracy,
a także ochronę godności w pracy.
Wprowadza regulacje dotyczące wolności tworzenia związków
zawodowych i organizacji pracodawców w celu ochrony interesów ekonomicznych i socjalnych.
Stanowi o ochronie w przypadku
zwolnienia z pracy. Normuje także o dostępie do zatrudnienia dla
osób niepełnosprawnych52. Państwa-strony ZEKS uznają, że pracownik nie może być zwolniony
z pracy bez uzasadnionego powodu. A w przypadku zwolnienia bez
uzasadnionych podstaw uznają,
że pracownik ma prawo do odpowiedniego zadośćuczynienia. Państwa-sygnatariusze zobowiązują
się do poszanowania godności jednostki w pracy53. Warta uwagi jest
też norma zobowiązująca państwa
do zagwarantowania pracownikom
mającym obowiązki rodzinne równego traktowania. Znaczy to, że
państwo powinno zagwarantować
pracownikom, że zobowiązania
rodzinne nie ograniczą ich szans
zawodowych54.

kazu dyskryminacji w zatrudnieniu, jako
narzędzia ochrony praw jednostki, jest Europejska Karta Społeczna wydana również
przez Radę Europy. Została ona uchwalona 18 października 1961 r. w Turynie.
Weszła w życie 26 lutego 1965 r.48. EKS
i jej Protokół dodatkowy gwarantuje prawa ekonomiczne i socjalne. Pierwszorzędnym prawem, do którego odnosi się Karta
jest prawo do pracy, do poradnictwa, do
szkolenia zawodowego, prawo do równych
szans i do równego traktowania w sprawach zatrudnienia i wykonywania zawodu, bez dyskryminacji ze względu na płeć.
Określa także zakaz pracy przymusowej49.
Karta w szczególności stanowi o prawach
pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet i rodziny. Prawo do pracy, w myśl Europejskiej Karty Społecznej,
powinno być gwarantowane przez stabilne
zatrudnienie, ochronę praw pracowniczych.
Ochrona ta zawiera także prawo do stosownego wynagrodzenia, dni wolnych, bezpieczeństwa i ochrony pracownika50.
Z powodu przemian, w tym globalizacji, w Europie w dziedzinie
praw społecznych EKS musiała zostać odnowiona z uwzględnieniem
współczesnych potrzeb. Dlatego
powstała Zrewidowana Europejska Karta Społeczna51. Stanowi ona
m.in. o prawie pracownika do zarabiania na życie poprzez pracę,
która została swobodnie wybrana

Europejska Karta Społeczna z dnia 18 października 1961 r., ratyfikowana przez Polskę 25 czerwca
1997 r., Dz. U. 1999, nr 8, poz. 67.
49
G. Michałowska, op.cit., s. 134.
50
T. Astramowicz-Leyk, Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka, Olsztyńska
Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn
2009, s. 51.
51
Zrewidowana Europejska Karta Socjalna z 3 maja
1996 r., Strasburg.
48

Formy dyskryminacji
ze względu na wyznanie –
orzecznictwo sądowe
Przedstawiając przykładowe wyroki,
orzeczenia rozstrzygające o naruszeniu zasady równości w zatrudnieniu ze względu
na wyznanie lub narodowość, trzeba zaznaEuropejska Karta Społeczna, op.cit., art. 1-26.
T. Astramowicz-Leyk, op.cit., s. 55.
54
Europejska Karta Społeczna, op.cit., art. 27.
52
53
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Kościoła Protestanckiego. Trybunał wskazał, że art. 9 EKPC odnosi
się tylko i wyłącznie do wolności
uzewnętrzniania swojej religii lub
swoich przekonań. Za tym orzeczeniem można więc stwierdzić,
że z art. 9 § 2 wynika ograniczenie odnoszące się do umożliwienia pogodzenia różnych interesów
związków wyznaniowych, kościołów w społeczeństwie wielowyznaniowym55.

czyć, że omówienie będzie opierało się na
wybranych wyrokach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w przedmiotowym zakresie. W polskich sądach wciąż
jeszcze sprawy związane z dyskryminacją
na tle wyznaniowym są rzadkością, choć
w ciągu ostatnich lat pojawiają się coraz
częściej; zdarzają się i wyroki precedensowe, o których też będzie mowa.
Warto zauważyć wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
z 3 lutego 2011 r., Siebenhaar przeciwko Niemcom. Sprawa dotyczyła
katoliczki, która zatrudniona była
w parafii protestanckiej jako opiekunka, a następnie na stanowisku
kierowniczki przedszkola. W 1999
roku została zwolniona z pracy,
a zwolnienie to zostało potwierdzone przez niemiecki sądy pracy.
Zdaniem skarżącej, pracę straciła
z powodu swej aktywności jako
członkini w innej wspólnocie religijnej (Kościół Powszechny/Braterstwo
Ludzkości), w której prowadziła lekcje. Trybunał uznał brak naruszenia art. 9 Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności, stanowiąc, że niemieckie
sądy pracy przeprowadziły gruntowną analizę stanu faktycznego
i słusznie uznały, że zwolnienie
pracownicy było konieczne, aby
zachować wiarygodność Kościoła.
Ponadto Trybunał wskazał w ślad
za ustaleniami niemieckich sądów
pracy, że skarżąca od momentu
podpisania umowy o pracę powinna być świadoma, że jej działania
na rzecz Kościoła Powszechnego
były sprzeczne z pracą na rzecz
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Wart przedstawienia jest również wyrok
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
z 10 lipca 2008 r. w sprawie Centrum voor
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV56. Nie jest to
wyrok odnoszący się bezpośrednio do wyznania, ale do narodowości. Jednakże sprawa
w Belgii przybrała wymiar dyskryminacji
wszystkich wyznawców islamu. Wyrok
w powyższej sprawie jest jednym z bardzo
niewielu, które Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał na podstawie przepisów
dyrektywy 2000/43/WE, wprowadzającej
w życie zasadę równego traktowania osób
bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne. Dyrektywa ta była omawiana powyżej, zatem także z tego powodu wydaje się
zasadne omówienie owego orzeczenia. Dyrektywa bowiem ustanawia zakaz dyskryminacji z powyższych powodów w takich
dziedzinach życia jak zatrudnienie i praca,
dostęp do dóbr i usług, zabezpieczenie społeczne, edukacja czy też dostęp do ochrony zdrowia. Sprawa została nagłośniona
w mediach belgijskich, ponieważ dotyczyOrzeczenie ETPC Siebenhaar v. Niemcy, 3.2.
2011 r., Izba (Sekcja V ), skarga nr 18136/02.
56
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie Centrum voor
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v
Firma Feryn NV, (C-54/07).
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ła ona zatrudniania do pracy imigrantów.
Firma Feryn NV, zajmująca się sprzedażą
i montażem drzwi i bram wahadłowych,
poszukując pracowników, rozpowszechniła
publiczne ogłoszenie o naborze do pracy.
Przy tym właściciel wydał oświadczenie, że
o zatrudnienie nie powinni ubiegać się Marokańczycy. Jako powód wskazał klientów,
którzy nie chcą podpisywać kontraktów
z firmami zatrudniających osoby tej narodowości. Trybunał wskazał, że działanie
pracodawcy stanowi bezpośrednią dyskryminację przy zatrudnianiu w rozumieniu
art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy Rady 2000/43/
WE z 29 czerwca 2000 r., wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania
osób bez względu na pochodzenie rasowe
lub etniczne. Ponadto dyrektywa wyraźnie
obejmuje dostęp do szeroko rozumianego
zatrudnienia, w szczególności zaś promocję oraz kryteria selekcji i warunki rekrutacji. Ogłoszenia rekrutacyjne są jednym
z najczęściej wykorzystywanych przez
pracodawców sposobów bezpośredniego
docierania do potencjalnych zainteresowanych podjęciem danej pracy. Warto przy
tym zauważyć, że praktyka dowodzi, że
treść ogłoszeń zdecydowanie częściej narusza przepisy o dyskryminacji bezpośredniej,
niż pośredniej57. Trybunał Sprawiedliwości
wskazał w swym uzasadnieniu na cel dyrektywy, jakim jest wspieranie rynku pracy sprzyjające społecznej integracji, czego
konsekwencją jest jej odniesienie do kryteriów selekcji i warunków rekrutacji. Zatem
zdaniem Trybunału zachowanie, jakiego
przykładem była wypowiedź właściciela firmy Feryn, mogło stanowić poważne
zniechęcenie dla potencjalnych kandydatów-cudzoziemców, a tym samym również
57

S. Majkowska-Szulc, M. Tomaszewska, Glosa do
wyroku TS z dnia 10 lipca 2008 r., C-54/07, EPS
2009/7/46-56.

ograniczenie w dostępie do rynku pracy, co
powodować może naruszenie nadrzędnego
celu dyrektywy58.
Kolejnym przykładem możliwych form
dyskryminacji w zatrudnieniu jest podniesiona przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości sprawa Prais przeciw Radzie. Stan
faktyczny dotyczył starającej się o pracę kobiety pochodzenia żydowskiego. Zaskarżyła Radę Europy, ponieważ nie mogła wziąć
udziału w konkursie organizowanym przez
RE, gdyż został on wyznaczony w dniu
święta religijnego jej wyznania. Należy dodać, że skarżąca nie zaznaczyła w ankiecie swojego wyznania. Trybunał wskazał
w uzasadnieniu, że choć w tym przypadku
nie doszło do naruszenia art. 8 Konwencji,
to władze powinny uwzględniać przekonania religijne kandydatów. Przekonania
te powinny być ocenianie w obiektywnie
uzasadnionym zakresie59.
Sprawą wartą omówienia jest także Eweida i inni przeciwko Wielkiej
Brytanii. Sprawa dotyczyła m.in.
Shirley Chaplin oraz Nadii Eweidy – obywatelek Wielkiej Brytanii
– i ich wolności religijnej i wolności
sumienia. Pracodawca zabronił im
noszenia podczas pracy (w sposób
widoczny) krzyży chrześcijańskich.
Podstawowym zarzutem skargi było
to, że prawo krajowe nie zapewniło
skarżącym odpowiedniej ochrony
prawa do manifestowania ich religii.
Skarżące Eweida oraz Chaplin jako
podstawę prawną przytoczyli art. 9

Głosa do wyroku ETS Centrum voor gelijkheid
van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV, (C-54/07), Europejski Przegląd
Sądowy 7/2009, Warszawa 2009, s. 46-56.
59
Orzeczenia ETS w sprawach: 130/75 V. Prais
przeciwko Radzie, Zbiór Orzeczeń 1976, s. 1589;
136/79.
58
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Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
w połączeniu z zakazem dyskryminacji, który uregulowany jest w art.
14 tego samego aktu prawnego.
Natomiast Ladele powołała się na
naruszenie tyko art. 14 Konwencji.
Trybunał Sprawiedliwości rozpatrując sprawę Nadii Eweidy, stwierdził
jednoznaczne naruszenie przez
Wielką Brytanię prawa do wolności wyznania, wyrażonego w art.
9 Konwencji. Trzy pozostałe skargi
oddalił. Trybunał w uzasadnieniu
wskazał, że artykuł ten jest jednym
z fundamentów społeczeństwa demokratycznego. W wymiarze religijnym artykuł jest pośrednio jednym
z elementów stanowiących o tożsamości. Trybunał orzekł, że Wielka
Brytania naruszyła art. 9 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka. Uzasadniając podał, że pozostali pracownicy zatrudnieni w brytyjskich liniach
lotniczych – a zatem w tym samym
miejscu, gdzie pracowała wnosząca
skargę – jako wyznawcy innych religii niż chrześcijańska mogli nosić
przedmioty stanowiące symbole
religijne60.
Europejski Trybunał Praw Człowieka
w przedmiotowym zakresie zajął się także
sprawą Dahlab przeciwko Szwajcarii61. Lucia Dahlab, obywatelka Szwajcarii, przeszła
na islam i w związku z nakazem koranicznym zaczęła nosić chustę. Zatrudniona
Wyrok ETPC w sprawie Eweida i inni przeciwko Wielkiej Brytanii, 15.01.2013 r., skargi nr
48420/10, 59842/10, 51671/10 i 36516/10.
61
Orzeczenie ETPC w sprawie Dahlab przeciwko
Szwajcarii, 15.02.2001 r., Izba (sekcja II), skarga
nr 42393/98.
60
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była jako nauczycielka szkoły podstawowej.
Władze szkoły, powołując się na regulamin
szkoły, zakazały nauczycielce przychodzenia do pracy w chuście. Decyzję tę podtrzymały również władze administracyjne,
a następnie sąd krajowy. Nauczycielka wniosła sprawę do Trybunału w Strasburgu, powołując się na dyskryminację ze względów
religijnych. Trybunał Praw Człowieka nie
uznał roszczeń objętych skargą za złamanie Konwencji, choć sankcję zastosowaną
za noszenie chusty potraktował jako ingerencję w wolność wyznania. Zdaniem
Trybunału muzułmańska chusta jest bardzo widocznym symbolem religijnym.
W związku z tym, że nauczycielka uczyła
dzieci, symbol ten mógłby wpływać na inne
postrzeganie przez nie zasad równości płci
oraz powodować problemy z przekazami
tolerancji czy poszanowania innych. Trybunał uznał, że wpływ ten postrzegany jest
jako niepożądany, wskazując w decyzji na
okoliczność szczególnie młodego wieku
dzieci. Ten argument uzasadnienia spowodował, że krajowy zakaz Trybunał uznał za
zgodny z Konwencją.
Pozostając w przedmiotowym zakresie, warto zwrócić uwagę na
wyrok polskiego sądu, który potwierdza, że polski wymiar sprawiedliwości w przyszłości zacząć
może mierzyć się z podobnymi
sytuacjami na większą skalę. Przed
sądem w Kielcach zawisła sprawa
Cecylii Polańskiej-Eid, która została zwolniona z pracy w urzędzie
marszałkowskim z powodu noszenia muzułmańskiej chusty. Polańska-Eid w 2008 roku przeszła na
islam sunnicki. Jako muzułmanka
zaczęła nosić długie czarne spód-
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nice i kolorowe chusty. Szefostwo
Polańskiej-Eid miało pretensje, że
spódnice są za długie i za czarne;
później zaś o to, że nie powinno
się w urzędzie pracować w chuście.
W kwietniu 2013 roku pracownica
została dyscyplinarnie zwolniona
z urzędu marszałkowskiego w Kielcach. Powodem były rzekome jej
wpisy w lokalnej gazecie, w których
szkalowała urzędników. Szefowa
Cecylii, Maryla Rzeczycka złożyła
w tej sprawie zawiadomienie do
prokuratury. Prokuratura jednak
umorzyła sprawę, ale wszczęła
postępowanie w przedmiocie naruszenia prawa i dyskryminacji ze
względu na wyznanie. Polańska-Eid
zaskarżyła urząd marszałkowski do
sądu pracy. Sąd rejonowy w Kielcach po rozpoznaniu sprawy nakazał przywrócenie jej do pracy.

WNIOSKI
Można zatem powiedzieć, że współczesny system ochrony praw jednostki jest wynikiem dyfuzji różnych, przenikających się
mechanizmów62. A wspólnie wypracowana
– zarówno przez pryzmat nauk społecznych, zwłaszcza naukę o moralności, jak
i prawo stanowione – koncepcja godności
człowieka została zapisana w aktach prawa
Unii Europejskiej, deklaracjach i konstytucjach krajowych. Współcześnie owo pojęcie
postrzegane jest jako niezbywalne prawo
każdej jednostki ludzkiej. W związku z tym
wymaga też ciągłego przypominania, jak
bardzo jest ono istotne we współczesnym,
zglobalizowanym świecie – i to nie tylko
w odniesieniu do zakazu dyskryminacji
w zatrudnieniu.

62

M. Półtorak, op.cit., s. 47.
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Na powyższy temat, który towarzyszy ludzkości od czasu pojawienia się prawa pozytywnego,
w ciągu wieków napisano dużo.
Związki, relacje między prawem,
polityką i moralnością stanowią przedmiot zainteresowania
wielu dyscyplin: etyki, filozofii
prawa, teorii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, nauki
o polityce itd. – budząc wiele
kontrowersji. Rozważając kwestię
tych relacji, należy najpierw sprecyzować określenie „moralność”.
Nie tylko w mowie potocznej, ale
nawet i w większości tekstów filozoficznych, słów „moralny” czy
„etyczny” używa się zamiennie,
odnosząc je do ludzkich dzieł
i zachowań postrzeganych w perspektywie dobra i zła. Moralność
jest więc ogółem norm, zasad,
ocen, wzorów – zmierzających
do regulowania stosunków pomiędzy ludźmi. Jest to całokształt
zachowań jednostki lub grupy społecznej oceniany według
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funkcjonującego systemu norm
czy zasad moralnych. Tym samym
pozostają ze sobą w ścisłej relacji. Jednakże każde pokolenie, co
więcej – każdy myślący człowiek,
musi na nowo określać swoje stanowisko co do wkraczania prawa w sferę etyki i obyczajowości
konkretnej społeczności, motywowanej zwłaszcza religijnie.
Moim zdaniem prawo i moralność,
mimo istniejącej relacji, ani nie pokrywają
się całkowicie ze sobą, ani też nie można
ich od siebie oddzielić. Myślenie i postępowanie w dużej mierze określone jest przez
nasze indywidualne poczucie i wewnętrzne przekonanie, mówiące nam o tym, co
jest prawdziwe, a co fałszywe, oraz co jest
dobre, a co złe. Również nasze głębokie
przekonania moralne, które częściowo są
nam wrodzone, a częściowo są wynikiem
wychowania, wykształcenia oraz osobistych
życiowych doświadczeń, odgrywają ogromną rolę w ocenie relacji. Należy widzieć
i oceniać te relacje z perspektyw doświadczeń ludzkich, co niejednokrotnie ujawnia
konflikt zachodzący pomiędzy prawem
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a moralnością. Np. niektórzy ludzie żyjący
w ustroju totalitaryzmu komunistycznego,
a działający wówczas w opozycji, doświadczali niszczenia osobowości, kariery, życia
małżeńskiego i rodzinnego przez agentów
tajnych służb. Działania takich służb nie
były bynajmniej samowolne; podejmowano
je zgodnie z zarządzeniami wydawanymi
i obowiązującymi w danych instytucjach.
Jednocześnie wyraźne rozdzielenie prawa i moralności nie jest jednak możliwe
i powodowało już w pradawnych czasach
ostre, czasem nawet tragiczne konflikty, niedające się rozwiązać. Klasycznym
przykładem konfliktu prawa z moralnym
zachowaniem jest bohaterka tragedii Sofoklesa Antygona (ponosząca karę śmierci za
pochowanie ciała swego brata, Polinejkesa,
uznanego i skazanego przez króla Teb, Kreona za zdradę kraju).
Tą różnicę, a nawet całkowitą odrębność
prawa od moralności postulował twórca
normatywizmu Hans Kelsen. Ten austriacki uczony prawoznawstwo traktował jako
naukę przyrodniczą, a nie humanistyczną,
ponieważ jego zdaniem prawo pozytywne
jest wyłącznie sumą norm, a tym samym
sumą faktów. Wszelkie treści, których nie
można wprost przyporządkować prawu,
a więc treści z zakresu psychologii, socjologii, etyki itd., zdaniem Kelsena nie powinny
być w nim w ogóle uwzględniane.
Kolejnym przykładem możliwego konfliktu prawa z moralnością jest stanowienie
ustaw odnoszących się do kontrowersyjnych kwestii: aborcji, eutanazji, badań nad
komórkami macierzystymi, a także aktów
prawnych limitujących określone zachowania, wypowiedzi lub używanie określonych symboli (np. zawieszanie krzyży
w salach lekcyjnych, noszenie krzyżyków
bądź islamskich chust w szkole czy innych
miejscach publicznych [Francja] albo poka-

zywanie się publicznie w sutannie, w habicie lub z koloratką [Meksyk]).
Ważnym zadaniem jest dać państwu i społeczeństwu podstawowy
porządek prawny, który uwzględnia ważne w danym czasie dla danej społeczności wartości moralne.
Nie jest to jednak sprawa prosta.
Wybitny filozof niemiecki Wilhelm
von Humboldt napisał w 1799 roku
następujące słowa:
„Konstytucji wydawanych przez
państwa nie da się zaszczepić
w ludziach tak, jak zaszczepia się
obce zrazy na drzewach. Konstytucja musi odpowiadać położeniu
kraju i przekonaniom ludzi w nim
żyjących”.
Celem każdej dobrej konstytucji
w krajach europejskich jest więc
zagwarantowanie przynajmniej minimalnego stanu norm prawnych,
zakorzenionych w tradycji judeochrześcijańskiej, takich jak nietykalność osoby ludzkiej i jej godność
czy dotrzymywanie układów i słowa, a także poszanowanie ludzkiego prawa do: życia, wolności,
pokoju, małżeństwa; to ponadto
hołdowanie zasadom demokracji,
z jej przekonaniem o równości każdego człowieka wobec Boga (sięgające Dekalogu) – bez względu
na rasę, stanowisko społeczne, majątek, wiek, narodowość czy płeć.
Konstytucja wymaga zagwarantowania trwałego stanu prawnego,
zarówno w danym czasie, jak i na
przyszłość. To odwołanie do Boga
i sił nadprzyrodzonych znajduje
się w wielu konstytucjach europejskich (np. irlandzkiej, portugalskiej);
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obecne jest również w preambule
obowiązującej polskiej konstytucji,
będącej zresztą owocem politycznego kompromisu, gdzie czytamy
między innymi:
„My Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący
w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne
wartości wywodzący z innych źródeł, równi
w prawach i w powinnościach wobec dobra
wspólnego – Polski [...]”.
Chrześcijanie stanowią zdecydowaną
większość wśród obywateli europejskich, ale
jest to tylko większość liczebna. Nie mają
oni bowiem takiego znaczenia w organach
władzy politycznej ani w mediach czy
najważniejszych instytucjach naukowych,
kulturalnych i gospodarczych UE – przynajmniej w stopniu odpowiadającym ich
liczebności. Jest coraz więcej przykładów,
że ich obecność jest zaledwie tolerowana,
jeżeli nie wprost odrzucana, jako nieprzystająca do współczesnej kultury*; przykładem może być casus Rocco Buttiglionego,
niedopuszczonego do ważnego stanowiska
we władzach Unii Europejskiej.
1

Osobiście jestem jednak przekonana, że prawo pozytywne potrzebuje religii, a religia potrzebuje siły
świeckiej i jej prawa, aby ustrzec
się od zwyrodnienia, które mogą
prowadzić do zbrodni w imię re-

*
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Co jednak, przyznajmy, dotyczy bardziej reprezentantów wysoce konserwatywnych odmian
chrześcijańskiej religijności; zresztą odnosi się to
również właśnie do wymienionego przez autorkę
Buttiglionego, który nie objął unijnego stanowiska
m.in. z powodu swych ultrakonserwatywnych poglądów, m.in. na rolę kobiety w rodzinie czy kwestię homoseksualizmu (przyp. red.).

ligii, czego przykładem była dawniej inkwizycja i wojny religijne,
a obecnie jest terror islamskich
fundamentalistów. Świat potrzebuje moralności, częściowo opartej
na niezależnym od woli ludzkiej
kodeksie niezmiennych wartości.
Trzy władze państwowe: parlament,
rząd i sądownictwo mają liczne
możliwości, by działać w obronie
moralności. Ład prawny jest bowiem pewnego rodzaju szkieletem
życia społecznego, który musi być
wypełniony treściami moralnymi,
by społeczeństwo mogło należycie
funkcjonować. Takie wartości, jak:
wiarygodność, obowiązkowość,
szacunek dla bliźnich, skromność,
rezygnacja z zemsty, wybaczenie
i wiele innych podobnych – są nie
mniej ważne dla życia społecznego,
niż obowiązujące prawo. Gdyby ludzie w swoim postępowaniu z innymi trzymali się tylko kurczowo litery
prawa i odrzucili moralne wartości,
to społeczeństwo rozpadłoby się
w bardzo krótkim czasie. Znaczenie
tych ostatnich jest więc zasadnicze
dla trwałości demokracji.
Tak więc politycy mają za zadanie stać
na straży tych wartości. Jak wiadomo, ujęcie
polityki jako dziedziny na wskroś etycznej
zawdzięczamy filozofom antycznej Grecji.
Zwłaszcza dwa dzieła Arystotelesa: „Etyka
nikomachejska” oraz „Polityka” – stanowią
po dziś dzień istotny wzorzec i punkt odniesienia dla etycznej refleksji nad polityką.
Według Stagiryty to nie etyka, lecz polityka
zajmuje się najwyższym dobrem człowieka.
Ta ostatnia, mając za przedmiot i cel dobro całej wspólnoty, jest wiedzą ogólniejszą
i bardziej podstawową; etyka stanowi zaś

Moralność-polityka-prawo

jedynie część polityki odnoszącą się do dobra jednostki, czyli dobra człowieka, który
jest z natury istotą społeczną – jako członek jakiejś wspólnoty. Indywidualny wysiłek człowieka wymaga wsparcia ze strony
wspólnoty, a polityka powinna spełniać
funkcję wychowawczą. Wspólnota polityczna – czyli państwo – różni się nieco od
innych wspólnot etycznych, dysponuje bowiem skutecznymi środkami pozwalającymi wyegzekwować poszanowanie wartości,
zwłaszcza aparatem przymusu, a więc możliwością zastosowania fizycznej przemocy
wobec opornych.
Nieco śmielej można stwierdzić, że
głównym zadaniem państwa jest wcielanie
siłą dobra wspólnego. Droga ta jest jednak
zgubna, ponieważ każda próba wymuszenia
za pomocą aparatu państwowego jedności
opartej na wartościach uznawanych tylko
przez część obywateli wzbudza opór pozostałych i prowadzi prosto do wojny domowej – do chaosu, który niszczy wszelki
porządek. Aby do tego nie doszło, należy
oddzielić, odgrodzić od siebie jednostki,
wyznaczając każdej z nich nienaruszalny
obszar prywatności, gdzie każda samodzielnie będzie określała wartości, wedle
jakich pragnie żyć. Przestrzeń tę powinny
wyznaczać elementarne prawa chroniące
szeroko rozumianą własność: życie, nietykalność cielesną, majątek. Najważniejszym
zadaniem takiego państwa jest stać na straży owych praw.
Dzięki temu każdy jego członek otrzymuje gwarancję bezpieczeństwa własnej
osoby, zachowując jednocześnie możliwość wyrażania wyznawanych przez siebie
wartości w sposób, który nie narusza bezpieczeństwa pozostałych obywateli. W ramach takiego państwa muszą oczywiście
istnieć instytucje ochronne – w przypadku
łamania praw, kierujące się i gwarantujące

ogółowi sprawiedliwość. Sprawiedliwość
– rozumiana dokładnie w antycznym sensie tego słowa, jest to oddawanie każdemu
tego, co mu się słusznie należy – w sposób istotny określa funkcjonowanie nowoczesnego państwa. Wątek demokracji,
przejawiający się bardziej w państwie nowożytnym, porusza istotną sprawę, ważną
w czasach współczesnych, mianowicie wątek autonomii jednostek. Jednostka, której
zapewniono autonomię w sferze prywatnej, może słusznie domagać się prawa do
decydowania nie tylko o swej prywatności,
lecz także o sprawach ogólnych, dotyczących całej wspólnoty politycznej. To prawo
należy się jej na mocy samej zasady sprawiedliwości. W świecie autonomicznych
jednostek nikt nie powinien być pod tym
względem ani upośledzony, ani uprzywilejowany.
Powyższe rozważania wskazują
na nieusuwalność etycznego wymiaru polityki w społeczeństwie.
Każdy porządek polityczny zbudowany jest na wartościach. Dotyczy to również porządku, który
reguluje międzyludzkie stosunki
w ramach współczesnej wspólnoty politycznej – demokratycznego
państwa prawa. Etyczny charakter
tego porządku wyraża się przede
wszystkim poprzez jego instytucje,
a wartości są właśnie w nie wcielone, określając cel i sens działania
tych instytucji. W ich ramach mogą
się wprawdzie pojawić niemoralni
funkcjonariusze państwowi, jak np.
nieuczciwy sędzia czy przekupny
policjant, ale osobista niemoralność urzędników jest jednak czymś
zupełnie innym, niż etyczny wymiar
ich urzędów.
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Turkey's imperial legacy and the
conflict potential in the Balkans

A

ll great empires leave in their dependencies deep imprints which
last long after the demise or withdrawal of
imperial rule. This has been true of the Roman and “Holy Roman” empires, Arab Caliphates, “Golden Horde”, Mughal, Ming
and Qing Empires, Spanish, Portuguese,
British, French, Russian Empires etc. and
also of the Sublime Porte, as the Europeans
started to call the Ottoman Empire. The imperial legacies have differed in the quality of
their demographic, social, cultural, religious
and other aspects. The durability of imperial
legacies have depended, i.a., on the violent
or peaceful mode of withdrawal and on the
collective memory of imperial rule among
its former subjects. These circumstances have
influenced subsequent relations between the
successor of the former imperial master and
the successor states of former dependencies.
In his seminal study of Western European
powers’ colonial empires David Abernethy
summarized their legacies in former colonies and dependencies, in the metropolises
themselves and their global impact.1
1
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In 1923 Turkey has been internationally
recognized as the successor of the Ottoman
Empire by the Treaty of Lausanne. Ottoman rule had produced on the Empire’s
periphery numerous consequences which
are still politically relevant. The wide array of affected lands spans from Algeria,
through the Near East, to South Eastern
Europe and Transcaucasia. In the Balkans
Ottoman rule lasted in Bosnia 396, Herzegovina 396, Serbia 440, Macedonia 542,
Bulgaria 483, Moldavia 325, Greece 374,
Cyprus 307 years etc.2
This article will examine the specificity
of Ottoman imperial legacy in the Balkans
as compared with the legacies of Western
European colonial empires. Particular attention will be paid to the part of Ottoman
legacy related to the intercommunal and
interstate conflict potential in the region
and to one important aspect of European
security today.
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The nature and policies of the
Ottoman Empire
Since 1354 when the Ottomans
established at Gallipoli their first
European stronghold, they kept
expanding their possessions on
the European continent for about
three hundred years. The religious-cum-ideological justification
for the Ottomans’ conquests, in
Europe was the Gaza (Holy War).
Its ultimate geopolitical objective
had been to expand the realms of
Islam until, ideally but unrealistically they would cover the entire
world.3 Following this geopolitical
objective, considered as a religious
and moral duty, the Ottomans implanted Islam as state religion in
their European possessions. In this
respect they followed the pattern
of Arab conquests about six centuries earlier on the Iberian Peninsula, Sicily and Crete. According
to the Islamic religious authorities,
the objective of the Holy War was
not to destroy but to subdue the
“infidel” world, the Darülharb. The
declared promise of protecting the
Christians in conquered territories
greatly helped the Ottomans to
expand their possessions to South
Eastern Europe.
The Ottomans had developed their,
originally Central Asian tribal militocracy
into a formidable war-fighting machine
and a huge feudal multi-ethnic, multicultural and multiconfessional empire striding
across three continents. The Ottoman Em3
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pire also assumed the character of a Sunni
Islam theocracy in which the Sultan became simultaneously the Caliph, Protector
of the Holy places, patron of all Muslims
and head of Sunni clergy. After the capture of Constantinople the Ottomans
claimed to be the rightful successors of the
(Eastern) Roman Empire. They absorbed
to a considerable extent Byzantine legal
regulations and administrative practices
and employed numerous Greek Phanariots as officials and proxies, particularly in
financial and diplomatic services. In the
Balkans the Ottomans coopted also a considerable part of local elites and warriors.
The conquest of Arab lands had reinforced
the influence of Islam and Arab culture on
the functioning of the Ottoman Empire.
The historic legacy of Ottoman rule thus
contains a complex symbiosis of Turkish,
Islamic, Byzantine and local traditions.4
The state policy of steady Islamization
in conquered non – Islamic lands and in
vassal states logically followed from the
theocratic dimension of the Empire. It
should be noted that the Ottomans had
been long much more tolerant toward other
confessions than the rulers in contemporary
European Christian states. The Ottomans
generally had not coerced the “infidels” to
convert into Islam, with some exceptions,
such as prisoners of war and male children
taken from Christian families. The Ottomans’ policies provided however considerable incentives for conversion - material,
status, personal security and social mobility
advantages. The general thrust of this policy had been combined with and softened
by tolerating and providing for religiouscum-cultural autonomy to some, but not
4
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all other religious communities (millets) –
to the Orthodox and Catholic Christians,
Armenians and Jews. These conditions attached to official tolerance were that the
“infidels’” unquestionably obey and submit
themselves to the Ottomans. The conditions gave the imperial authorities and
provincial governors the licence to repress
and persecute the “infidels” at will, under
the pretexts of disobedience or treason e.g.
when they revolted against the abuse, injustice or corruption of Ottoman officials. The
degree of tolerance or intolerance toward
other confessions varied widely depending
chiefly on the religion of principal external
adversaries of the Empire. As long as the
Ottoman Empire waged wars with Venice,
Genova, Spain and the Holy Roman Empire, the Catholics had been suspected to be
the “fifth column” and treated accordingly
while the Orthodox Christian clergy had
enjoyed numerous privileges. When, on the
other hand, the Russian Empire became
the principal external threat while France,
Great Britain and Austria acted as friendly
powers, the treatment of Orthodox Christians by Ottoman authorities dramatically
worsened.
Originally the Ottoman state consisted of two basic classes. The
ruling elite contained the warriors
(askeri) who were exempt from
state taxes. The second class had
been the tax-paying productive
population called raya. In the early
period the latter included also the
non-warrior Muslims but later, in
the Balkans the term raya became
to be applied solely to Christian
peasants and urban commoners.
One of the fundamental principles applied by the Ottomans
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was the inequality between the
Muslims and non-Muslims in
social status, legal and political
terms. The Muslims had enjoyed
a privileged legal status according to the traditional code kanuni-raya. Although some obedient
Christian landlords for more than
a century retained their properties
and were made Ottoman knights
(spahis), most “infidels” for long
time had been clearly discriminated against. They were not allowed
to ride horses, carry weapons and
wear the same type of dress as the
Muslims, to build or repair their
churches, etc. The “infidels” were
also prohibited to sue the Muslims
in courts or give testimony against
a Muslim.
There had been another important economic difference as most “infidels”, unlike
most Muslims had to pay a poll tax (cizye or
harac). Outside the border areas the Christians were generally exempt from military
duties. However, the Ottomans extracted
from families of “infidels”, particularly in
Bosnia, Albania and Abkhazia, a child tribute (devsirme), taking healthy male children
to be trained and later serve in the standing imperial army (Janissaries) or in central
Imperial administration. This and other
practices gave the Muslims a monopoly
among the Ottoman military elite, most
positions in the central administration and
in the judiciary, also at the level of provincial and local government. At their retirement the Janissaries and civil administrators
were usually given grants of income derived
from the Timar (state-owned) land.
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The long-term consequences of
Ottoman rule in the Balkans
As time passed on the privilege based
on a religion developed into private ownership by the Muslims of the best arable
land. By 1895 about a half of arable land
in Rumelia was owned by the Turks. In
Bosnia, by the end of Ottoman rule all 40
biggest private landowners were Bosniak
Muslims or Turks. By a stipulation in the
peace treaty of Kuchuk Kaynarjia (1789)
the Russian Empire forced the defeated
Ottomans to grant it the status of a protector of all Christians on the territory of
the Sublime Porte. This concession allowed
the Russian diplomacy and later, in a similar manner also the British, French and
Austro-Hungarians officials to interfere
in the Sublime Porte’s internal affairs, on
the pretext of protecting the Christians. In
the Reform Edict of 1856 the Ottomans
promised to abolish the legal inequality of
the Muslims and non-Muslims. This promise had been very unpopular among the
Muslims and the Ottoman officialdom and
the Sublime Porte had not kept it.5 The status inequality based on religion and the
systematic legal discrimination of the “infidels” had thus produced durable social
stratification. Legal, social and income
inequality had been often combined with
ethnic, language and cultural differences
between various communities in the Ottoman realm.
With these incentives at work, for
instance in Bosnia, it took more
than 150 years of Ottoman rule
until the Muslims became a ma-

5

Selim Deringil (2007), The Turks and »Europe«: the
argument from history. Middle Eastern Studies, vol.
43, no. 5, pp. 717.

jority among the local population.
The steady conversion to Islam had
unevenly affected urban and rural
population as well as various ethnic groups in conquered European
lands and thus deepened social
divides between some of them.
These divides were solidified by the
Ottomans’ policies of legal discrimination of non-Muslims. This differential had been clearly visible in the
areas of mixed habitation of Slavs,
Albanians, Vlachs, Greeks and Romanians. In Bosnia, the centuries
of Ottoman rule had contributed
significantly to the development
of distinct “confessional ethnicities”
from three religious communities
– the Muslims, the Orthodox Christians and the Catholic Christians,
which absorbed various groups of
Slavic and non-Slavic origin. These
communities had coalesced into
the nationalities of Muslim Bosniaks, Bosnian Serbs, Herzegovan
and Posavina Croats.
Several centuries of Ottoman rule had
produced a visible Oriental cultural impact
on the way of life also among those ethnic
groups which resisted conversion to Islam.
These transmitted Oriental cultural legacies are still present in the Balkans, Transcaucasia and on Cyprus and reflected in
many toponyms, architecture, popular diet,
drinks, music, some habits, in first and family names, etc.
Another important long-term consequence of developments during the
long centuries of Ottoman rule was the
demographic change due to migrations
within, to and from the Ottoman Empire
to neighbouring states. Some migrations
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were due to external developments, for instance, to the flight of Sephardic Jews from
Spain and Portugal. Some migrations resulted from the Ottomans’ wars with other
powers and from the suppression of rebellions and uprisings, often related to interstate wars. However the most important
population movements from the 15th 6century on were accomplished through organized or facilitated transfers of population
and outright colonization. The Ottoman
authorities’ clear strategic objective was to
secure their control of major towns, key
road junctions and transportation routes.
This imposed demographic change has
been most evident in the Balkans. All major
old and new towns in the Balkans became
by the 18th century inhabited in majority by Muslims, mostly Turkish speakers,
with some non-indigenous minorities,
such as Jews and Armenians. In addition
to soldiers, civilian officials and religious
functionaries the colonists, mostly from
Anatolia these colonists were used to create a firm Muslim base for the projection of
Ottomans’ power in Europe. The colonists
consisted of peasants, artisans, merchants
and pastoral peoples (Yörüks, Turkomans),
Tatars from Crimea et. al. Following the
Russian conquest of Northern Caucuses in
the early 19th century over a million Caucasian Muslims (Circassians, Chechens and
Abkhazians) fled to the lands still under
Ottomans rule. In addition to organized
or facilitated migration the Ottomans
practiced also deportation from Anatolia
of various undesirable elements and rebellious tribes. Due to numerous wars with the
Venetians, Hungarians and Austrians, accompanied by uprising, rebellions and mass
exodus of Christians, many areas in the
Balkans became devastated and depopulated. The Ottoman authorities deliberately,
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for strategic reasons transferred to these
areas large numbers of already islamized
Slavs, Albanians and Vlachs. Thus NorthWestern Bosnia, Sandzhak and a good part
of Southern Serbia received numerous new,
predominately Muslim settlers.
A notable demographic change
had occurred also due to Ottoman security policies in border
areas. Thus the originally Romanian-speaking half-nomadic Vlachs
were resettled on purpose along
the Northern and Western frontier of the Bosnian pashaluk with
Hungary and Austria. This defencemotivated policy created areas with
local communities ethnically and
socially different from those in the
plains of Central Bosnia. Following
the Byzantine practice the Ottomans accorded these Vlachs a special status of martolos and several
privileges in exchange for military
service on call. With their centurieslong warrior traditions the Vlachs
continued for a considerable time
enjoying reduced taxes, the right to
bear arms and to plunder on enemy territory. Their commanders
received as compensation grants
of income from the Timar land.
Most Vlachs joined subsequently
the Orthodox Christian community
and became gradually assimilated
into the Serbian confessional nationality.

The almost two centuries-long military
confrontation of the Ottomans with Hungarian and Austrian armies and the termination of their privileges by the Ottomans
led the migration of many Orthodox Vlachs
and Serbs from Bosnia. From around 1530
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on a good part of them settled on the other
side of the Ottoman border.6 This long, previously devastated and depopulated strip of
land, twenty to sixty miles wide and a thousand miles long, became the new homeland
for mostly Orthodox Christian refugees of
Slavic and non-Slavic origin. Between 1527
and 1630 this special zone, officially called
the Military Border (Militärgrenze), was
established and fortified by the Austrian
imperial authorities. Its peasant-cum-warrior male population was accorded a status
similar to that enjoyed previously on the
Ottoman side of the border - no feudal obligations in exchange for military service
when needed, the freedom of religion, the
right to elect their own captains (Vojvode)
and magistrates (Knezovi) etc. Armed and
equipped by imperial authorities this population became, in some respects a privileged
cast of Kraishniki, by religion and culture
different from the Catholic Croats. Administratively separated from Croatia this
military borderland was placed under direct
rule from Vienna. In time from this originally warrior population a Serbian minority
has developed on the territory of Croatia
and Slavonia.
The internal conflict potential created and/or strengthened by Ottoman rule had been more or
less successfully managed by the
authorities as long as the Sublime
Porte effectively controlled and
ruled its domains. Intercommunal
tensions and localized rebellions
had been resolutely and ruthlessly
suppressed either by provincial
governors and/or by central au-
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thorities. The Ottomans’ wars with
adversarial powers (Persia, Genoa,
Venice, Spain, Hungary, Austria,
Russia) often generated flare-ups
of internal conflicts, mass disorders
and uprisings, usually followed
by terrifying repression. In suppressing the unrest and uprisings
of Christians the Ottomans had
widely used not only their regular
military and security forces but also
islamized Slavs, Albanians, Vlachs
et.al. This imperial policy poisoned,
with a lasting effect, their relations
with Christian neighbours and increased the intercommunal conflict potential. Particularly the last
century of the decaying Empire,
marked by excesses of abusive
provincial pashas and of corrupt
Phanariot proxies has remained in
the collective memory of the Balkans Christians as a dark period of
“Ottoman yoke”.
The Christian “Reconquistas” in the
17th–19th centuries had been generally
accompanied by the flight of Muslims, often by cruel revenge, retribution, expulsion
and in some areas by sheer extermination.
Numerous atrocities against the Muslim
population were committed by the armies
of new conquerors. The objective was to
cause a mass exodus of the Muslims and
ethnically thoroughly cleanse conquered
lands. The destruction of mosques, madrassas and other institutions of Islamic religious and cultural heritage followed. This
was true in most of today’s Hungary, parts
of today’s Croatia and Serbia, of Crete and
several other Greek islands. An old Ottoman stronghold on the Danube Belgrade
was fully ethnically cleansed of its majority
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Muslim population after the Ottoman garrison left the Kalemegdan citadel in 1877.
Out of about 260 mosques and other Islamic monuments in today’s Serbia’s capital, only the citadel and one mosque still
stand. And even that mosque was burned
by a crowd of Serbian nationalists in 2004.
It is estimated that between 1876 and 1912
about 120 thousand Albanian and Turkish
refugees fled from the Kingdom of Serbia
to Kosovo and Macedonia which were then
still under the Ottomans. Many of their descendants as well as many other Muslims
from other Balkan countries were later
forced to migrate to Turkey.
The Republic of Turkey as the successor
state has inherited and with a varying success managed a good part of the controversial imperial legacy. An important part of
this legacy in former Ottoman Europe have
been the Turkish minorities in four Balkans
states. The biggest one, in Bulgaria counts
about 600 thousand members and has been
represented in parliament and coalition
governments. There are innumerable personal and family ties between the Turkish
society and the societies also in some other
Balkan states. Turkey’s former Foreign and
later Prime Minister A. Davutoglu wrote:
“There are more Bosniaks in Turkey than
in Bosnia and Herzegovina, more Albanians than in Kosovo, more Chechens than
in Chechnya, more Abkhazians than in…
Georgia… These conflicts… have a direct
impact on domestic politics in Turkey.”7 In
some respect Turkey has “returned” to the
Balkans but in a very different role than
the one played in the past by the Ottomans. Turkey’s support to cultural activi7

36

Ahmet Davutoglu. Turkey’s Zero-Problems Foreign
Policy. Foreign Policy. May 20, 2010, pp. 3-5.

ties and education of Turkish minorities
and of some other Muslims has been legalized and regulated in relations with
other Balkan states. There is also a network of educational, media, professional
and other institutions and activities in the
Balkans maintained and carried out by the
Gülen Movement led by Turkish Muslim
preacher Fethullah Gülen, an opponent of
President R. Erdogan. Considerable investment and other activities of Turkish
companies – a tool of Turkey’s soft power
– are present and important today in several
Balkan states.8 Since 1999–2000 a contingent of the Turkish army has made part of
the NATO – led peace-keeping force on
Kosovo (KFOR).
The relevance of Ottoman social
and cultural heritage in the Balkans
has been on a number of occasions
evoked by high Turkish officials, including President R. Erdogan. In
2011 A. Davutoglu elaborated five
operational principles of Turkey’s
foreign policy. One of them were to
be more cooperative relations and
“zero problems” with the country’s
neighbours. These objectives however have not been attained and
the proclaimed policy proved to
be a failure. Turkey’s external (and
internal) situation under its current
Erdogan leadership has appreciably worsened. Turkey today is the
only Euro-Asian state surrounded
almost in a full circle by acute hot
or “frozen conflicts”, at least, one
of them spilling over into Turkey in
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the form of international terrorism.
Turkey has strained to hostile relations with most of its neighbours.
It has been deeply involved in the
current civil wars in Syria and Iraq,
has a partly contested border with
Greece and a closed border with
Armenia. Since the 1974 the Turkish army has occupied more than
a third of the Republic of Cyprus,
where in 1983 an internationally
unrecognized “Turkish Republic of
Northern Cyprus” was proclaimed.
Turkey’s support to the Crimean
Tatar leaders who oppose Crimea’s
separation from Ukraine and its reincorporation into Russia remains
one of the conflictual points in relations between Turkey and the Russian Federation. Turkey has played,
at best, dubious roles in relation
to radical Islamic movements and
groups in Egypt, Palestine and Syria,
to the so-called “Islamic State” and
in 2015 – 2016 to a huge wave of
refugees and illegal migrants from
Turkey through the Balkans toward
Northern and Western Europe. Following an aborted military coup in
July 2016 President R. Erdogan has
reversed some of Turkey’s policies
in the region trying to mend its relations with some neighbours, the
Russian Federation and Israel.
The conflict potential in the Balkans in the 20th–21st centuries
The three to five centuries-long Ottoman rule had greatly increased the demographic heterogeneity of the South-East
European semi-peninsula for which German geographers invented a name derived

from a Turkish word Balkan (mountain).
This name for the European possessions
of the Ottoman Empire survived after the
Ottoman officialdom vanished from most
of the area. Later it became the name for
the entire peninsula. The Ottomans’ salient legacy in the Balkans has remained
in the form of an extraordinarily colourful conglomerate of cohabitating ethnic
groups, languages, religions and cultures.
At the time of the Ottomans’ departure
in the late 19th–early 20th century the
degree of this multifaceted heterogeneity was, most probably, by far the highest
among all European regions. Unlike the
colonization policies pursued by Austrian,
Hungarian and Russian authorities in
Voivodina, Transylvania and the Black Sea
area the Ottomans transplanted in and to
the Balkans predominately Muslims. The
resulting heterogeneity of population has
remained high in parts of the Balkans in
spite of several waves of subsequent ethnic
cleansing and genocide. It has featured spatially overlapping groups speaking different
languages, practicing different religions and
living differently, often combined with distinct social and income inequalities.
The multifaceted heterogeneity
of the population and the postOttoman authorities’ deliberately
divisive policies had provided fertile ground for perennial intercommunal tensions and conflicts. The
degeneration, weakening and recession of Ottoman rule, coinciding with the rise of nationalism in
all Balkan lands in the 19th–20th
centuries freed this supressed conflict potential. Since the assassination in 1831 of the first elected head
of liberated Greece, Count Ioannis
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Kapodistrias, the Balkans have become and remained for more than
a century one of the most virulent
hotbeds of politically motivated
terrorism. The tally of its prominent victims included a score of
kings, princes, prime ministers, interior ministers, governors, generals, deputies and other officials and
politicians, in practically all Balkan
states.
While the positive elements of imperial heritage became quickly forgotten
or erased, the negative collective memories of Ottoman rule have remained.
They were widely exploited by politicians in post-Ottoman states to incite
hatred and retribution not only toward
the Turks but also toward all Muslims.
Some post – Ottoman rulers managed
to contain and manage this conflict potential while others intentionally exacerbated intercommunal tensions. By
the end of Ottoman dominance in
the region, Balkans had become Europe’s “powder keg”. In 1909 the Ottoman Empire finally ceded Bosnia to
Austro-Hungary and by 1913 lost most
of its European possessions. Only
about a year later, Austro-Hungarian
Crown Prince Franz Ferdinand von
Habsburg was assassinated in June
1914 in Sarajevo. Although the perpetrator of the terrorist act Serb Gavrilo
Princip was motivated by his opposition
to Austro-Hungarian rule in Bosnia &
Herzegovina, the Ottoman ingredient
was clearly discernible in the sparkling
of a regional crisis, which provoked the
outbreak of the First World War. The
Balkans became one of its bloody theatres.
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Tensions and conflicts between
ethnic and religious communities,
marked by Ottoman legacy have
punctuated the political history of
the Balkans in the 20th century.
The bloodiest outbreaks of violence
have taken the form of interstate
and civil wars, partly coinciding
with two continental wars and reflecting geopolitical shifts in relations between great powers and
their respective alliances. The last
wave of mass violence in the Balkans was stimulated by the end
of the “Cold War” in Europe and
by the breakdown of Yugoslavia.
The biggest number of victims
in the wars of Yugoslav succession in 1990–1995 was caused
by armed conflicts related to interstate borders and administrative divisions inherited from the
Ottomans. Most notable among
them have been Bosnia’s Western
and Northern borders - one of the
oldest in Europe. They were fixed
in 1699 by a peace treaty signed
at Sremski Karlovci as the borders between the Ottoman and
Habsburg Empires. Prior to the
proclamation of Bosnia & Herzegovina’s independence in February
1992 these borders became contested and immediately afterwards
were forcefully violated by Serbian
and Montenegrin separatists, followed by Croatian separatists, all
supported either by the Federal
Republic of Yugoslavia or by the
Republic of Croatia. Another former Ottoman border, this time with
the Kingdom of Serbia, became in
the late 1990’s the venue of armed
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conflicts between the Federal Republic of Yugoslavia, Albanian Kosovar separatists and NATO. After
2008 the somewhat modified bor-

der was central in a political conflict between the Republic of Serbia
and the self-proclaimed Republic of
Kosova/Kosovo.

Table I.: Intrastate and interstate conflicts in South Eastern Europe with ingredients of
Ottoman legacies
Years

Participants

Developments and their outcome

1908

Austro-Hungarian occupation
authorities vs. Muslim Bosniaks,
Orthodox Serbs

Suppression of resistance followed
by unrest and terrorism culminating in the assassination of Archduke
Franz Ferdinand von Habsburg.

1912 – 1913

Serbian, Montenegrin, Bulgarian and Greek armies vs. Ottoman army, Muslims

First Balkans war and partition of
most Ottoman possessions in the
Balkans.

1913

Serbian army vs. Bulgarian army

Second Balkan war and reapportioning of the conquered Ottoman
territory.

1914 – 1918

Ottoman,
Austro-Hungarian,
German armies vs. British,
French, Russian, Serbian and
Greek armies

First World War in the Balkans. Dismemberment of the Ottoman Empire.

1918 – 1919

Serbian army vs. Muslim Albanian Kosovars

Suppression of the resistance and
subjugation of the Albanian Kosovars.

1919 – 1921

Turkish army vs. Greek Army

Interstate war followed by the exchange of population, removal
of most Muslims and Turks from
Greece.

1942 – 1944

Serbian “Chetniks” vs. Muslim
Bosniaks
in
Bosnia
and
Sandzhak

Bloody armed clashes.

1944 – 1945

Yugoslav (mostly Serbian) partisans vs. Albanian Kosovar
“Dashnaks”

Armed clashes during the retaking
(“liberation”) of Kosovo and separating it from Albania.

1964 – 1989

Bulgarian communist regime vs.
Turkish minority and Bulgarian
Muslims

Repression of the Turks and Pomaks,
police violence and massive forced
name changes.
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1980 – 1981

Serbian police, Yugoslav Army
vs. Albanian Kosovar youth
demonstrators in Prishtina

Suppression of demonstrations carrying the slogan “Kosovo republic”
and “Kosovo for the Kosovars”.

1988 – 1999

Serbian police, Yugoslav Army
vs. Albanian Kosovars rebels

Police repression, guerrilla warfare
and mass expulsion of Albanian
Kosovars and Turks to Macedonia
and Albania.

1990 – 1994

Moldovan
nationalists
Gagauz autonomists

Mostly non-violent political conflict,
Gagauz autonomy established.

1992 – 1996

Bosnian Serb separatists vs.
Muslim Bosniaks

Terror against and expulsions of Bosniaks from Eastern Bosnia, blockade
of Sarajevo and civil war.

1992 – 1994

Croatian separatists vs. Muslim
Bosniaks

Armed attacks on the Bosniaks in
Central Bosnia and Herzegovina,
civil war

1991 - 2004

Adjarian Muslims vs. central
Georgian authorities

Tensions and numerous conflicts
since the 1920’s; forced submission
of the autonomous Republic of Adjara to Tbilisi’s control

2004 – 2008

Albanian Kosovars vs. Kosovar
Serbs and Serbian nationalists
in Serbia proper

Clashes with some victims, destruction of religious buildings and other
property

2014 –

Crimean Tatars vs Russian authorities

Tensions and protestation against
Crimea’s reincorporation into Russia

vs.

Conclusions
The Ottomans’ imperial legacy, particularly in the Balkans, has been in a number of respects similar to the legacies of
Western European colonial powers: a very
considerable demographic change and an
increase in cultural and religious diversity in colonies and dependencies; a great
change in social stratification; new external
and internal administrative borders many
of which later became borders of successor states; the creation of a superiority and
partly a guilt complex among the dominant nation etc. There is, however, a number of differences between the Ottoman
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and Western European legacies: no racial
stratification brought to the Balkans; no
introduction of representative institutions
and of modern bureaucracy; no retention of
the former imperial language by successor
states; no stimulation to modern economic
development; no enhancement of domestic
political stability etc.9 The biggest contrast,
however, between these legacies concerns
their religious dimension. Spreading their
faith has been much more important as
9

David Abernethy, op.cit., pp. 363-386.
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motivation and justification for Ottoman
conquests in Europe than for the Western
European powers prior and during their
colonial expansion overseas. To a lesser extent, it has been true also of the subsequent
imperial policies of the latter in their colonies and dependencies, particularly by the
British, French and Dutch. The Ottomans
had purposefully implanted and spread
their state religion in the Balkans not only
for spiritual and cultural but also for geostrategic reasons. The impact of their proselyting policies in the Balkans had been
strong and comparable with the Spanish
and Portuguese colonial policies after their
conquests. However, the Ottomans’ Islamic
impact has remained geographically limited
and globally much less important than the
Christianization implanted and promoted
by the Western European colonial powers
in the two Americas, Australia, Africa and
also in Asia.
Largely for the reasons mentioned above
the Balkans for a long time used to differ
in one important respect from both the rest
of Europe and from the Near East. Only
in the Balkans and Transcaucasia there are
today (four) European states whose believers are mostly Muslims. In Albania the
Muslims constitute about 80 percent while
in Kosovo about 90 percent of the total
population. In one more Balkan country
the Muslims make a 60 percent majority in
the entire state and a still stronger majority
in its biggest entity called the Federation of
Bosnia & Herzegovina. It is not accidental
that the sharpest intercommunal clashes
in the Balkans in the 20th century have
taken place along the Muslim-Christian
divide in ethnically mixed areas. As noted
by Dennison Rusinow the bloodiest conflicts during the wars of Yugoslav succession in 1990s occurred in areas where the

mixes of ethnic, religious and cultural
communities changed most under Ottoman rule.10 In the rest of Europe, the opponents in practically all religiously colored
intercommunal and interstate conflicts for
centuries had belonged on both sides to
Christian denominations (Catholic, Protestant or Orthodox). The Near East has
experienced some sharp conflicts between
the Muslims and the Christians (Lebanon,
Syria, Iraq, Egypt). However the bloodiest confrontations with, by far the biggest
number of victims have involved as opponents the Sunni and Shiite Muslims.
In the last five decades, the difference
between the Balkans and Western Europe
in religious coloration of existing or potential intercommunal conflicts has greatly
diminished. It was due to the mass influx
to Western Europe of Muslim migrants,
mainly from North Africa, the Near and
Middle East and also the Balkans. With
new migrants crossing the Mediterranean
the total number of Muslims in Western
Europe is approaching twenty million having exceeded almost three-fold the corresponding number in the Balkans. The
populations of Germany, Belgium, Austria,
Sweden, Switzerland and Netherlands contain today Muslims at levels between five
and ten percent of the total. Moreover, the
intercommunal conflict potential along the
Muslim – Christian divide has been enhanced by urban concentrations of Muslims, their marginalized social and political
status, bellow-the-average income, lower
education level and higher unemployment
rates, particularly among the young. The
influence of Islamic fundamentalism, the
Dennison Rusinow, »Yugoslavia’s disintegration and
the Ottoman past« in L. Carl Brown »Imperial Legacy« (1996), pp. 94-96.
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growth of domesticized Jihadism in some
Western European states among the second
or third generation of Muslim migrants
and their connections with international
Islamist terrorism has increased this conflict potential. It is estimated that out of
about 27.000 volunteers to the “Islamic
State” in December 2015 about 5.000 came
from Western Europe, chiefly from France,
United Kingdom, Germany and Belgium.
This contingent exceeded roughly tenfold
the corresponding number of volunteers
from the Balkans.11 And so will be probably with the number of returnees. This
threat to the security of some European
states was brutally displayed in terrorist attacks in Madrid, London, Paris, Brussels,
Nice, several German towns and elsewhere.
Arson and attacks on Muslim migrants in
Germany and the growth of anti-Islamic
extremism in several Western European
countries have confirmed the potency of
this challenge. So far no state has tried to
act as an external protector of Muslim minorities in Europe, with an exception of
Turkey on Cyprus.
Among Muslim migrants in Western
Europe there is a sizeable, hundred thousands-strong minority of Shiites from Iran,
Iraq, Syria and elsewhere. In the areas of
their urban concentration there is thus
a potential for Shiite – Sunni intercommunal conflicts. Since the 1960s-1970s there
have been also other imported intercommunal cleavages in Western Europe. The
cleavage between the Muslim Arabs and
the Jews, largely brought from Algeria and
Palestine, has expressed itself in numerous
terrorist attacks against the Jews, including
2015 Strategic Survey, International Institute of
Strategic Studies, London 2016, pp. VIII-IX;
Florence Gaub. »The cult of ISIS«, Survival, vol. 58,
no. 1, p. 166.
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on the Israeli sportsmen at the Olympic
games in Munich, as well as the desecration of Jewish cemeteries, attacks on Judaic
schools and Jewish shops, particularly in
France. Another cleavage is between the
Turks and the Kurds, who count altogether
over three million persons. It has already
produced some violence in Germany and
might well further escalate if the original
conflict in Turkey reaches the level of an
outright civil war.
While a good part of Western Europe has become thus, in some respect “balkanized”, former Eastern
Europe has been largely spared of
this phenomenon. This has been
due to very different and restrictive demographic and immigration
policies pursued since 1945 by its
communist regimes and also by
subsequent post-communist governments. The four states of the
Visegrad group have openly and
actively resisted the pressure of
migration from the Near East and
opposed the policy adopted by the
German federal government and
the measures proposed by the European Commission.
In the Near East the importance
of the Muslim – Christian divide as
a source of intercommunal conflicts
has diminished due to the dwindling or outright disappearance of
often persecuted Christian minorities. The Christians’ outmigration to
other countries has increased the
difference between the Near East
and Western Europe and contributed to the recent influx of Syrian
and other Near Eastern refugees
and migrants to Europe.

Turkey's imperial legacy and the conflict potential in the Balkans

The residual Ottoman legacy, supplemented and partly modified by the impact of post-Ottoman rule has remained
an important to notable ingredient in
intercommunal and interstate conflicts
in the Balkans in the 20th century. The
Muslim – Christian divide still remains
the most troublesome legacy of Ottoman
rule on Cyprus. However, since the end
of the “Cold War”, and the dissolution
of the Warsaw pact the Balkans ceased to
be one of Europe’s “powder kegs”. Since
the termination of wars of Yugoslav succession the Balkans are also not anymore a hotbed of European terrorism.
In several former Ottoman possessions

in Europe intercommunal cleavages
have become intermixed with interstate
conflicts. This partly hidden conflict potential still exists but its importance as
a threat to European security has been
greatly reduced, particularly following
NATO’s interventions in Bosnia & Herzegovina (1995) and in Kosovo (1999).
The imposition and maintenance of two
international protectorates in the Balkans have assured the results of regional
pacification. One of the challenges to
Europe’s security in the form of Islamrelated terrorism comes today primarily
from Western Europe.
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Abstract
Turkey is the only Eurasian state surrounded in almost a full circle by acute hot or
“frozen conflicts”, ranging from low-intensity violence, terrorism to full-fledged wars.
The prevailing pattern of intercommunal and interethnic conflicts on the continental
Balkans and on Cyprus have been long different from those in the rest of Europe and
in the Near East. The intercommunal conflict potential in the rest of Europe used to
differ substantially, but the difference has been greatly reduced as Western Europe
has in one respect become “balkanized”.
Keywords:
Turkey, Ottoman legacy, Balkans, Muslims, intercommunal conflicts
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Ministrowie jako organy
podlegające kontroli
sejmowej (w świetle
regulacji normatywnych)

Uwagi wstępne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (dalej „Konstytucja RP”, „Konstytucja z 1997
r.”) stanowi w art. 95 ust. 2: „Sejm
sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie
określonym przepisami Konstytucji i ustaw”. Według zgodnej 1opinii
w polskiej nauce prawa konstytucyjnego pojęcie „Rada Ministrów”
użyte w cytowanym przepisie
konstytucyjnym należy rozumieć
szeroko, jako zawierające w swej
treści wszystkie organy administracji rządowej: naczelne – Radę Ministrów in corpore, Prezesa Rady
Ministrów, innych członków Rady
Ministrów; centralne organy administracji rządowej; terenowe organy tej administracji. Celem artykułu
jest przedstawienie w świetle regu

lacji normatywnych ministrów jako
organów podlegających kontroli
sejmowej.
W
przepisach
Konstytucji
z 1997 r. (art. 147) wyróżnia się
w składzie rządu Prezesa Rady Ministrów oraz pozostałych członków
Rady Ministrów, do których zalicza
się wiceprezesów Rady Ministrów
( jeżeli zostali powołani) i ministrów
(oraz organy równorzędne ministrom). Przedmiotem zainteresowania w artykule będą ze składu rządu
ministrowie, jako organy kontrolowane w ramach kontroli sejmowej.
Przyjmiemy umownie, że w kategorii ministrów mieszczą się także
wchodzący w skład rządu przewodniczący określonych w ustawach komitetów, gdyż Konstytucja nakazuje
stosować „odpowiednio” do takiego
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przewodniczącego „przepisy odnoszące się do ministra kierującego działem administracji rządowej”
(art. 149 ust. 3). Ministrowie stanowią
najliczniejszą i właściwie podstawową grupę członków Rady Ministrów.

w rządzie; 2) polityczny charakter mają niektóre kompetencje ministra; 3) polityczny
charakter urzędu ministra podkreślany jest
również przez parlamentarną odpowiedzialność ponoszoną przez niego przed Sejmem,
wykazującą głównie cechy polityczne.
Przepisy prawne dowodzą, że
status ministrów należących do
poszczególnych kategorii kształtuje się tylko częściowo tak samo,
częściej zaś w sposób zróżnicowany. Elementy wspólne wyrażają się
zwłaszcza w trybie powoływania
wszystkich ministrów do składu
rządu, w ich pozycji w samej Radzie
Ministrów oraz w odpowiedzialności parlamentarnej przed Sejmem.
Elementy różnicujące dotyczą
szczególnie prawnego określania
zadań i kompetencji ministrów należących do danej kategorii oraz
odmienności tych zadań i kompetencji. Dodajmy od razu, że status
ministrów „działowych” wskazuje
na ich silniejszą pozycję prawnoustrojową i większą samodzielność
od ministrów „zadaniowych”.

1. Ministrowie podmiotami podlegającymi kontroli sejmowej
Najlepiej można przedstawi ministrów
jako podmioty podlegające kontroli sejmowej głównie przez scharakteryzowanie
– w sposób możliwie syntetyczny i zwarty
– statusu prawnoustrojowego tych organów. Wydaje się, że pozwoli to najpełniej
zaprezentować ministrów jako podmioty
podlegające działaniom kontrolnym w ramach sejmowej kontroli działalności rządu.
1.1. Uwagi ogólne dotyczące statusu prawnego ministra
Należy na początek zwrócić uwagę, że
status prawny ministrów nie jest jednakowy,
stosownie do konstytucyjnego wyróżnienia dwu kategorii ministrów: „kierujących
określonymi działami administracji rządowej” (art. 149 ust. 1 zd. 1 – „ministrowie
działowi”) oraz „wypełniających zadania
wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów” (art. 149 ust. 1 zd. 1 – „ministrowie
zadaniowi”). Stwarza to niewątpliwie warunki dla większej elastyczności w strukturze wewnętrznej i organizacji pracy Rady
Ministrów.
Urząd ministra, niezależnie od tego,
do której kategorii zalicza się minister, ma
charakter polityczny. Dzieje się tak z trzech
głównych powodów: 1) o powołaniu na to
stanowisko przesądzają, niezależnie od kwalifikacji merytorycznych, względy polityczne, wywierające wpływ na pozycję ministra
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Termin „minister” wywodzi się z łaciny, gdzie słowo to oznaczało pomocnika,
sługę, kogoś mniejszego, mniej ważnego1.
Instytucja ministra wykształciła się w Europie w okresie tworzenia nowoczesnej administracji publicznej, a kształt tej instytucji
został wypracowany w wyniku rewolucji
burżuazyjnej i ewolucji monarchii w kierunku monarchii konstytucyjnej2. W XVIII
wieku urząd ministra przekształcił się z po1

2

Zob. M. Bańko (red.), Słownik wyrazów obcych,
Warszawa 2005, s. 829 i 830; Słownik wyrazów
obcych (1958), op.cit., s. 439.
Por. M. Konarski, Stanowisko ministra w PRL,
Warszawa 1986, s. 8.
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zycji urzędnika na dworze monarchy, sługi
i doradcy panującego, w urząd państwowy.
W okresie późniejszym instytucja ministra
służyła do ograniczenia absolutnej władzy
monarszej, a w ramach parlamentarnej formy
rządu stanowisko ministra pozwalało na uruchamianie procedur uzgadniania stanowiska
większości parlamentarnej z czynnikami politycznymi, z których wywodził się rząd.
Na ziemiach polskich zalążków instytucji urzędnika królewskiego – ministra
można poszukiwać jeszcze w XIV wieku3.
Pozycja ustrojowa urzędników pełniących
funkcje ministrów w Polsce ewoluowała
w strukturze urzędów państwowych na
przestrzeni wieków, odzwierciedlając koncepcje funkcjonowania państwa w danej
epoce. Konstytucja 3 maja (z 1791 r.) – powołując Straż Praw – wprowadziła kolegialność działania strażników-ministrów.
Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości
w 1918 r. o urzędach ministrów stanowiły obie konstytucje okresu międzywojnia
– marcowa z 1921 r. i kwietniowa z 1935
roku. Po drugiej wojnie światowej instytucja ministra regulowana była w Małej Konstytucji z 1947 r., w Konstytucji lipcowej
z 1952 r. i w Małej konstytucji z 1992 r.
Instytucja ministra jest oczywiście normowana również w obowiązującej Konstytucji
RP z 1997 roku.
Generalne podstawy prawne statusu
i działalności ministrów tworzą obecnie: 1)
przepisy Konstytucji (zwłaszcza art. 147,
149, 150, 151, 154-157, 159); 2) przepisy
ustawy z 1996 r. o Radzie Ministrów4oraz
ustawy z 1997 r. o działach administracji
Por. H. Skrzeczyńska, Geneza i ewolucja urzędu ministra w polskim systemie ustrojowym do
uchwalenia Konstytucji RP z 1997 r., „Przegląd
Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 6, s. 85.
4
Jednolity tekst Dz.U. z 2012 r., poz. 392 ze zm.
3

rządowej5; 3) przepisy innych ustaw o charakterze szczególnym; 4) niektóre przepisy Regulaminu pracy Rady Ministrów
z 2013 r.6. Trzeba stwierdzić, że łącznie stanowią one bogatą bazę normatywną bytu
i funkcjonowania ministrów.
Podkreślić raz jeszcze należy, że
przepisy różnicują status i funkcjonowanie ministrów „działowych”
oraz ministrów „zadaniowych”.
Status i funkcjonowanie tych pierwszych określają przepisy Konstytucji
(dosyć wyczerpująco), ustaw ustrojowych – o Radzie Ministrów oraz
o działach administracji rządowej,
innych ustaw, o których mowa
w art. 149 ust. 1 zd. 2 Konstytucji, rozporządzeń Prezesa Rady
Ministrów (zwłaszcza tzw. rozporządzeń atrybucyjnych), a także
Regulaminu pracy Rady Ministrów.
Natomiast status i funkcjonowanie
ministrów należących do drugiej
z tych kategorii wyznaczają przepisy Konstytucji (w sposób dosyć
ograniczony), ustawy o Radzie
Ministrów, rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów (szczególnie
rozporządzeń atr ybucyjnych,
w istocie „samoistnych”7) oraz Re-

Jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 543 ze zm.
Mon. Pol. z 2013 r., poz. 979.
7
Por. P. Sarnecki, Zakres działania i funkcje Rady
Ministrów, [w:] A. Bałaban (red.) i inni, Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków
2002, s. 229. Autor wskazuje, że chociaż rozporządzenia te opierają się na upoważnieniu ustawowym
(art. 33 ust. 1 ustawy o Radzie Ministrów), to nie
spełniają niektórych warunków, jakim powinny
odpowiadać rozporządzenia jako akty normatywne powszechnie obowiązujące, określonych w art.
92 Konstytucji, nie są bowiem wydawane w celu
wprowadzania w życie określonych materialnych
treści zawartych w ustawach (ibidem).
5
6
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gulaminu pracy Rady Ministrów.
Nietrudno zauważyć, że podstawy normatywne bytu i działalności
ministrów „zadaniowych” są mniej
rozbudowane, niż takie podstawy
ministrów „działowych”. Ponieważ
jednak wskazane akty normatywne nie podlegają kontroli sejmowej
(kontrolę ich konstytucyjności i legalności może sprawować Trybunał
Konstytucyjny), przeto nie poświęcimy im tu zbyt dużo uwagi. Przyjmijmy natomiast, że przedmiotem
sejmowej kontroli mogą stać się
zachowania rządowych adresatów
wszystkich wskazanych wyżej aktów normatywnych.
Pojęciem „minister” Konstytucja posługuje się wyłącznie jako urzędową nazwą
służącą określaniu kategorii członków Rady
Ministrów wchodzących w skład rządu.
Konstytucja nie zna instytucji ministra poza
Radą Ministrów, w odróżnieniu od Małej
konstytucji z 1992 r., w której przewidywano możliwość powoływania przez Prezydenta „ministrów stanu” (art. 48 ust. 1).
1.2. Czynniki określające status
prawnoustrojowy ministrów
Wśród czynników tych można umownie wyróżnić dwie ich grupy: 1) odnoszące
się do wszystkich ministrów – a) tryb powoływania do składu rządu i odwoływania
z tego składu; b) pozycja w Radzie Ministrów; c) pozycja ministrów jako jednoosobowych naczelnych organów administracji
rządowej; d) kompetencje ministrów (zróżnicowane w poszczególnych grupach); e)
odpowiedzialność parlamentarna przed
Sejmem; 2) natomiast jedynie na status
ministrów „działowych” ma wpływ f ) ich
pozycja w kierowanym przez takiego mi-
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nistra dziale administracji rządowej. Treść
kilku prac poświęconych problematyce
statusu prawnoustrojowego ministrów8,
a także temat artykułu, którego celem jest
ukazanie ministrów jako organów podlegających w świetle regulacji normatywnych
kontroli sejmowej – pozwalają skupić uwagę głównie na tych czynnikach, która mają
bardziej ścisły związek z tematem. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że na status
ministra wywierają także wpływ rozmaite
czynniki o charakterze politycznym, co jednak ma mniejsze znaczenie dla rozważań
normatywnych o ministrach jako organach
poddanych kontroli sejmowej.
Tryb powoływania ministrów do składu
rządu i odwoływania z tego składu
Tryb powoływania ministrów do składu
rządu zależy od wariantu, w jakim ten rząd
jest kreowany. W tzw. podstawowym i drugim rezerwowym wariancie ministrowie są
powoływani na wniosek Prezesa Rady Ministrów przez Prezydenta, a rząd, w którego
są składzie, musi dla swojego upełnomocnienia uzyskać od Sejmu w odpowiednim
trybie wotum zaufania. W tzw. pierwszym
rezerwowym wariancie powoływania rządu ministrowie, zaproponowani przez premiera en block, są wybierani przez Sejm bez
8

Zob. zwłaszcza prace: R. Mojak, Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania
Rady Ministrów, [w:] A. Bałaban (red.) i inni, Rada
Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków
2002, s. 316-341; idem: Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007,
s. 141-156; K. Leszczyńska, Status członków Rady
Ministrów w świetle rozwiązań prawnoustrojowych
i praktyki ustrojowej po 1997 r., [w:] T. Słomka,
A. Materska-Sosnowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Ciągłość i zmiana,
Warszawa 2012; E. Zieliński, Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2001, s. 141-160; S. Patyra
Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów
w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002, s. 92-98.
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swoją czerpią z rozporządzeń Prezesa RM”9, to w niedługim czasie po
wejściu w życie Konstytucji z 1997 r.
oceniano nawet, że tacy ministrowie nie mieszczą się w tradycyjnie
pojmowanej kategorii „minister”10.
W późniejszym okresie tego typu
opinie już się nie pojawiały.

potrzeby uzyskiwania wotum nieufności
przez rząd. Wreszcie przy wyłanianiu rządu
w procedurze tzw. konstruktywnego wotum nieufności o składzie ministrów rozstrzyga samodzielnie nowo powołany przez
Sejm Prezes Rady Ministrów, a rząd tak
wyłoniony nie musi ubiegać się o wotum
nieufności od Sejmu. Odwołania ministra
(ministrów) ze składu rządu dokonuje Prezydent, ale tylko na wniosek Prezesa Rady
Ministrów.
Pozycja ministrów w Radzie Ministrów
Chociaż Konstytucja z 1997 r. wyróżnia w art. 149 ust. 1 dwie wskazane wyżej kategorie ministrów, to
trzeba stwierdzić jednoznacznie, że
ich formalnoprawna pozycja w rządzie, wynikająca z przepisów ustawy zasadniczej, ustawy o Radzie
Ministrów oraz Regulaminu pracy
Rady Ministrów – jest równorzędna. Ministrowie obu kategorii są
w takim samym stopniu członkami
Rady Ministrów (ministrowie „zadaniowi” oczywiście wówczas, gdy
zostali do składu rządu powołani).
Mają w Radzie Ministrów identyczne uprawnienia i obowiązki, w takim samym stopniu są zależni od
Rady Ministrów i od Prezesa Rady
Ministrów, w jednakowym zakresie biorą udział w realizacji funkcji
ustrojowych i kompetencji Rady
Ministrów in corpore, naturalnie
stosownie do przedmiotu swojego
działania. Jednakże to ministrowie
„działowi” stanowią – by tak rzec
– podstawowy trzon rządu. Natomiast odnośnie do ministrów „zadaniowych”, którzy „egzystencję

Pozycja ministrów jako jednoosobowych
organów administracji rządowej
Minister, podobnie jak Prezes Rady
Ministrów, również występuje w dwóch
rolach ustrojowych: a) członka kolegialnego organu egzekutywy – Rady Ministrów;
b) samodzielnego, jednoosobowego organu
administracji rządowej, z określonym prawnie zakresem działania i kompetencjami. Ta
dwoistość ról ustrojowych ministrów została bardzo słabo zarysowana normatywnie
w przypadku ministrów „zadaniowych”11;
w świetle przepisów Konstytucji i ustawy
o Radzie Ministrów jest natomiast wyraźnie widoczna w odniesieniu do ministrów
„działowych”.
Wspólnych dla obu kategorii ministrów rozwiązań, wskazujących na drugą ze
wskazanych wyżej ich ról ustrojowych, jest
bardzo niewiele. Ograniczają się one do:
przysługujących obu kategoriom uprawnień prawodawczych (art. 93 ust. 1 i 149
ust. 2 Konstytucji), chociaż w przypadku
Tak P. Sarnecki, Zakres działania…, op.cit.,
s. 229.
10
Tak R. Mojak, Status ustrojowy Rady Ministrów
w nowej Konstytucji RP (zagadnienia wybrane),
[w:] W. Skrzydło, R. Mojak, Ustrój polityczny
Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2
kwietnia 1997 roku, Lublin 1998, s. 64 i 65.
11
Niektórzy autorzy drugą ze wskazanych ról ustrojowych ministrów przypisują tylko ministrom
„działowym” ( J. Jagielski, [w:] M. Wierzbowski
(red.) i inni, Prawo administracyjne, op.cit., s. 181;
R. Mojak, Skład…, op.cit., s. 324; idem: Parlament…, op.cit., s. 144 i 145.
9
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ministrów „działowych” uprawnienia te
mają znacznie wyższą rangę ustrojową,
niż u „zadaniowych”; możliwości działania
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów
– „w celu wykonania zadań i kompetencji
określonych w Konstytucji (…) i ustawach”
(art. 5 pkt 1 ustawy o Radzie Ministrów;
zapewne chodzi o zadania i kompetencje
premiera – uwaga moja J.K.); prawo do
reprezentowania, z upoważnienia Rady
Ministrów, rządu przed Sejmem w sprawach rozpatrywanych z inicjatywy Rady
Ministrów oraz w innych sprawach rozpatrywanych przez Sejm, a także składania
wszelkich oświadczeń w imieniu rządu (art.
9 ust. 1 i 2 ustawy); obowiązek udzielania
odpowiedzi na poselskie interpelacje, zapytania i pytania w sprawach bieżących (art.
115 Konstytucji); prawo do uczestniczenia w inicjatywach ustawodawczych (art.
118 ust. 1 Konstytucji) i uchwałodawczych
(art. 33 Regulaminu Sejmu), jak również
w składaniu wniosków o przedstawienie
na posiedzeniu Sejmu przez członka Rady
Ministrów informacji bieżącej (art. 194 ust.
1 Regulaminu).
Więcej niż rozwiązań wspólnych
dotyczących pozycji obu kategorii ministrów jako jednoosobowych
naczelnych organów administracji
rządowej, i o generalnie większej
randze ustrojowej, jest elementów
różnicujących tę pozycję. Różnice
te widoczne są zwłaszcza w dwu
dziedzinach: 1) we wskazanych
wyżej odmiennych regulacjach
normatywnych statusu ministrów
„działowych” i „zadaniowych”, zapewniających znacznie silniejszą
pozycję tym pierwszym jako jednoosobowym organom administracji rządowej; 2) w posiadaniu
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przez ministrów „działowych”,
w rezultacie sposobu normowania
ich statusu prawnego, własnych,
wyodrębnionych kompetencji wynikających z Konstytucji, z ustaw
ustrojowych oraz z innych ustaw
regulujących poszczególne dziedziny spraw pozostających w gestii ministrów należących do tej
kategorii, kompetencji wykonywanych we własnym imieniu – podczas gdy ministrowie „zadaniowi”
funkcjonują głównie (poza nielicznymi odmiennymi sytuacjami) na
podstawie zadań wyznaczonych
im przez Prezesa Rady Ministrów,
co oznacza, że działają oni z jego
tylko upoważnienia.
Dodać też należy, że w przepisach prawnych istnieją uregulowania określające wyłącznie pozycję ministrów „działowych”
jako jednoosobowych naczelnych organów
administracji rządowej, co wskazuje także
na ich dominację wśród ministrów w ramach tej roli ustrojowej. Należy wskazać
zwłaszcza na:



silną pozycję ministrów „działowych”
wynikającą z kierowania przez nich
określonym działem administracji rządowej – art. 149 ust. 1 Konstytucji oraz
przepisy ustaw ustrojowych (z racji znaczenia tej pozycji ministra „działowego”
poświęcimy jej nieco więcej uwagi w następnym fragmencie artykułu);



pozycję ministra „działowego” określoną
w przepisach kpa – jako organu naczelnego w postępowaniu administracyjnym.
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ministrów „działowych”: 1) ustawa
o działach określa takiego ministra
jako „właściwego do spraw oznaczonych nazwą danego działu” (art.
4 ust. 1); 2) ta sama ustawa wskazuje, że jest on „właściwy w sprawach
z zakresu administracji rządowej”
w niej określonych, „z wyjątkiem
spraw zastrzeżonych w odrębnych
przepisach do kompetencji innego
organu” (art. 4 ust. 2); 3) ustawa ta
stanowi, że „Ministrowie właściwi do
spraw oznaczonych nazwą danego
działu mogą wykonywać inne zadania i kompetencje, jeżeli przewidują to przepisy odrębne” (art. 4 ust.
2), co należy rozumieć z pewnym
ograniczeniem – że jest to możliwe
wówczas, gdy te zadania i kompetencje mieszczą się w zakresie
działu kierowanego przez danego
ministra, a nie zostały wskazane
w ustawie o działach13; 4) wydaje się, że przewidziana w ustawie
o Radzie Ministrów (art. 5 pkt 2)
możliwość wyznaczania ministrowi
przez Prezesa Rady Ministrów zakresu spraw, w których minister ten
działa z upoważnienia premiera,
powinna w przypadku ministrów
„działowych” być rozumiana tak,
że sprawy te powinny mieścić się
w szeroko pojmowanym zakresie
działu (działów) kierowanego przez
danego ministra. W konkluzji można
przywołać trafną generalnie ocenę
wyrażoną w literaturze przedmiotu,
że „jedna ustawa – powołuje (tworzy) ministrów kierujących określonymi działami administracji”14.

Pozycja ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej
Wyznacznikiem pozycji prawnoustrojowej ministra „działowego” jest prawna
forma, w jakiej określony jest zakres jego
działania. Konstytucja z 1997 r. stanowi
w tej materii: „Zakres działania ministra
kierującego działem administracji rządowej określają ustawy” (art. 149 ust. 2 zd. 2).
W świetle tego przepisu zakres działania
takiego ministra może określać zarówno
jedna ustawa, przedmiotowo na wzór ustawy z 1997 r. o działach administracji rządowej, wyznaczająca prawnie określony zakres
spraw objętych wszystkimi działaniami tej
administracji, albo inne jeszcze ustawy,
w tym również takie, które określają zakres
działania konkretnego urzędu ministra (jak
np. ustawa z 1995 r. o urzędzie Ministra
Obrony Narodowej). Tak więc to ustawy
określają zakres działania ministrów „działowych” i przypisują te zakresy konkretnym
urzędom ministrów, a tym samym wskazują
urząd ministra.
W świetle przepisów ustawy
o działach administracji rządowej
właściwość ministra „działowego”
wynika z zakresu podmiotowego
i przedmiotowego kierowanego
przez niego działu administracji
rządowej (art. 1 ustawy o działach
administracji rządowej), którym
(którymi) kierowanie powierzył danemu ministrowi w drodze rozporządzenia Prezes Rady Ministrów
(art. 33 ust. 1 a pkt 1 ustawy o Radzie Ministrów12). Ustawy ustrojowe
rozstrzygają o innych jeszcze ważnych sprawach dotyczących pozycji

12

Trudno powiedzieć, dlaczego przywołana regulacja znalazła się akurat w tej ustawie, a nie w ustawie o działach.

13
14

Por. R. Mojak, Parlament…, op.cit., s. 147.
Ibidem.
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Odpowiedzialność parlamentarna
ministrów przed Sejmem
Konstytucja RP stanowi w art. 157:
„Członkowie Rady Ministrów ponoszą
przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów” (ust.
1), „Członkowie Rady Ministrów ponoszą
przed Sejmem również odpowiedzialność
indywidualną za sprawy należące do ich
kompetencji lub powierzone przez Prezesa Rady Ministrów” (ust. 2). W zacytowanych przepisach określone zostały dwie
postacie odpowiedzialności parlamentarnej ministrów przed Sejmem: 1) solidarna
– wszystkich członków Rady Ministrów
(a więc także wszystkich ministrów, niezależnie od ich statusu) za działalność Rady
Ministrów, zarówno za całokształt tej działalności, jak również za każdy jej przejaw,
niezależnie od prawnej formy realizacji; 2)
indywidualna odpowiedzialność każdego
z członków rządu (a więc również każdego
z ministrów) – albo za sprawy należące do
ich kompetencji (ministrowie „działowi”),
albo za sprawy powierzone im przez Prezesa Rady Ministrów (przede wszystkim ministrowie „zadaniowi”, ale po części także
ministrowie „działowi”). Odpowiedzialność
parlamentarna w obu przypadkach ponoszona jest przed Sejmem, jako wyłącznie
uprawnioną w tym zakresie izbą polskiego
parlamentu. Odpowiedzialność parlamentarna ministrów przed Sejmem ma charakter polityczny.
Formą prawną, w jakiej Sejm może
pociągać ministra do indywidualnej
odpowiedzialności parlamentarnej, jest instytucja wotum nieufności określona normatywnie w art.
159 ust. 1 i 2 ustawy zasadniczej.
To wotum nieufności może mieć
wyłącznie charakter zwykły (a nie
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konstruktywny), a więc wniosek
w sprawie takiego wotum zawiera
tylko propozycję odwołania konkretnie wskazanego ministra. Zgłoszenie wniosku oznacza zazwyczaj
spowodowanie na forum Sejmu
takich zachowań posłów, które wykazują cechy działań kontrolnych
(uzyskiwanie informacji o działalności ministra, porównywanie jej
z wzorcami w tym zakresie, oceny
działalności przekazywane nie tylko ministrowi, ale także opinii publicznej). Jeżeli zgłoszony wniosek
spełnia wymogi formalne określone
w art. 159 ust. 1 Konstytucji, zostaje
poddany w Sejmie pod głosowanie.
Poparcie wniosku w głosowaniu
przez większość ustawowej liczby
posłów powoduje, że Prezydent
ma obowiązek odwołania ministra,
któremu Sejm wyraził wotum nieufności.
2. Działalność ministrów przedmiotem kontroli sejmowej
Rozważając problem działalności ministrów jako przedmiotu kontroli sejmowej,
skoncentrujemy uwagę na trzech grupach
kompetencji ministrów, stanowiących formalnoprawną podstawę ich działalności:
1) na jednakowych dla obu kategorii ministrów kompetencjach realizowanych w Radzie Ministrów, a wynikających z ustawy
o Radzie Ministrów oraz z Regulaminu
prac Rady Ministrów; 2) na kompetencjach ministrów jako jednoosobowych naczelnych organów administracji rządowej,
kompetencjach określonych częściowo
w Konstytucji, ale głównie w ustawie o Radzie Ministrów oraz w ustawie o działach
administracji rządowej; 3) na kompeten-
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cjach ministrów kierujących określonym
działem administracji rządowej, znajdujących oparcie częściowo w przepisach Konstytucji, lecz bardziej w przepisach ustaw
ustrojowych – ustawy o Radzie Ministrów
oraz ustawy o działach administracji rządowej – oraz w przepisach innych ustaw
o charakterze szczególnym, a także w przepisach Regulaminu pracy Rady Ministrów.
Należy podkreślić, że cała ta działalność
ministrów może być przedmiotem kontroli realizowanej przez uprawnione podmioty
sejmowe.
2.1. Działalność ministrów w Radzie
Ministrów
Będziemy starali się rozważać przede
wszystkim te przejawy aktywności ministrów w rządzie, które ze swej istoty mogą
być przedmiotem kontroli podmiotów sejmowych. Na aktywność tą składają się zachowania ministrów, które wynikają z ich
normatywnych uprawnień, oraz takie, które
należą do ich prawnych obowiązków.
Wśród najważniejszych uprawnień
ministrów w rządzie, należących do obu
kategorii, należy wskazać te wynikające
z ustawy o Radzie Ministrów i z Regulaminu pracy Rady Ministrów:
1) prawa związane z posiedzeniami Rady
Ministrów lub rozstrzyganiem przez rząd
poszczególnych spraw w drodze obiegowej:



prawo (i zarazem obowiązek – § 13
ust. 1 Regulaminu) udziału w posiedzeniach Rady Ministrów oraz
uczestnictwa w podejmowaniu rozstrzygnięć na tych posiedzeniach,
co oznacza uprawnienie do zabierania głosu i prezentowania swojego
stanowiska, a także uczestnictwa
w rozstrzyganiu spraw w drodze
zarządzonego przez Prezesa Rady

Ministrów głosowania – gdyby rozstrzygnięcie sprawy w drodze uzgodnienia, jako podstawowej formy
dochodzenia do rozstrzygnięć, nie
było możliwe (§ 3 i 2 Regulaminu);



prawo (a zapewne również obowiązek) uczestnictwa w rozstrzyganiu
przez Radę Ministrów spraw w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (wynika to z art. 2 ust.
2 ustawy),

2) ustawa o Radzie Ministrów oraz Regulamin pracy Rady Ministrów nakładają
na ministrów znacznie więcej obowiązków niż praw związanych z pracami
Rady Ministrów. Wśród tych obowiązków należy wskazać zwłaszcza (poza
tymi, na które już zwróciliśmy uwagę)
następujące:



obowiązek uczestnictwa, na zasadach określonych w Konstytucji,
w ustalaniu polityki państwa (art. 7
ust. 1 ustawy);



obowiązek ponoszenia odpowiedzialności (zapewne parlamentarnej
przed Sejmem) za treść i za realizację
działań rządu (art. 7 ust. 1 ustawy);



obowiązek inicjowania i opracowywania, w zakresie swojego działania,
polityki rządu (art. 7 ust. 2);



obowiązek przedkładania, w zakresie swojego działania, inicjatyw,
projektów, założeń projektów ustaw
i projektów innych aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów (art. 7 ust. 2; obowiązek ten,
nie bardzo wiadomo w jakim celu,
został powtórzony w art. 34 ust. 1
ustawy o działach administracji rządowej w odniesieniu do ministrów
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„działowych”), co oznacza m.in., że
przed wniesieniem sprawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów
minister powinien należycie przygotować i wszechstronnie rozważyć
wnoszoną przez siebie sprawę (§ 6
pkt 1 Regulaminu), a także uzgodnić stanowisko z innymi członkami
Rady Ministrów (§ 3 Regulaminu);
obowiązek realizacji polityki ustalonej przez Radę Ministrów i współdziałania w tym zakresie z innymi
członkami rządu oraz z samorządem
terytorialnym i nadzorowania działalności terenowych organów administracji rządowej (art. 7 ust. 4 pkt
1–3 ustawy);
obowiązek reprezentowania w swoich wystąpieniach stanowiska zgodnego z ustaleniami podjętymi przez
Radę Ministrów (art. 8 ustawy);
obowiązek współdziałania w realizacji ustaleń Rady Ministrów (§ 6 pkt
2 Regulaminu);
obowiązek powstrzymywania się od
działań osłabiających wewnętrzną
spójność polityki ustalonej przez
Radę Ministrów (§ 6 pkt 3 Regulaminu).

Nietrudno zauważyć, że z przywołanych
przepisów ustawy o Radzie Ministrów oraz
Regulaminu pracy Rady Ministrów wynika, iż z tytułu uczestnictwa w pracach Rady
Ministrów na ministrach spoczywa znacznie więcej obowiązków w porównaniu
z posiadanymi przez nich uprawnieniami,
przy czym znaczna część tych obowiązków
dotyczy lojalności politycznej ministra wobec polityki rządu oraz premiera jako szefa
rządu.
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2.2. Działalność ministrów jako jednoosobowych naczelnych organów
administracji rządowej
Działalność jednoosobowych naczelnych organów administracji rządowej
w charakterze ministrów należących do
poszczególnych wskazanych wyżej kategorii nie kształtuje się jednakowo – stosownie
do ich odmiennych pozycji wynikających
z przynależności do danej kategorii. Ministrowie „zadaniowi”, poza wskazanymi wyżej działaniami wynikającymi ze wspólnych
dla wszystkich ministrów uprawnień i obowiązków wykonywanych w charakterze
jednoosobowych organów administracji,
dysponują właściwie jedną tylko kompetencją z tego zakresu. Chodzi o ich prawo
do wydawania, na podstawie ustaw (art. 93
Konstytucji), zarządzeń – aktów mających
charakter wewnętrzny, które mogą obowiązywać tylko jednostki organizacyjnie podległe takiemu ministrowi, jako organowi
wydającemu owe akty15. Zarządzenie ministra „zadaniowego” może być, na wniosek
Prezesa Rady Ministrów, uchylone przez
Radę Ministrów.
Jeżeli już rozważamy kompetencje
prawodawcze ministrów, to należy
odnotować, że minister „działowy”
ma prawo wydawania nie tylko zarządzeń, ale także, na podstawie
szczegółowego uprawnienia ustawowego (art. 92), rozporządzeń –
jako powszechnie obowiązujących
aktów wykonawczych do ustaw
(art. 149 ust. 2 zd. 1). Nie bez racji uważa się, że rozporządzenie
ministerialne to – w świetle rozdziału Konstytucji o źródłach pra-
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Można się wszakże zastanawiać, jakie jednostki
mogą podlegać ministrom nie kierującym określonym działem administracji rządowej.
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wa – „podstawowy (…) instrument
prawny realizacji zadań ustrojowych przez ministra, jednocześnie
zapewniający pewien zakres samodzielności w realizacji władzy
wykonawczej”16. Rada Ministrów
może, na wniosek Prezesa Rady
Ministrów, uchylić rozporządzenie
lub zarządzenie ministra „działowego”. W piśmiennictwie ocenia
się, że „możliwość uchylania aktów
normatywnych ministra wzmacnia
kontrolę Rady Ministrów w procesie wykonywania ustaw, a nawet
szerzej – rozciąga działania kontrolne na sprawy w istocie związane z wykonywaniem polityki rządu
przez ministrów jako kierowników
wyodrębnionych działów administracji rządowej”, „ma znaczenie
w zakresie istotnego wzmocnienia
(…) przede wszystkim nadrzędności Rady Ministrów nad ministrem
»działowym«”17.
Druga sfera działań ministrów „działowych” jako jednoosobowych organów administracji rządowej, obejmuje podejmowanie
przez nich na podstawie kpa aktów administracyjnych. Te akty ministra mają charakter
ostateczny w takim postępowaniu.
2.3. Działalność ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej
O działalności tej stanowią głównie
ustawy ustrojowe – ustawa o Radzie Ministrów oraz ustawa o działach administracji
rządowej. Działalność ta przejawia się na
dwóch głównych płaszczyznach:
16
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R. Mojak, Status ustrojowy…, op.cit., s. 65; idem:
Parlament…, op.cit., s. 151.
R. Mojak, Parlament…, op.cit., s. 151.

po pierwsze – wewnątrz kierowanego
przez ministra działu administracji rządowej. Najważniejsze przejawy takiej
aktywności wyrażają się w kompetencji do „kierowania”, „nadzorowania”
i „koordynowania” działalności podporządkowanych organów, urzędów i jednostek (art. 3 ust. 1 ustawy o Radzie
Ministrów), w tym centralnych organów
administracji rządowej (art. 35 ust. 1 pkt
4 ustawy). Ustawa precyzuje, że z tytułu
wskazanych kompetencji minister:



tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne w kierowanym przez siebie
dziale – jeżeli przepisy odrębne nie
stanowią inaczej (art. 34 ust. 1 pkt 1
ustawy);



powołuje i odwołuje kierowników
jednostek organizacyjnych – jeżeli
przepisy odrębne nie stanowią inaczej (art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy);



może, z pewnymi jednak wyjątkami (art. 34a ust. 4 ustawy), wydawać
– w celu dostosowania do polityki
ustalonej przez Radę Ministrów, zasad i kierunków działania podległych
mu lub nadzorowanych przez niego
centralnych organów administracji
rządowej i innych urzędów – „kierownikom urzędów centralnych oraz
kierownikom innych urzędów (…)
wiążące ich wytyczne i polecenia”
(art. 34 a ust. 1 ustawy). Wytyczne
powinny być co do zasady wydawane na piśmie, a jeżeli zostały wydane
ustnie, to wymagają potwierdzenia
na piśmie (art. 34a ust. 3);

po drugie – na zewnątrz kierowanego
przez ministra działu administracji rządowej, co wyraża się w:
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kompetencjach niektórych ministrów „działowych” do „nadzoru”
i „kontroli” działalności organów
i jednostek, w stosunku do których
uzyskał on uprawnienia nadzoru na
podstawie przepisów ustawowych –
kompetencjach wykonywanych na
zasadach określonych w tych przepisach (art. 34 ust. 2 ustawy o Radzie
Ministrów). Kilku ministrom „działowym” ustawy powierzają nadzór
nad centralnymi organami administracji rządowej – tymi mieszczącymi się w dziale administracji
kierowanym przez danego ministra.
Minister, do którego zakresu działania należy sprawowanie nadzoru nad
określonym centralnym organem
administracji rządowej, przedstawia
sprawy dotyczące tego organu na posiedzeniu Rady Ministrów (art. 35
ust. 1 ustawy o Radzie Ministrów),
wnosi – jeżeli odrębne przepisy nie
stanowią inaczej – o powołanie i odwołanie kierownika takiego organu,
powołuje zastępców owego kierownika, zapewnia współdziałanie podległych mu centralnych organów
oraz przedstawia Radzie Ministrów
lub premierowi projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących tych organów (art. 35 ust. 1 pkt
2, 3 i 4, ust. 3 i ust. 4);
uprawnieniach ministrów „działowych” do uzyskiwania od wojewodów,
w wyznaczonym terminie, żądanych
przez nich informacji i wyjaśnień
(art. 9 ust. 2 ustawy z 2009 r. o wo-

jewodzie i administracji rządowej
w województwie). Znacznie szersze są kompetencje wobec wojewodów ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, który: 1)
sprawuje nadzór nad działalnością
wojewody na podstawie kryterium
zgodności jego działania z polityką Rady Ministrów (art. 8 ust. 3 tej
ustawy); 2) pośredniczy w przedstawianiu przez wojewodę Radzie
Ministrów projektów dokumentów
rządowych w sprawach dotyczących
województwa (art. 22 pkt 5 ustawy).

Podsumowując całościowo rozważania na temat ministrów jako
organów podlegających kontroli
sejmowej, należy stwierdzić, że zarówno ich status prawnoustrojowy,
przejawiający się w spełnianych
rolach, jak też przedstawione ich
działania, realizowane na podstawie posiadanych lub przyznanych
kompetencji, przekonują, że to
właśnie ministrowie są podmiotami,
które na bieżąco, poprzez różne
rodzaje aktywności, przyczyniają
się do urzeczywistniania w określonym zakresie ról ustrojowych
i niektórych kompetencji Rady Ministrów in corpore, a także pewnych kompetencji Prezesa Rady
Ministrów. Sytuacja taka dostarcza
dodatkowych mocnych argumentów na rzecz tezy, iż to właśnie
ministrowie powinni być wszechstronnie i na co dzień kontrolowani
przez podmioty sejmowe, zwłaszcza przez sejmowe komisje.

Waldemar Gontarski

Z wokandy europejskiej.
Luksemburg

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości dnia 13 października 2016 r., C‑303/15 Naczelnik
Urzędu Celnego I w Ł. przeciwko G.M., M.S., przy udziale Colin Wiliams sp. z o.o.:
Czy po kolejnym orzeczenie luksemburskim dotyczącym polskiej ustawy o grach hazardowych nadal mamy do czynienia z wolnością gospodarczą w zakresie urządzania gier na automatach?

Obowiązek notyfikowania projektów przepisów technicznych
1.
Jak rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 13 października
2016 r., C–303/15 Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł. przeciwko G.M., M.S., przy
udziale Colin Wiliams sp. z o.o. (dalej: wyrok z dnia 13 października br.), pkt 31:
„[…] przepis taki jak art. 6 ust. 1 ustawy
o grach hazardowych nie stanowi ‘przepisu
technicznego’ w rozumieniu dyrektywy [dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r.
ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów
technicznych oraz zasad dotyczących usług

społeczeństwa informacyjnego (Dz.U.
1998, L 204, s. 37 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 13, t. 20, s. 337), zmienionej
dyrektywą 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r.
(Dz.U. 1998, L 217, s. 18 – wyd. spec. w jęz.
polskim, rozdz. 13, t. 21, s. 8) (zwanej dalej
„dyrektywą 98/34”)]”; wszystkie wyróżnienia i wtrącenia moje – W.G.
Pkt 18 wyroku z dnia 13 października
br.:
„Należy przypomnieć w tym kontekście,
że pojęcie ‘przepisów technicznych’ obejmuje cztery kategorie środków, to znaczy, po
pierwsze, ‘specyfikację techniczną’ w rozumieniu art. 1 pkt 3 dyrektywy 98/34,
po drugie, ‘inne wymagania’ zdefiniowane w art. 1 pkt 4 tej dyrektywy, po trzecie,
‘zasady dotyczące usług’, o których mowa
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w art. 1 pkt 5 wskazanej dyrektywy, oraz,
po czwarte, ‘przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne państw członkowskich
zakazujące produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu i stosowania produktu
lub zakazujące świadczenia bądź korzystania z usługi lub podejmowania działalności
jako dostawca usług’ w rozumieniu art. 1
pkt 11 tej samej dyrektywy (zob. wyrok
z dnia 4 lutego 2016 r., Ince, C‑336/14,
EU:C:2016:72, pkt 70)”.
Pojęcie „specyfikacji technicznej” zakłada, że krajowy przepis nieuchronnie
odnosi się w szczególności do produktu,
a zatem ustala jedną z wymaganych cech
produktu (tak pkt 19 wyroku z dnia 13
października br.). Natomiast przepisy krajowe, aby można było je uznać za „inne
wymagania” w rozumieniu art. 1 pkt 4
dyrektywy 98/34, muszą ustanawiać „warunki” determinujące w sposób istotny
w szczególności „sprzedaż analizowanego
produktu” (tamże, pkt 20).
Jak wynika z pkt 26 tegoż wyroku,
wcześniej Trybunał orzekł (chodzi o wyrok z dnia 19 lipca 2012 r., Fortuna i in.,
C‑213/11, C‑214/11 i C‑217/11, pkt
25), że art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych jest przepisem technicznym,
ponieważ jako przepis statuujący zakaz
używania automatów do gier hazardowych
poza kasynami „może mieć istotny wpływ
na sprzedaż tych produktów [automatów]
poprzez zmniejszenie liczby kanałów użytkowania”. Jednak w pkt 25 wyroku w sprawie Fortuna za przepis techniczny uznany
został nie tylko art. 14 ust. 1, lecz „przepis
tego rodzaju jak art. 14 ust. 1 ustawy o grach
hazardowych, zgodnie z którym urządzanie gier na automatach dozwolone jest jedynie w kasynach gry”; a więc nie tylko art.
14 ust. 1, ale każdy „tego rodzaju” przepis
(„zgodnie z którym urządzanie gier na au-
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tomatach dozwolone jest jedynie w kasynach
gry”).
Przeto należy porównać treść art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r.,
nr 201, poz. 1540) w wersji mającej zastosowanie do postępowania głównego
(„Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier
na automatach może być prowadzona na
podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry”) z treścią art. 14 ust.
1, który to przepis, w przeciwieństwie do
art. 6 ust. 1 („Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier
na automatach dozwolone jest wyłącznie
w kasynach gry”), po wyroku w sprawie
Fortuna został skutecznie notyfikowany
(powiadomienie z dnia 5 listopada 2014 r.,
nr 2014/0537/PL).
Wydawałoby się, że skoro merytorycznie rzecz biorąc art. 6 ust. 1 tym różni się
od art. 14 ust. 1, że chociaż oba przepisy
ustanawiają „określone warunki nałożone
względem danych produktów [automatów]”, to art. 6 ust. 1 poprzez ustanowienie
dodatkowego warunku „względem prowadzenia działalności” (na tych automatach) –
vide pkt 29 wyroku z dnia 13 października
br. – polegającego na obowiązku uzyskania
koncesji, w jeszcze większym stopniu niż
art. 14 ust. 1 stanowi „istotne wymagania”,
gdyż poprzez ten dodatkowy warunek
w jeszcze większym stopniu „może mieć
istotny wpływ na sprzedaż tych produktów
[automatów] poprzez zmniejszenie liczby
kanałów użytkowania”.
Jednak wbrew stanowisku Komisji
Europejskiej (vide pkt 28 analizowanego
wyroku), Trybunał zastosował wykładnię
funkcjonalną (biorąc pod uwagę „funkcję”
spełnianą przez dany przepis), odstępując
od wyników wykładni dosłownej (abs-
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trahując od „elementu opisowego zawartego w art. 6 ust. 1”). Tym samym Trybunał
rozszerzył zakres przepisów niepodlegających notyfikacji (wykładnia rozszerzająca)
na niekorzyść podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą na przedmiotowych automatach i uznał, że skoro art. 6
ust. 1, w przeciwieństwie do art. 14 ust.
1, dodatkowo zahacza o warunki prowadzenia działalności, to nie podpada pod
„inne wymagania”, a w konsekwencji nie
jest przepisem technicznym, podlegającym
„obowiązkowi zgłoszenia na podstawie
art. 8 ust. 1 dyrektywy 98/34, którego naruszenie jest poddane sankcji w postaci
braku możliwości stosowania takiego
przepisu” (sentencja). Trybunał rozstrzygnął tak powołując pkt 38-44 opinii Rzecznika Generalnego (pkt 28 wyroku z dnia
13 października br.), ale w pkt 38 tej opinii
zawarta jest następująca teza wyjściowa:
„Wymóg dotyczący zezwolenia stanowi, że
‘działalność w zakresie gier cylindrycznych,
gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach może być prowadzona na podstawie
udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna
gry’. Gdyby w brzmieniu tego zdania zabrakło słów ‘na prowadzenie kasyna gry’,
[…] Przepis ten [art. 6 ust. 1 ustawy o grach
hazardowych] nie wpisywałby się w zakres
pojęciowy „innych wymagań” ani, bardziej
ogólnie, »przepisów technicznych«”.
Dodajmy, iż w art. 1 pkt 4 dyrektywy
98/34 nie ma mowy o tym, że przepis ten
nie dotyczy warunków względem prowadzenia działalności gospodarczej, i dopiero w wyniku wykładni funkcjonalnej
1
Trybunał dochodzi do takiego wniosku ;
przepis ten jest cytowany w pkt 3 omawianego wyroku:
„»inne wymagania« oznaczają wymagania inne niż specyfikacje techniczne, nałożone

na produkt w celu ochrony, w szczególności
konsumentów i środowiska, które wpływają
na jego cykl życiowy po wprowadzeniu go
na rynek, takie jak warunki użytkowania,
powtórne przetwarzanie, ponowne zastosowanie lub składowanie, gdzie takie warunki
mogą mieć istotny wpływ na skład lub rodzaj
produktu lub jego obrót [sprzedaż]”.
Co istotne, zarówno Trybunał, jak i sąd
pytający w pytaniu prejudycjalnym, nie wziął
pod uwagę, że art. 6 ust. 1, obok art. 14 ust.
1 ustawy o grach hazardowych, składają się
na normę sankcjonowaną, dla której normą
sankcjonującą jest przepis o charakterze
prawnokarnym – art. 107 § 1 k.k.s. Tymczasem niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca na niekorzyść podmiotu, względem
którego stosuje się sankcje o charakterze
prawnokarnym. Chodzi o „akcentowany na
gruncie karnomaterialnym – w orzecznictwie
konstytucyjnym, strasburskim i luksemburskim
– „wzmożony rygor ustawowej określoności”
(wynikający z nullum crimen sine lege)” 2. Na
potwierdzenie tej tezy godzi się przytoczyć
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej:
„Zgodnie z orzecznictwem zasada nullum crimen, nulla poena sine lege, o której
mowa w art. 49 ust. 1 zdanie pierwsze
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, aby prawo karne nie było
stosowane rozszerzająco na niekorzyść
oskarżonego (wyrok Trybunału z dnia 12
grudnia 1996 r. w sprawach połączonych
C-74/95 i C-129/95 X, Rec. s. I-6609, pkt
25)” – wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie T-256/11 Ezz i in./Rada, pkt
70. Z kolei w powołanym tutaj pkt 25 wyroku w sprawach połączonych C-74/95
i C-129/9, czytamy:
„More specifically, in a case such as that in
the main proceedings, which concerns the ex-
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tent of liability in criminal law arising under
legislation adopted for the specific purpose of
implementing a directive, the principle that
a provision of the criminal law may not be
applied extensively to the detriment of the
defendant [przepis ustawy karnej nie może
być stosowany rozszerzająco na niekorzyść
oskarżonego], which is the corollary of the
principle of legality in relation to crime and
punishment and more generally of the principle
of legal certainty, precludes bringing criminal
proceedings in respect of conduct not clearly defined as culpable by law. That principle, which
is one of the general legal principles underlying the constitutional traditions common to
the Member States, has also been enshrined in
various international treaties, in particular in
Article 7 of the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms
(see, inter alia, the judgments of the European Court of Human Rights in Kokkinakis v
Greece, 25 May 1993, Series A, No 260-A,
paragraph 52, and in S.W. v United Kingdom
and C.R. v United Kingdom, 22 November
1995, Series A, No 335-B, paragraph 35, and
No 335-C, paragraph 33)”.
W związku z tym w przypadku sprawy zawisłej przed sądem karnym obrona
powinna rozważyć wniosek o zawieszenie
postępowania karnego i skierowanie do
Trybunału Sprawiedliwości zapytania prejudycjalnego zmierzającego do uzyskania
odpowiedzi:
Czy skoro Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 13 października 2016 r. w sprawie C-303/15,
w ślad za pytaniem prejudycjalnym,
nie uwzględniał art. 107 k.k.s., to
w świetle przepisu zawartego w art.
49 ust. 1 zdanie pierwsze Karty
praw podstawowych Unii Europejskiej, dopuszczalna jest taka wy-
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kładnia art. 1 pkt 4 dyrektywy 98/34
(„inne wymagania”) dokonywana
w kontekście prawa krajowego,
która rozszerza zakres przepisów
niepodlegających notyfikowaniu
Komisji poprzez odstąpienie od
dosłownego brzmienia art. 6 ust. 1
ustawy o grach hazardowych i bierze pod uwagę w szczególności
funkcję tego ustawowego przepisu,
a w konsekwencji głosi, iż do „przepisów technicznych” w rozumieniu
tej dyrektywy nie kwalifikuje art. 6
ust. 1 ustawy, chociaż wcześniej
Trybunał Sprawiedliwości do kategorii „przepisów technicznych” zaliczył art. 14 ust. 1 tej ustawy, który
to przepis na dodatek w stosunku
do art. 6 ust. 1 może mieć w mniejszym stopniu negatywny wpływ na
sprzedaż automatów jako produktów (o sprzedaży tej mowa w art. 1
pkt 4 dyrektywy 98/34).
2.
Skoro Trybunał wychodzi z założenia,
że dany przepis prawa krajowego, aby był
kwalifikowany jako „przepis techniczny”
w rozumieniu prawa unijnego, nie może
ustanawiać warunków względem prowadzenia działalności gospodarczej na danych produktach (np. automatach do gier
hazardowych), lecz w szczególności ma
ustanawiać warunki względem tych produktów (tak pkt 29 analizowanego wyroku
z 13 października br.), to przepisami technicznymi są ust. 3-5 art. 2 ustawy o grach
hazardowych, na co zwraca uwagę np. postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2016 r., VII Kp 1117/15,
a przepisy art. 2 nie stanowiły przedmiotu
wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia
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13 października br. (ani pytania sądu odsyłającego); jak wyjaśnia doktryna, art. 2 ust.
3 wymaga przeprogramowania automatów
(zmiana cechy automatu) 3.
Ponadto w tymże postanowieniu Sądu
Rejonowego do przepisów technicznych
zakwalifikowano art. 4 ust. 1 pkt 1 lit a
ustawy o grach hazardowych, który to przepis zawiera definicję legalną „kasyna” jako
pojęcia występującego w art. 14 ust. 1 tej
ustawy.

Reasumując: Za przepisy techniczne –
podlegające „obowiązkowi zgłoszenia na
podstawie art. 8 ust. 1 dyrektywy 98/34,
którego naruszenie jest poddane sankcji
w postaci braku możliwości stosowania
takiego przepisu” – należy uznać w szczególności art. 2 ust. 3 i art. 4 ust. 1 pkt 1 lit a
ustawy o grach hazardowych. Oznacza to,
używając zwrotu zawartego w pkt 14 wyroku z dnia 13 października br., „pełną swobodę w organizowaniu gier hazardowych”.

1

Trybunał czyni tak powołując wyrok z dnia 21 kwietnia 2005 r., C‑267/03 Lindberg (w szczególności
pkt 19 wyroku z dnia 13 października br.), ale w wyroku w sprawie Lindberg podstawę prawną stanowiły
„specyfikacje techniczne” (na co zresztą zwraca uwagę Trybunał w tymże pkt 19), a nie „inne wymagania”,
które to „specyfikacje” ex definitione dotyczą cech produktu (bądź opakowania), a do cech tych w żadnej
mierze nie odnosi się art. 6 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, tak jak i art. 14 ust. 1; jednak na „przepisy
techniczne” w rozumieniu dyrektywy 98/34 składają się nie tylko „specyfikacje techniczne”, które opierają
się na dystynkcji: warunki względem produktu (stanowią „specyfikacje techniczne”)/warunki względem
prowadzenia działalności gospodarczej (nie kwalifikują się do tej kategorii) – lecz też m.in. „inne wymagania”, na które tej dystynkcji nie należy przenosić, gdyż wyróżnikiem „innych wymagań” jest istotny wpływ
na sprzedaż produktów (vide pkt 3 wyroku z dnia 13 października br., w którym przytoczono art. 1 pkt 4
dyrektywy 98/34), a skoro art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych (gry na automatach jedynie w kasynach) jest w tym sensie „przepisem technicznym”, to tym bardziej negatywny wpływ na zapotrzebowanie
i na związaną z tym sprzedaż (obrót) tych automatów (produktów) ma miejsce w przypadku warunku z art.
6 ust. 1 ustawy o grach hazardowych (gry na automatach nie tylko w kasynach, lecz jedynie w kasynach
koncesjonowanych), tzn. dochodzi dodatkowy czynnik limitujący obrót automatami, w postaci zawężenia
kasyn do kasyn koncesjonowanych; słowem skoro art. 14 ust. 1 jest „przepisem technicznym” w znaczeniu
„innych wymagań”, to tym bardziej jest nim art. 6 ust. 1, bowiem zawarta w tym przepisie przesłanka koncesyjności wzmacnia cel tak pojmowanych „innych wymagań”, co należy wziąć pod uwagę przy wykładni
funkcjonalnej „innych wymagań” w kontekście art. 6 ust. 1 ustawy.

2

W. Gontarski, Glosa do wyroku ETPC z dnia 23 października 2014 r.. Melo Tadeu v Portugalia, skarga nr
27785/10 (organy podatkowe związane domniemaniem niewinności wynikającym z uprzedniego wyroku karnego),
(w:) Skuteczność prawa europejskiego. Zarys teorii i praktyki, red. nauk. G. Grabowska, Warszawa 2015, s. 197
i piśmiennictwo powołane w przyp. nr 40 (W. Gontarski, „Bezpieczne przystanie (safe harbours) manipulacji
instrumentami finansowymi. Czy art. 183 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi – jest zgodny z Konstytucją? (cz. 1)”, „Palestra” 2013, nr 3-4).

3

W. Gontarski, M. Kalinowski, Obowiązek notyfikacji Komisji Europejskiej projektu przepisu art. 2 ust. 3 i art.
129 ust. 3 ustawy o grach hazardowych, (w:) Skuteczność prawa europejskiego. Zarys teorii i praktyki, red. nauk.
G. Grabowska, Warszawa 2015, s. 249: „Ponadto nowa ustawa spowodowała całkowitą niemożność używania
urządzeń, które przed jej wejściem w życie mogły być używane jako automaty do gier o niskich wygranych. Było
to prostą konsekwencją dwóch związanych ze sobą faktów legislacyjnych: po pierwsze, zawężenia typów gier
hazardowych, które można było organizować na terytorium Polski poprzez pominięcie w art. 2 u.g.h. gier na
automatach o niskich wygranych; pod drugie zaś, utrzymania w mocy ww. rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych [Dz.U. z 2003 r., nr
102, poz. 946 ze zm.]. Ten pierwszy fakt doprowadził do tego, że automaty, które dotychczas były klasyfikowane
jako automaty do gier o niskich wygranych, zostały objęte normatywną kategorią automatów do gier. W konsekwencji, również automaty do gier o niskich wygranych zostały poddane reżimowi nowej ustawy i przynajmniej
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teoretycznie – zgodnie z jej art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 1 – mogłyby być używane w kasynach gier. Natomiast drugi
ze wskazanych faktów doprowadził do tego, że również w stosunku do automatów do gier o niskich wygranych
znalazł zastosowanie zawarty w rozporządzeniu wymóg posiadania systemu trwałej rejestracji i zapamiętywania danych, które pozwalają na ustalenie kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od gier, a którą
to podstawą pozostawał dochód osiągnięty z urządzania gry na tym automacie, gdyby jego właściciel chciał używać
go do prowadzenia działalności w zakresie urządzania gier hazardowych. W konsekwencji automaty, które nie
miały i nie mają takiego systemu, nie mogły i nie mogą być dopuszczone do używania w kasynach gier. By mogły
spełnić ten ostatni warunek, musiałyby zostać poddane istotnym modyfikacjom, polegającym w praktyce na wymianie całego programu sterującego grą (przeprogramowania), którego cena stanowi więcej niż 50% wartości całego
automatu, co […] oznacza zmianę parametrów produktów, jakimi są automaty, czyli zmianę ‘wymaganych cech
produktu’, tj. ’specyfikację techniczną’ – w rozumieniu ww. art. 1 pkt 11 zd. pierwsze in pr. w zw. z art. 1 pkt 3
dyrektywy 98/34/WE”.
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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2000 r., C-110/99 Emsland-Stärke: Stwierdzenie praktyki stanowiącej nadużycie wymaga udowodnienia – po pierwsze, że pomimo formalnego poszanowania warunków przewidzianych w uregulowaniach wspólnotowych, cel realizowany przez te uregulowania [cel prawodawcy] nie
został osiągnięty; po drugie, wymaga wystąpienia subiektywnego elementu, polegającego na woli uzyskania korzyści wynikającej z uregulowań wspólnotowych [cel/
zamiar podmiotów prawa] poprzez pozorne stworzenie warunków wymaganych do
jej uzyskania. Ów element subiektywny z punktu widzenia regulacji polskich zawartych w art. 5 k.c. i art. 8 k.p. stanowi novum.

O nadużyciu nadużycia prawa
podatkowego
W polskim systemie prawa podatkowego od dnia 15 lipca br. obowiązują przepisy
wprowadzające pojęcie nadużycia prawa
i unikania opodatkowania (czyli obejścia
prawa) – Dz.U. poz. 846. Teraz art. 5 ust. 5
ustawy o VAT nawiązuje do unijnej klauzuli nadużycia prawa opartej na zamiarze
podatnika (czynnik subiektywny) – organ
skarbowy jest zobowiązany udowodnić
podatnikowi postępowanie celowe, tj. intencjonalne, czyli zamierzone, dyktowane
decyzją podjętą w myśli. Przepis ten stanowi, że przez nadużycie prawa rozumie się

dokonanie czynności w ramach transakcji,
która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy miała zasadniczo na celu [cel podatnika
jako podmiotu prawa, czyli czynnik subiektywny] osiągnięcie korzyści podatkowych,
których przyznanie byłoby sprzeczne z celem [cel prawodawcy, czyli czynnik obiektywny], któremu służą te przepisy.
Jednocześnie według art. 119a § 1
Ordynacji podatkowej, czynność dokonana przede wszystkim w celu [czynnik
subiektywny] osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem [czynnik
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obiektywny] przepisu ustawy podatkowej,
nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny
(unikanie opodatkowania).
W sumie nowe polskie przepisy kodyfikujące nadużycie prawa i obejście
prawa, oparte na celu prawodawcy (test
obiektywny) i na celu podmiotu prawa
(test subiektywny), wydają się odpowiadać
orzecznictwu luksemburskiemu. Z dotychczasowej praktyki polskich organów
podatkowych (odzwierciedlonej w sprawach polskich kierowanych do Trybunału
Sprawiedliwości w Luksemburgu) wynikają pewne obawy co do przestrzegania tych
regulacji. W praktyce polskich organów
podatkowych już w zakresie prawa (uprawnienia) do odliczania, gdzie podatnikowi
w świetle orzecznictwa luksemburskiego można odmówić prawa do odliczania
VAT w przypadku udowodnienia winy
z niedbalstwa (zwanej w orzecznictwie
luksemburskim także „dobrą wiarą”), dawała o sobie znać tendencja do stosowania
odpowiedzialności obiektywnej (bez winy),
co według orzecznictwa luksemburskiego
narusza traktatową zasadę proporcjonalności. Słowem, dochodziło do nadużywania
klauzuli nadużycia prawa. Tymczasem na
gruncie unijnym w zakresie zarzutu nadużycia prawa (i obejścia) prawa ciężar
dowodu (spoczywający na organie podatkowym) dotyczy winy umyślnej (decyzji
podejmowanej w myśli, rekonstruowanej
jedynie w oparciu o dowody pośrednie),
trudniejszej do udowodnienia niż wykazanie nieumyślności.
Można przyjąć, że w praktyce polskich
organów podatkowych, a także sądów administracyjnych, formułowanie zarzutu
nadużycia prawa do odliczenia VAT odbywa się na zasadzie przedmiotowej (bez
uwzględnienia złego zamiaru) z dwóch
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powodów. Po pierwsze, na gruncie prawa
cywilnego (art. 5 k.c., a także art. 8 k.p.)
występuje przedmiotowo ujmowana klauzula nadużycia – i stąd pewna tradycja, co
jednak pozostaje w sprzeczności z orzecznictwem luksemburskim i nie zmieniło się
po przystąpieniu Polski do UE. Po drugie,
chociaż całość orzecznictwa luksemburskiego dotycząca VAT, również tego wydanego przed 1 maja 2004 r., dostępna jest
w języku polskim, to kluczowe orzeczenie
Trybunału w Luksemburgu odnoszące się
do nadużycia prawa, powoływane przez
Trybunał w sprawach dotyczących VAT,
zapadło na podstawie rozporządzenia z zakresu wspólnej polityki rolnej i nie zostało
przetłumaczone na język polski. Chodzi
o wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia
14 grudnia 2000 r., C-110/99 Emsland-Stärke:
„A finding of an abuse requires,
first, a combination of objective
circumstances in which, despite
formal observance of the conditions laid down by the Community
rules, the purpose of those rules
has not been achieved [pkt 52]. It
requires, second, a subjective element consisting in the intention
to obtain an advantage from the
Community rules by creating artificially the conditions laid down for
obtaining it. The existence of that
subjective element can be established, inter alia, by evidence of
collusion between the Community
exporter receiving the refunds and
the importer of the goods in the
non-member country [pkt 53]”
(„Stwierdzenie praktyki stanowiącej
nadużycie wymaga, po pierwsze,
zaistnienia ogółu obiektywnych
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okoliczności [dowody – wszystkie
przypisy i wyróżnienia moje, W.G.],
z których wynika, że pomimo formalnego poszanowania warunków
przewidzianych w uregulowaniach
wspólnotowych, cel realizowany
przez te uregulowania [cel prawodawcy] nie został osiągnięty
[pkt 52]. Po drugie, wymaga ono
wystąpienia subiektywnego elementu, polegającego na woli
uzyskania korzyści wynikającej
z uregulowań wspólnotowych
[cel/zamiar podmiotów prawa]
poprzez pozorne stworzenie
warunków wymaganych do jej
uzyskania. Istnienie tego subiektywnego elementu może zostać ustalone m.in. poprzez dowód zmowy
pomiędzy eksporterem z siedzibą
we Wspólnocie otrzymującym refundacje a importerem produktu
w państwie trzecim [pkt 53]”).
W anglojęzycznym komentarzu do tego
orzeczenia zamiar nazwano synonimicznie
za pomocą zwrotów: „intencja rzeczywista”
i „intencje obiektywne”, a także dostrzega
się różnicę między dowodami bezpośrednimi a dowodami pośrednimi:

„Europejski Trybunał Sprawiedliwości opisuje test subiektywny [...].
W przypadku, gdy zainteresowana strona nie przyznaje otwarcie
[oznacza to brak dowodów bezpośrednich – przyp. mój, W.G.], że
jedynie chce obejść przepisy prawa
krajowego poprzez odwołanie się
do prawa wspólnotowego, wówczas intencja rzeczywista [ang.
»the actual intention«] będzie musiała wynikać z okoliczności obiektywnych (»intencje obiektywne«
[ang. the »objective intentions«])”
– D. Weber, Abuse of law. European
Court of Justice, 14 December 2000,
Case C-110/99, Emsland-Stärke, Legal Issues of Economic Integration
2004, t. 31, nr 1, podrozdział 3.2.2.
“Subjective test”, s. 53; zwrot „wynikać z okoliczności obiektywnych”
oznacza tutaj dowody pośrednie.
Reasumując: W świetle utrwalonego
orzecznictwa luksemburskiego klauzula
nadużycia prawa (i obejścia prawa) oparta
ma być na zasadzie winy, i to winy umyślnej
(dolus malus) – dotyczy to nie tylko prawa
podatkowego, ale wszelkich gałęzi prawa,
w tym prawa cywilnego.
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Rozwój ustawodawstwa wypadków przy pracy w Polsce
i Europie

Regulacja prawna w dziedzinie
kompensaty szkód na osobie pracownika przeszła w naszym kraju
długą ewolucję. Ubezpieczenie od
wypadków przy pracy kształtowało się w XIX wieku na płaszczyźnie
walk klasowych i antagonizmów
zmierzających do utrwalenia systemu społeczno-ekonomicznego,
jakim był kapitalizm1. Eksplozja rozwoju przemysłu, a w szczególności
maszynowego, sprowadziła potencjalne zagrożenia dla życia i zdrowia zatrudnionych robotników.
Liczba wypadków systematycznie
wzrastała, towarzysząc fazie ekstensywnych metod produkcji. Na
skutek wprowadzenia do produkcji coraz bardziej szkodliwych dla
człowieka substancji toksycznych
wzrastało zagrożenie zatruciami
i chorobami wynikającymi z pracy.
1
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Dlatego już w XIX wieku rozwinęły się pewne formy świadczeń inwalidzkich, które przekształciły się
następnie w ubezpieczenia wypadkowe. Świadczenia te miały jednak
ograniczony zakres, nie obejmowały bowiem wszystkich zagrożeń
zdrowia. Według W. Szuberta „geneza ubezpieczenia wypadkowego wykazywała jednak poza tym
pewne odrębności uwydatniające
jeszcze mocniej jego zależności od
układu stosunków społecznych”2.
Pierwotne formy świadczeń dla
inwalidów pracy nosiły charakter
odszkodowania opartego na zasadzie odpowiedzialności cywilnej
zatrudniającego podmiotu za skutki nieszczęśliwych wypadków związanych z pracą. Zakres i charakter
tej odpowiedzialności z biegiem
czasu ewoluował, przygotowu2

Tamże.
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jąc stopniowo grunt dla ubezpieczeń społecznych o charakterze
przymusowym. W pierwszej fazie
podstawę prawną stanowiły ogólne normy o wynagradzaniu szkód
i strat powstałych z winy zakładu
pracy. Była to zatem odpowiedzialność cywilna przerzucająca
na poszkodowanego ciężar dowodu winy. Zastosowanie jej do wypadków przy pracy oznaczało nie
tylko uwikłanie robotnika w kłopotliwe procesy sądowe, lecz także
pozbawiało go odszkodowania
w tych sytuacjach, gdy udowodnienie bezpośredniej winy pracodawcy nie było możliwe. W krajach
anglosaskich dalsze niekorzystne
ograniczenie wprowadziła zasada
„wspólnego zatrudnienia” (common employment), uwalniająca
pracodawcę od odpowiedzialności
za wypadki wtedy, gdy winę poniósł
nie on sam, lecz inny pracownik3.
Z kolei wysunięta została koncepcja
odpowiedzialności umownej, zmierzająca do obciążenia podmiotu zatrudniającego z tytułu ogólnej powinności dbania
o zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych.
Sprowadzała się ona do łagodzenia obowiązujących norm prawa. Tak więc domniemanie winy miałaby leżeć po stronie
pracodawcy, który mógłby się uwolnić od
wypłaty odszkodowania przez udowodnienie, że nieszczęśliwe zdarzenie wynikło
z przypadku lub w wyniku działania siły
wyższej albo że winę za jego wywołanie
ponosi pracownik. Jednak koncepcja ta nie
przyjęła się w ustawodawstwie, natomiast
3

W. Szubert, Ubezpieczenie od wypadków przy
pracy w perspektywie rozwojowej, PIP nr 10, 1950.

szerokie zastosowanie znalazła idea odpowiedzialności ustawowej oparta na zasadzie
ryzyka zawodowego. W ten sposób podmiot zatrudniający został obciążony pełną
odpowiedzialnością za wszelkiego rodzaju
wypadki związane przyczynowo z prowadzeniem zakładu pracy. Kwestia odpowiedzialności została upodobniona do tej,
jaką ponosi za szkody spowodowane przez
rzeczy pozostające pod jego dozorem. Zasada ryzyka zawodowego przyjęta została
już w 1884 roku przez niemiecką ustawę
o ubezpieczeniu od wypadków. Uznało ją
także ustawodawstwo angielskie w 1897
roku, po uprzednim zniesieniu w 1880 roku
reguły „wspólnego zatrudnienia”, uwalniającej pracodawcę od odpowiedzialności za
wypadki wówczas, gdy winę ponosił nie on
sam, lecz inny pracownik.
Zasada ta z początkiem wieku XX zyskiwała coraz szersze zainteresowanie,
wobec czego zakres świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy
tym samym znacznie się rozszerzył. W jej
zakres wchodziły nie tylko te zdarzenia,
które zaszły bez winy stron czy w wyniku
działania siły wyższej lub z przyczyn nieustalonych, lecz także z winy nieumyślnej
pracownika. Przyjęcie zasady „ryzyka zawodowego” nie oznaczało gwarancji wypłaty odszkodowania wypadkowego; nie
stworzono również żadnych zabezpieczeń
w razie niewypłacalności pracodawcy,
a także nie zwolniono inwalidów pracy od
konieczności dochodzenia ich roszczeń na
drodze żmudnych procesów sądowych. W.
Szubert stwierdza, że „przyznanie wierzytelności z tytułu odszkodowań za wypadki
uprzywilejowanego charakteru w razie upadłości dłużnika mogło być częściowym rozwiązaniem […]. Pod naciskiem postulatów
robotniczych niektóre państwa utworzyły
publiczne fundusze gwarancyjne, inne na-
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dążeń do wydania własnego prawa
ubezpieczeń społecznych były dwa
niezrealizowane projekty z roku
1919 i 1926 roku5. Tę niezwykle istotną kwestię rozwiązała ustawa z 28
marca 1933 roku o ubezpieczeniu
społecznym6, nazwana polską ustawą lub ustawą scaleniową. Ten podstawowy akt prawny w dziedzinie
ubezpieczeń społecznych uchylił
dotychczas obowiązujące przepisy
prawne byłych państw zaborczych,
opierając ubezpieczenia wypadkowe na jednolitych, powszechnie obowiązujących zasadach..
Ochrona interesów inwalidów pracy została wyraźnie wzmocniona
uprawnieniami do świadczeń, które
zostały jaśniej określone. Znacznie
uproszczono także tryb postępowania z załatwieniem roszczeń
w wyniku przejęcia odpowiedzialności za skutki wypadków przez
instytucję ubezpieczeniową. Skoro
za cenę uczestniczenia w ogólnych
kosztach ubezpieczenia pracodawca został zwolniony od odpowiedzialności w indywidualnych
przypadkach, nie było potrzeby
procesowania się z nim. Dlatego
ofiary wypadku otrzymywały odszkodowanie znacznie szybciej
i bez ponoszenia kosztów.

tomiast narzuciły pracodawcom przymus
ubezpieczenia”4.
Dlatego ewolucja prowadząca do powstania społecznego ubezpieczenia od
wypadków przy pracy nie we wszystkich
krajach przebiegała równomiernie. Do
1946 roku ustawodawstwo angielskie zatrzymało się na wcześniejszych zasadach,
ograniczając się do unormowania zasad odpowiedzialności pracodawców i popierania
ubezpieczeń dobrowolnych o charakterze
prywatnym. Ten typ ubezpieczeń był wyraźnie opóźniony w stosunku do tendencji rozwojowych tych czasów. We Francji
dominował z kolei nurt bardziej postępowy, sprowadzający się do namiastki powszechnego ubezpieczenia, uzupełnionego
funkcjonowaniem instytucji dobrowolnych
ubezpieczeń w stosunku do podmiotów
zatrudniających niewypłacalnych. Stojąc
na gruncie dobrowolności stwarzały one
jednak dla pracowników, którzy ulegli
wypadkom, specjalne gwarancje w postaci
funduszów pochodzących ze składek pracodawców. Poza Niemcami w 1884 roku
społeczne ubezpieczenia od wypadków
przy pracy o charakterze przymusowym
wprowadziły m.in.: Austria, Szwajcaria,
Rosja i Włochy.
Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku znalazła się pod
wpływem trzech ustawodawców
(byłych zaborców), którzy uznawali wprawdzie bez wyjątku zasadę przymusowego ubezpieczenia,
lecz nadawali jej różny zakres.
W byłym zaborze rosyjskim starano się stopniowo ulepszyć istniejący stan ubezpieczeń i wprowadzić
niezbędne ujednolicenia. Wyrazem

4

Tamże.
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Ciężar ryzyka zawodowego został natomiast rozłożony na wszystkie podmioty
zatrudniające – w postaci zobowiązania ich
do realizacji opłat za każdego poszkodowanego pracownika.
E. Modliński, Ubezpieczenie od wypadków,
Warszawa 1932.
6
Dz.U. RP nr 51, poz. 396.
5
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Funkcjonowanie instytucji ubezpieczeń
spełniało rolę czynnika trzeciego między
pracodawcą a pracownikiem, zapobiegając
w ten sposób niedogodnościom wynikającym z ich bezpośredniego stosunku. Tak
więc świadczenia ubezpieczeniowe finansowane ze składek pracodawców zastąpiły
indywidualne odszkodowania, a korzyści,
jakie przyniosło to rozwiązanie, miały
charakter względny i ograniczony; z góry
sprowadzały się do jedynie częściowego
odszkodowania. Wyłączono w zasadzie
utratę spodziewanych korzyści (lucrum cessans), jak też wynagrodzenie poniesionych
strat (damnum emergens), ograniczając je
do części pobieranego ostatnio wynagrodzenia – nawet w sytuacjach całkowitej
niezdolności do pracy. Stanowisko takie
motywowano włączeniem do ubezpieczeń
wypadkowych pracowników ponoszących
winę za wypadek i chęcią skłonienia ich do
większej ostrożności przy pracy. Argumenty te miały charakter iluzoryczny. Służyły
maskowaniu zasadniczych motywów, a tak
naprawdę chodziło tylko o zmniejszenie
obciążeń finansowych na rzecz ubezpieczenia i bezspornie krzywdziło pracowników.
Pozostawały też w sprzeczności z zasadą
ryzyka zawodowego, przybierając charakter
współryzyka, obciążającego zarówno pracodawcę, jak i pracowników. Pracodawcy
niewątpliwie dostrzegali korzyści wynikające z wprowadzenia w życie ubezpieczeń
od wypadków przy pracy, polegające na
zastąpieniu ubezpieczeń powypadkowymi stałymi, ale niezbyt wysokimi opłatami, dającymi się wkalkulować w koszty
produkcji – obciążając nimi pracowników
lub konsumentów. Tym sposobem składka
ubezpieczeniowa sprawiła, że pracodawcy
zwolnieni zostali z obowiązku bezpośredniego załatwiania roszczeń w wyniku wypadku. Droga sądowa możliwa była tylko

w razie stwierdzenia winy kwalifikowanej.
Dotyczyło to umyślności lub zaniedbania obowiązków wynikających z norm
o ochronie życia i zdrowia pracowników
– art. 195 i 196 ustawy z 28 marca 1933
roku o ubezpieczeniu społecznym7, działając na podstawie ustawy polskiej. Na
tej podstawie inwalidzi powypadkowi lub
pozostające po nich rodziny mogły żądać
od pracodawcy odszkodowania w postaci
różnicy między pełnym wynagrodzeniem
szkód a wysokością przyznanych świadczeń
ubezpieczeniowych. Normy te, stanowiące
refleks zasady odpowiedzialności umownej,
miały charakter wyjątkowy8. Jeśli wypadek
nastąpił z winy kwalifikowanej pracownika
(rozmyślnie albo z chęci otrzymania renty
czy też odszkodowania), pozbawiano go
wówczas wszelkich świadczeń ubezpieczeniowych. W razie wypadku ze skutkiem
śmiertelnym, rodzina mogła jedynie ubiegać się o tak zwane wsparcie, czyli zasiłek
uznaniowy, pozaustawowy, zależny od potrzeb – art. 188 ustawy z 28 marca 1933
roku o ubezpieczeniu społecznym9.
Przytoczone postanowienia w sposób
szczególny naruszały zasady ubezpieczenia
wypadkowego polegające na wprowadzeniu odszkodowań dla pracowników, którzy
ulegli wypadkom. Właściciele drobnych zakładów pracy uważali to rozwiązanie za niekorzystne, licząc na ewentualne uchylenie
się od skutków odpowiedzialności sądowej.
Dlatego ubezpieczenie wypadkowe mogło
być tylko w ograniczonym sensie uważane
za zdobycz socjalną. Niestety nie przyznawało ono pracownikom nowych uprawnień, lecz jedynie zmieniało tryb ustalania
Dz.U. RP nr 51, poz. 396.
W. Szubert, Ubezpieczenie od wypadków przy
pracy w perspektywie rozwojowej, PIP nr 10, 1950.
9
Dz.U. RP z 1933 r., nr 51, poz. 396.
7
8
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i realizacji. W swej osnowie nawiązywało
bezpośrednio do przepisów ogólnych prawa cywilnego o odpowiedzialności za szkody i straty. Nie nakładało na pracodawców
nowych obciążeń, przekształcając tylko
dotychczasową formę w bardziej dogodną
(bardziej odpowiadającą pracodawcom, niż
ubezpieczonym pracownikom).
Charakter tego typu ubezpieczeń
uwydatnił się szczególnie w ustawodawstwie niemieckim, gdzie
obarczono pracowników powinnością opłaty całej składki ubezpieczeniowej. Zarząd ubezpieczenia
oddano w ręce tzw. spółek zawodowych, tworzonych przez właścicieli
zakładów pracy. Dlatego geneza
ubezpieczenia wypadkowego nie
mogła pozostać bez wpływu na
system świadczeniowy. Był on do
głębi przeniknięty ideą odszkodowania, mimo odstąpienia od zasady pełnego wynagrodzenia szkód
i strat. Znalazło to odzwierciedlenie
w całej strukturze, tworząc barierę
sztucznych rozbieżności pomiędzy konstrukcją rent wypadkowych
a innymi kategoriami świadczeń.
W związku z tym W. Szubert
stwierdza: „systemu takiego obowiązującego dotąd u nas w Polsce
nie da się pogodzić z zasadami
ustroju, który wyznacza nową rolę
ubezpieczenia od wypadków. Ma
za zadanie organizowanie pomocy o charakterze konstruktywnym,
uwzględniając w harmonijnym powiązaniu potrzeby zarówno upośledzonych jednostek, jak w całości
gospodarstwa narodowego. Nawiązując bezpośrednio do innych
form opieki nad inwalidami, słu-
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żących tym samym celom. Nowej
roli ubezpieczenia wypadkowego
nie mogą odpowiadać dane formy
świadczeniowe oparte o zasadę indywidualnego odszkodowania za
kalectwo”10.
Należy zgodzić się ze stanowiskiem
W. Szuberta, który uważa, iż „podstawę
odrębności ubezpieczenia wypadkowego
w stosunku do innych gałęzi ubezpieczeń
społecznych stanowiło wydzielenie osobnej
grupy zdarzeń losowych, tzw. ryzyk, których skutki miały być przez nie łagodzone lub wyrównywane”11. Tak więc ryzyko
objęte tym ubezpieczeniem sprowadzało
się pierwotnie do wypadku przy pracy,
czyli zdarzenia związanego przyczynowo
z pracą i w konsekwencji pociągającego za
sobą przejściowe lub trwałe inwalidztwo.
Ustawodawstwo nie precyzowało definicji pojęcia i zakresu ryzyka, pozostawiając
to orzecznictwu i doktrynie. Główny nacisk kładziono na uzupełniające określenie
„przy pracy”, które wydawało się istotniejsze, niż pojęcie samego wypadku. „Pojęcie
inwalidztwa wypadkowego jest złożone.
Składają się na nie różne elementy o charakterze zarówno fizjologicznym, jak i społeczno-gospodarczym, indywidualnym,
ogólnym, stałym, zmiennym, wreszcie łatwo wymiernym, a także trudnym do poddania obiektywnej ocenie”12. Wynika stąd
niebezpieczeństwo uproszczonych ocen,
które mogą pociągnąć za sobą krzywdzące
skutki społeczne. Dlatego dążenie do nadmiernej precyzji na podstawie jednego kryterium sprowadzającego wymiar świadczeń
do sztucznych konstrukcji jest szkodliwe.
Tendencje takie właściwe są niemal wszystW. Szubert, Ubezpieczenie od wypadków przy
pracy w perspektywie rozwojowej, PIP nr 10, 1950.
11
Tamże.
12
Tamże.
10
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do pracy i z powrotem. Ustawodawstwo polskie przyjęło te tendencje w szerszym znaczeniu (sensu
largo). Poszerzono zakres wypadków o obowiązki społeczne, nawet
bez żadnego związku z zakładem
pracy, oraz „rozciągnięto ochronę
ubezpieczeniową na ogół nieszczęśliwych zdarzeń poza sferą prywatnego życia”13. Ważnym elementem
jest związek przyczynowy między
stwierdzonym uszkodzeniem czy
schorzeniem a oddziaływaniem
czynników noszących typowe cechy wypadku. Należy podkreślić,
że wykrywanie tych związków jest
naczelnym zadaniem orzecznictwa
wypadkowego. Niestety związane
jest to w praktyce z licznymi trudnościami, tym bardziej że do wypadków przy pracy włączono choroby
zawodowe. Chodziło o potrzebę
zapewnienia szczególnej ochrony
wszystkim inwalidom, których niezdolność zarobkowania powstała
w związku z pracą. Na uwagę zasługuje fakt, że Szwajcaria w 1887
roku, a następnie Anglia w 1906
roku (i potem inne kraje) włączyły
choroby zawodowe do zakresu ryzyk odszkodowawczych na równi
z wypadkami przy pracy.

kim współczesnym systemom ubezpieczenia od wypadków, które stopniują renty
w zależności od procentowo określonej
niezdolności zarobkowej. Stwarza to pozór dokładności i obiektywizmu, których
w tej dziedzinie osiągnąć nie można. Określeniem pojęcia samego wypadku zajęły się
– wobec luki w ustawodawstwie – nauka
i orzecznictwo. Na plan pierwszy wysunięto
okoliczności dotyczące przyczyny sprawczej, domagając się, aby miała ona charakter nieprzewidziany i zewnętrzny oraz aby
działaniu jej towarzyszyły nagłość i gwałtowność. Z biegiem czasu zrezygnowano
z niektórych wymienionych kryteriów, pozostawiając jedynie trzy podstawowe: miejsce, czas oraz związek przyczynowy, jednak
nie wszystkim nadawano jednakową wagę.
Prawodawstwo francuskie uznało
wypadek za zdarzenie, które powstało w miejscu pracy i podczas jej
trwania. Ustawodawstwo angielskie
przyjęło kryterium związku przyczynowego wypadku z zatrudnieniem. Określenie to przyjęte zostało
przez orzecznictwo niemieckie,
mimo braku wyraźnych wytycznych
ustawowych. Natomiast zasada
miejsca powstania wypadku została
wysunięta na plan pierwszy w prawie rosyjskim i austriackim. Wyrazem tego było określenie „wypadki
w przedsiębiorstwie”. Do wypadków
zaliczano również zdarzenia powstające nie bezpośrednio w toku
procesu produkcyjnego, jak np.
przy przechowywaniu, czyszczeniu,
naprawie i przenoszeniu narzędzi
pracy. Włączono również w zakres
ubezpieczeń zajęcia, do których
pracownik został użyty przez pracodawcę, jak i wypadki w drodze

Ustawodawstwo polskie wymienia początkowo trzy rodzaje chorób zawodowych:
zatrucia rtęcią, ołowiem i zakażenia wąglikiem. Listę tę powiększono w 1937 roku14,
W. Szubert, Ubezpieczenie od wypadków przy
pracy w perspektywie rozwojowej, PIP nr 10, 1950,
s. 5.
14
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 09 1937 r.
o rozszerzeniu listy chorób zawodowych objętych
ubezpieczeniem od wypadków w zatrudnieniu
i chorób zawodowych (Dz.U. nr 72, poz. 528).
13

71

Małgorzata Zarychta-Surówka

sposób byłoby wyraźnie oddzielić tych upośledzeń od schorzeń
powstających w pośrednim związku z pracą, przy równoczesnym
oddziaływaniu innych czynników.
Wszelkim rozgraniczeniom tego
rodzaju właściwa jest pewna doza
sztuczności, co nie pozwala na ich
rygorystyczne stosowanie.

a następnie w 1946 roku15. Tego typu metoda enumeracyjna stosowana była w Anglii,
Niemczech i wielu innych krajach.
Pojęcie choroby zawodowej wzbudza ciągle wiele wątpliwości i nie
zostało dotąd jednoznacznie określone. Klucz do jej zbadania tkwi
w dziedzinie etiologii, której znajomość daje podstawy właściwej
klasyfikacji16. Pomocą w wykrywaniu chorób, które wobec częstotliwości występowania zasługują
na bliższą uwagę i ujawniają ich
charakter zawodowy, są badania
statystyczne. „Ścisłe ustalenie takiego zakresu upośledzeń zdrowia musiałoby jednak w obecnym
stanie wiedzy natrafić na poważne
trudności. Samo użycie w ustawie
ogólnej nazwy czy definicji zamiast
wyliczenia – jak to jest praktykowane w niektórych stanach USA – nie
może ich oczywiście usunąć. Nie

W perspektywie zarysowuje się celowość upodobnienia świadczeń dla
wszystkich pracowników upośledzonych
w zdolności zarobkowej, bez względu na
przyczyny ich inwalidztwa. W tym właśnie
kierunku zmierzają współczesne tendencje
rozwojowe”17. Należy zauważyć, że zaletą
tych rozstrzygnięć jest ich prostota oraz
umożliwienie daleko idącego scalenia systemu świadczeń dla inwalidów i stworzenia
nad nimi wszechstronnej opieki.
W następnym artykule omówione zostaną zagadnienia związane ze zmianami
ustawodawstwa wypadkowego w latach
1968, 1975 oraz 2002.

Summary:
The article contains a description of the development of legislation for accidents at
work in Europe and Poland. The scope of compensation for accidents at work has
undergone over time greatly increased. Created over time, insurance funds, insurance companies and other procedures to protect the employee and the employer
against the consequences of accidents at work. Evolution changes associated with
changes in regulations, the event has come a long way of development in Europe
and Poland.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 08 1927 r.
o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu (Dz.U. nr 78, poz. 676) dodało szeroką definicję tych schorzeń, a oparte na nim rozporządzenie wykonawcze z dnia 17 12 1928 r. (Dz.U. nr 5)
zawierało dwie obszerne listy, z których pierwsza
liczyła 49 pozycji, a druga – wskazująca choroby objęte obowiązkiem zgłoszenia – 17.
16
B. Nowakowski, Ubezpieczenie chorób zawodowych, Warszawa 1934.
15
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W. Szubert; Ubezpieczenie od wypadków przy
pracy w perspektywie rozwojowej, PIP nr 10, 1950
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Nielegalny obrót bronią
na terenie Unii Europejskiej

W niniejszym artykule zaprezentowano zagadnienie nielegalnego obrotu broni
ręcznej strzeleckiej i lekkiej (BSiL), na terenie Unii Europejskiej. Omówiono podstawowe cechy czarnego rynku broni oraz wyjaśniono, czym są tzw. śmiertelne transfery. Poddano także analizie powiązania grup przestępczych z nielegalnym obrotem
BSiL, a także wpływ przystąpienia do UE państw ze wschodniej Europy na rozwój
przestępczości zorganizowanej.
Przedstawiono również wybrane instrumenty prawne wprowadzane przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Unię Europejską, stawiające sobie za cel ograniczenie nielegalnego handlu bronią palną.

Zajmujemy się tu problematyką nielegalnego obrotu specyficznym rodzajem
broni, a mianowicie tzw. broni ręcznej
strzeleckiej i lekkiej (BSiL, z ang. SALW
– Small Arms and Light Weapons). SALW
to m.in. „rewolwery, pistolety, karabiny
(w tym maszynowe, szturmowe i maszynowe ciężkie), granatniki, lekkie działa
przeciwlotnicze oraz ręczne wyrzutnie
rakietowe (tzw. MANPADS). Jak podają
statystyki, obecnie około 600 milionów takiej broni jest w obiegu na całym świecie”1.
Oczywiście broń nie jest towarem zakazanym, niemniej legalny obrót nią jest mocno
1

http://www.unic.un.org.pl/rozbrojenie/bron_reczna.php

kontrolowany, co przyczyniło się do rozwoju handlu tym towarem na czarnym rynku.
Tak jak każdy rynek, także nielegalny
rynek broni stworzony jest z podstawowych elementów konstrukcyjnych: podaż,
popyt i mechanizm rynkowy. Popyt wytwarzają głównie konflikty. W skali światowej
do kupców należą więc terroryści, rebelianci, lokalne oddziały samoobrony i firmy
ochroniarskie świadczące usługi na skalę
globalną (z ang. PMCs – Private Military
Companies).
Podaż, w skali globalnej, stanowi głównie broń pochodząca z państw, w których
zakończono niedawno konflikt zbrojny,
np. zakończenie wojny w Bośni i Kosowie
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skutkowało pojawieniem się nadwyżek
broni szmuglowanej do innych części Europy2. Broń ta jest nielegalnie wykupywana
lub wykradana z magazynów, a także znajdywana podczas tzw. wykopków. Innymi
źródłami nielegalnej broni są kradzieże
(od pojedynczych osób lub z magazynów
wojska i policji oraz z fabryk), samodzielne
wytwarzanie (rozwój technologii umożliwił
np. wytwarzanie broni na drukarce 3D)3 lub
przerabianie broni (np. z broni gazowej na
broń palną)4.
Na terenie Unii Europejskiej czarny
rynek broni różni się od tego globalnego.
Unia jest głównie terenem tranzytowym
dużych transakcji oraz eksporterem broni
(pozostałej po dawnych konfliktach i rozpadzie ZSRR) do państw Azji, Afryki
i Ameryki Południowej, którą to broń wymienia się m.in. na narkotyki lub prostytutki (tzw. śmiertelne transfery, z ang. deadly
transfers5).
Nielegalną broń w Unii Europejskiej
nabywają głównie członkowie zorganizowanych grup przestępczych, jednak kupowana przez nich broń traktowana jest
tylko jako narzędzie pracy lub dodatkowe
źródło dochodu6. Wskazują na to chociażby dane Europolu z 2003 roku – świadczące, że nie ma wewnątrz Unii Europejskiej
organizacji zajmującej się tylko handlem
bronią, a 18% organizacji przestępczych
P. Chlebowicz, Nielegalny handel bronią. Studium
kryminologiczne, Wolters Kluwer SA, Warszawa
2015, s. 62.
3
Więcej: http://www.komputerswiat.pl/nowosci/
wydarzenia/2013/19/plastikowy-pistolet-z-drukarki-3d-moze-zabic-i-nie-da-sie-go-wykryc.
aspx
4
http://www.nowastrategia.org.pl/metody-pozyskania-nielegalnej-broni-palnej/
5
R. Mandel, Deadly Transfers and the Global Playground. Transnational Security Threats in a Disorderly World, London 1999, s. 22.
6
P. Chlebowicz, Nielegalny handel bronią..., s. 50.

traktuje handel bronią jako wtórne źródło
dochodu7.
Główne przyczyny słabo rozwiniętego czarnego rynku broni na
terenie Unii Europejskiej to niewystępowanie konfliktów zbrojnych wewnątrz UE oraz surowe
podejście państw do przestępstw
z użyciem broni (przestępstwo
z użyciem broni uznawane jest za
wyjątkowo groźne dla bezpieczeństwa publicznego i wykrycie oraz
ukaranie sprawcy stanowi priorytet
działań służb – co powoduje, że
przestępstwo takie staje się mało
opłacalne dla sprawcy8). Dodatkową przyczynę stanowi fakt, że społeczeństwo europejskie czuje się
bezpiecznie i obywatele nie mają
potrzeby nabywania broni9. Jest
to m.in. efektem systematycznego
spadku przestępczości. Jak wynika
ze statystyk, od 2003 roku zmniejsza się liczba odnotowywanych na
terenie Unii przestępstw (w 2012
roku odnotowano o 12% mniej
przestępstw niż w roku 2003)10.
Największy spadek odnotowano
w Estonii (w latach 2003-2012 nastąpił spadek o 75%) oraz w Polsce
(w latach 2003-2012 nastąpił spadek o 24%)11.
Duże poczucie bezpieczeństwa
potwierdzają także badania nad
polskim społeczeństwem przeprowadzone przez CBOS: w 2016
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Tamże, s. 100.
Tamże, s.49.
9
Tamże, s. 56.
10
Dane Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Crime_statistics/pl
11
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/842083,na-ulicy-bezpieczniej-niz-w-domu.html
7
8
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roku odnotowano najwyższy dotąd wskaźnik poczucia bezpieczeństwa Polaków (80% Polaków uznało
Polskę za kraj, w którym żyje się
bezpiecznie, a 95% przyznało, że
miejsce, w którym mieszka – dzielnica, osiedle, wieś – można nazwać
bezpiecznym i spokojnym)12.
Oczywiście na terenie UE istnieje
problem zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się między innymi
handlem bronią na szeroką skalę (wskazać
w tym miejscu należy chociażby włoskie
struktury mafijne, takie jak Cosa Nostra,
‘Ndràngheta czy Camorra) oraz innych
grup przestępczych, które nie zajmują sie
sprzedażą broni, ale wykorzystują nielegalnie nabytą broń, dokonując innych karalnych czynów (np. w Polsce tzw. grupa
goryla13 czy grupa mokotowska14). Skala zjawiska jest wszakże mniejsza niż np.
w Ameryce Południowej; dodatkowo należy wspomnieć, że w momencie podpisywania układu z Schengen obawiano się, że
nielegalny handel bronią będzie stanowił
dużo większy problem, zwłaszcza że otwarcie granic mogło spowodować napływ do
zachodniej Europy grup przestępczych
z Europy Wschodniej. Jednak mimo pesymistycznych przewidywań, czarny rynek
broni nie stanowi w Europie tak istotnego
problemu, jak np. handel narkotykami.
Jak wykazują dane z roku 2013, na
terenie Unii Europejskiej w posiadaniu osób cywilnych znajduje się
około 80 milionów sztuk legalnej

Komunikat z badań CBOS nr 61/2016.
Więcej: http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,
34959,1311234.html#ixzz42m9t79fQ
14
Więcej: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,
news,grupa-mokotowska-przed-sadem-br-13lat-po-okrutnym-zabojstwie,162900.html
12
13

broni, a liczebność broni nielegalnej szacuje się mniej więcej na 67
milionów15. W samych tylko Niemczech nielegalnej broni może być
około 30 milionów sztuk16.
Na rynku wewnętrznym Unii nielegalna broń często pochodzi z kradzieży. W całej Unii w 2013 roku pół
miliona sztuk broni zostało utraconych na skutek zgubienia lub kradzieży17. Należy także wspomnieć,
że w ostatnich latach widoczny był
wzrost liczby przypadków kradzieży broni. We Francji w 2011 roku
skradziono o 40% więcej broni niż
w 2010 roku.
Przez granice zewnętrzne nielegalna
broń dostaje się do Unii Europejskiej na kilka sposobów. Może to być przemyt: morski,
lądowy, lotniczy lub pocztowy. Wedle innego kryterium może to być także przemyt
zorganizowany lub indywidualny (inaczej
zwany mrówkowym). Jednak ze wspomnianych wcześniej powodów Unia Europejska
nie jest rynkiem, który w ogromnych ilościach importuje broń.
Jak pokazują dane Straży Granicznej,
w latach 1999-2008 na wschodniej granicy
Polski ujawniono tylko kilka przypadków
szmuglowania broni, z czego można wnioskować, że ogólny przemyt broni do Unii
przez jej wschodnią granicę także jest niewielki18. Oczywiście broń nielegalnie przekracza także inne zewnętrzne granice Unii,
a w ostatnich latach w niektórych pańStudy to Support an Impact Assessment on Options for Combatting Illicit Firearms Trafficking
in the European Union, 2014, s. 17.
16
http://www.dw.com/pl/miliony-sztuk-broni-wr%C4%99kach-prywatnych-niemcy-uruchamiaj%
C4%85-centralny-rejestr-broni/a-1650470
17
Dane Gunpolicy.org
18
P. Chlebowicz, Nielegalny handel bronią..., s. 127.
15
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stwach media informują, że nastąpił nawet
19
wzrost przemytu tego towaru do UE , niemniej statystyki wskazują, że wciąż nie są
to masowe ilości. Należy także wspomnieć,
że w Polsce Straż Graniczna od kilku lat
informuje raczej o spadku ujawnionego
przemytu broni i amunicji.

Poniższe tabele pokazują, ile sztuk broni
wykryto w ostatnich latach na wschodniej
granicy Polski (a zarazem na granicy Unii),
a także liczbę udaremnionych prób przemytu broni i amunicji do Polski na wszystkich polskich granicach.

Tabela nr 1.
Przemyt broni na granicy wschodniej Polski w latach 1999-200820 (w sztukach).
Rok

Białoruś

Federacja
Rosyjska

Ukraina

1999

0

0

2

2000

2

6

5

2001

6

18

4

2002

3

4

0

2003

4

0

5

2004

3

0

7

2005

0

2

14

2006

0

1

1

2007

1

0

2

2008

0

0

2

źródło: Straż Graniczna1920
Tabela nr 2.
Przemyt broni i amunicji ujawniony przez Straż Graniczną w latach 2010-2014
Rodzaje zabezpieczonej przez SG broni palnej
i amunicji (w szt.)

2010

2013

2014

Broń palna

28

23

7

Amunicja palna

3925

1594

451

źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce21
http://www.defence24.pl/321486,migranci-na-polskich-granicach-wzrost-przemytu-broni
P. Chlebowicz, tamże.
21
https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html
19
20
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Jednak pomimo tego, że nielegalny obrót BSIL stanowi tylko niewielką część problemu związanego
z przestępczością zorganizowaną,
nie jest on bagatelizowany przez
społeczność międzynarodową.
Stworzono liczne regulacje prawne, których celem jest ściślejsza
kontrola handlu tym specyficznym
towarem, a także powołano do
życia instytucje mające za zadanie
ograniczać ten proceder.
Pierwsze ważniejsze działania miały miejsce na forum Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Nie dotyczyły one stricte walki z nielegalnym obrotem BSiL, miały natomiast
wpływ na zmniejszenie skali tego
zjawiska. Część regulacji odnosiła
się do handlu bronią w szerszym
znaczeniu niż tylko BSiL – należy tu
wspomnieć chociażby stworzenie
Rejestru Broni Konwencjonalnej22
i traktat o handlu bronią23, a część
regulacji, jak np. stworzenie specjalnej instytucji UNICRI24 (United
Nations Interregional Crime and
Justice Institute), miała na celu
zwalczanie przestępczości zorganizowanej jako całości (a nie tylko
grup zajmujących się nielegalnym
handlem bronią).
Inicjatywy ONZ podejmowane konkretnie w celu ograniczenia nielegalnego
obrotu BSiL to m.in. Program działania
Narodów Zjednoczonych służący zapobieganiu, zwalczaniu i likwidacji nielegalnego
Więcej: https://www.un.org/disarmament/convarms /Register/
23
Tekst traktatu: http://www.infor.pl/akt-prawny/
DZU.2015.005.0000040,traktat-sporzadzony-wnowym-jorku-dnia-2-kwietnia-2013-r.html
24
Więcej: http://www.unicri.it/
22

handlu bronią strzelecką i lekką we wszelkich jego aspektach25, Protokół przeciwko
nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami
oraz amunicją, uzupełniający konwencję
Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej26, oraz Międzynarodowy Instrument
Identyfikacji i Śledzenia Broni Strzeleckiej
i Lekkiej27.
Podobnie jak na forum ONZ, także na
gruncie prawa unijnego walka z nielegalnym handlem BSiL przybrała początkowo
formę zwalczania innych zagrożeń. Uznano bowiem, że „skutki nielegalnej produkcji
i transferu broni konwencjonalnej, w tym
broni strzeleckiej i lekkiej, oraz obrotu tą
bronią, a także jej nadmierne gromadzenie i niekontrolowane rozprzestrzenianie,
stanowią podstawowe elementy czterech
z pięciu wyzwań”28, z którymi zgodnie
z Europejską strategią bezpieczeństwa
z 2003 roku29 musi się mierzyć Unia30.
Wśród metod walki UE z nielegalnym
obrotem BSiL należy wymienić: przyjętą
przez Radę w grudniu 2005 roku strategię UE w zakresie zwalczania nielegalne	  Tekst: http://www.poa-iss.org/poa/poahtml.aspx

25

Tekst protokołu: http://isap.sejm.gov.pl, w Polsce
wszedł w życie w 2005-07-03 (Dz.U. 2005 nr 252
poz. 2120).
27
Tekst dokumentu: http://www.un.org/events/
smallarms2006/pdf/international_instrument.pdf
28
Fragment decyzji Rady 2013/698/WPZiB z dnia
25 listopada 2013 r. w sprawie wsparcia globalnego
mechanizmu raportowania w zakresie nielegalnej
broni strzeleckiej i lekkiej i innej nielegalnej broni
konwencjonalnej oraz amunicji w celu zmniejszenia ryzyka nielegalnego handlu nimi.
29
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_
bezpieczenstwa_ue_2003.pdf
30
Zagrożenia wymienione w strategii to konflikty
regionalne, terroryzm, proliferacja broni masowego
rażenia oraz możliwość jej użycia przeciw terytorium UE, upadające państwa i wybuchające w nich
oraz w ich sąsiedztwie konflikty, a także przestępczość zorganizowana.
26
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go gromadzenia BSiL i amunicji do tych
rodzajów broni oraz handlu nimi, wspólne
stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z 8
grudnia 2008 r., określające wspólne zasady
kontroli wywozu technologii wojskowych
i sprzętu wojskowego31, oraz decyzję Rady
2013/698/WPZiB z 25 listopada 2013 r.
w sprawie wsparcia globalnego mechanizmu raportowania w zakresie nielegalnej
broni strzeleckiej i lekkiej i innej nielegalnej broni konwencjonalnej oraz amunicji
w celu zmniejszenia ryzyka nielegalnego
handlu nimi32.
Reasumując, nielegalny obrót bronią na terenie Unii Europejskiej
jest ściśle powiązany z kwestią
przestępczości zorganizowanej.
To właśnie członkowie grup przestępczych zajmujących się przede

wszystkim handlem narkotykami są
głównymi stronami nielegalnego
obrotu BSiL. Niemniej obrót bronią
jest jedynie dodatkiem do działalności przestępczej i w większości
przypadków nie stanowi dla tych
grup istotnego źródła dochodu.
Unia Europejska bardzo poważnie traktuje temat nielegalnego
handlu bronią, czemu daje wyraz
w licznych rozwiązaniach prawnych mających na celu ograniczenie tej przestępczej działalności.
Wprowadzane regulacje, w połączeniu z działaniami, takimi np. jak
uszczelnianie granic zewnętrznych
Unii – powodują, że przemyt broni
do Unii jest mało opłacalny, a do
tego coraz trudniejszy.
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Drogi i sposoby przemytu
substancji narkotycznych
do Polski

Niniejsza publikacja dotyczy problematyki przemytu substancji narkotycznych
do Polski. Opisano w niej, jak w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat polityka państwa wpływała na dostęp społeczeństwa do środków odurzających i w jaki sposób
w obecnych czasach prawo zapobiega przedostawaniu się nielegalnego towaru na
teren Rzeczpospolitej Polskiej.
Opisano w niej także wybrane sposoby stosowane przez przemytników w celu ukrycia narkotyków (z podziałem na rodzaj środka transportu) oraz najczęstsze szlaki
handlowe.

Przez wiele lat, w związku z zamknięciem granic, Polska była oddzielona żelazną kurtyną od światowego handlu
narkotyków, a polscy użytkownicy nie
mieli dostępu do substancji psychoaktywnych, chyba że produkowali je na własny
użytek. Lata 80. i 90. XX wieku dały silny
impuls do rozwoju narkomanii w Polsce.
Wraz z otwarciem granic oraz wzrostem
ruchu turystycznego i międzynarodowej
wymiany handlowej podaż na substancje
psychoaktywne rosła również, pociągając
za sobą rozwój przestępczości zorganizowanej. Na zwiększony popyt z kolei wpływ
miała intensywna transmisja wzorów kulturowych, wśród których pojawiło się także

używanie w celach niemedycznych związków narkotycznych1. Polska stała się krajem
atrakcyjnym dla przemytników ze względu na jej centralne położenie geograficzne,
przynależność do Unii Europejskiej oraz
nieszczelność granic na wschodzie kraju2.
Przemyt (inaczej kontrabanda, szmugiel) jest najstarszym przestępstwem
1

2

D. Dudek, P. Rakowski, Teoretyczne i praktyczne
aspekty zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej w Unii Europejskiej – spojrzenie na problem
z polskiego punktu widzenia, Forum Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE, Centrum
Europejskie – Natolin, Warszawa 2005, s. 5.
A. Lewkowicz, Metody przemycania narkotyków
oraz sposoby ich rozpoznawania, Zeszyty Naukowe
WSOWL, nr 4(162)2011, s. 101.
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w dziejach ludzkości. Przez to pojęcie rozumie się przemieszczenie towarów pomiędzy państwami z pominięciem opłat
celnych, akcyzy, podatku VAT i innych
należności wobec państwa, na którego terytorium wwieziono towar, lub też wwiezienie towaru, którym obrót jest w danym
kraju zakazany przez prawo3. Do towarów
przemycanych przez granicę państwa,
oprócz narkotyków, zalicza się również:
alkohol, papierosy, kradzione samochody
oraz dzieła sztuki4. Zgodnie z art. 1 ustawy
z 12 października 1990 roku o ochronie
granicy państwowej5 przez pojęcie granicy
Rzeczypospolitej Polskiej rozumie się powierzchnię pionową przechodzącą przez
linię graniczną, która oddziela terytorium
państwa od terytoriów innych państw
i morza pełnego. Rozgranicza ona również
przestrzeń powietrzną, wodną i wnętrze
ziemi. Na morzu przebiega w odległości
12 mil morskich od linii podstawowej lub
po zewnętrznej granicy red włączonych do
morza terytorialnego.
Zwalczanie nielegalnego przewozu
narkotyków jest jednym z ważniejszych zadań Służby Celnej, określonych w art. 2 ust. 4 ustawy z 27
sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej6. Substancją narkotyczną jest
każdy związek charakteryzujący się
jednocześnie trzema właściwościami: wywoływaniem uczucia błogostanu, powodowaniem fizycznego
i psychicznego uzależnienia się,

E. Cilecki, Przestępstwa przemytnicze, Departament szkolenia i doskonalenia zawodowego, Warszawa 1976, s. 44.
4
B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2010, s. 321.
5
Ustawa z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. nr 70, poz. 461).
6
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
(Dz.U. z 2009 r. nr 168, poz. 1323).
3
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prowadzącego w ostateczności do
głodu narkotycznego oraz szybkiej
psychicznej, fizycznej i społecznej
degeneracji zażywającego7. Działania Służby Celnej są ukierunkowane
na wykrywanie przemytu narkotyków pochodzenia naturalnego (konopie indyjskie, kokaina, haszysz,
heroina), narkotyków syntetycznych (amfetamina, LSD, ecstasy),
prekursorów (substancji bazowych
wykorzystywanych do wytwarzania
narkotyków syntetycznych) oraz
substancji zastępczych (dopalaczy,
anabolików)8.
Przez terytorium Polski przebiegają
główne szlaki przemytu narkotyków. Nielegalne substancje przemycane są w tranzycie albo bezpośrednio docierają na rynki
zachodnioeuropejskie. Zniesienie granic po
wejściu Polski do strefy Schengen ułatwiło
przemyt narkotyków z Polski do Europy
oraz w odwrotnym kierunku. Ponadto duża
migracja zarobkowa Polaków do Wielkiej
Brytanii jest wykorzystywana do przemytu
przez grupy przestępcze. Coraz popularniejszy jest również przewóz narkotyków
do krajów skandynawskich. Odbywa się
to drogą morską z polskich portów lub
transportem lądowym9. Narkotyki często
są w Polsce magazynowane, a następnie
przepakowywane i w mniejszych ilościach
przesyłanie do innych krajów europejskich
S. Górski, Uwaga rodzice narkomania, Instytut
Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa
1985, s. 13.
8
M. Daczko, Zwalczanie przestępczości narkotykowej,
Wiadomości Celne nr 1/2/2013, Ministerstwo Finansów – Służba Celna, Warszawa 2012, s. 23.
9
A. Malczewski, Nielegalny rynek oraz redukcja podaży na narkotyki, Centrum Informacji
o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2010,
s. 17 i 18.
7
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mi narkotycznymi pozwalają przemytnikom na częste zmiany tras
przewozu, kurierów i konwojentów,
a także metod ukrywania narkotyków11. Pośród stosowanych metod
przemytu związków psychoaktywnych odnotowano:

i Ameryki Północnej. Trasy i metody przemytu narkotyków do Polski zależą od ich
rodzaju, ilości i kraju pochodzenia, a także od opłacalności i ryzyka ponoszonego
przez osobę przemycającą. Główne trasy
przedstawiono poniżej10:



drogą morską i powietrzną – kokaina
z Ameryki Południowej oraz marihuana
i haszysz z Afryki,



drogą powietrzną i lądową – heroina,
marihuana i haszysz pochodzenia azjatyckiego (Azja Południowo-Zachodnia),



drogą lądową przez terytorium byłego
ZSRR oraz tzw. szlakiem bałkańskim
(Turcja – Bułgaria – Rumunia – Węgry)
– heroina z krajów tzw. Złotego Półksiężyca (Afganistan – Pakistan – Iran)
oraz z tzw. Złotego Trójkąta (Birma –
Laos – Tajlandia),



2. Użycie woreczków strunowych, zalanych woskiem torebek foliowych,
opakowań po papierosach;

drogą lądową przez terytorium Niemiec
– marihuana przemycana z Holandii.
Przemyt narkotyków odbywa się
różnymi środkami komunikacji: samochodowej, kolejowej, morskiej
(szczególnym rodzajem przemytu
jest przestępczość kontenerowa),
lotniczej. Przemytnicy substancji psychoaktywnych wykazują się
niezwykłą pomysłowością w swej
działalności. Jest to spowodowane
faktem, że przewóz towarów zakazanych przez granice państwowe nie jest prosty, a służby celne
z każdym rokiem są wyposażane
w sprzęt wykrywający coraz lepszej jakości. Jednakże duże zyski
z nielegalnego obrotu substancja-

10

1. Wykorzystanie specjalnie skonstruowanych schowków w samochodach osobowych i ciężarowych
(w bagażnikach, kołach zapasowych, pod tapicerką, w zbiorniku
na paliwo o podwójnych ściankach, w butlach gazowych), skrytek
w pociągach dostępnych dla każdego podróżnego, co gwarantuje
przewoźnikowi anonimowość;

http://www.narkomania.org.pl/, dane na dzień
20.04.2016.

3. Połykanie kapsułek zawierających
substancje odurzające, których
opakowania stanowią warstwy
nieprzepuszczalnego materiału
plastycznego, takiego jak rękawice
chirurgiczne. Dodatkowo są one
otaczane parafiną w celu łatwiejszego połknięcia. Jednorazowo
przemytnik może w ten sposób
przewieźć do dwóch kilogramów
towaru lub, umieszczając je np.
w kanale odbytowym, do 200 gramów substancji.
Wykrywanie substancji psychoaktywnych przy wzrastającym ruchu, zmieniających się metodach i sposobach przemytu
jest trudne dla organów celnych, dlatego
ważne jest posiadanie przez nich wiedzy,
11

A. Lewkowicz, Metody przemycania... op.cit., s. 99.
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jak kontrolować pojazdy przekraczające
granice państwowe12. Najważniejsze punkty

do kontroli środków transportu przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Kontrola środków transportu
Środek transportu

Punkty do skontrolowania

Samochód

Zderzaki, wsporniki mocujące, błotniki, deska rozdzielcza,
zbiornik paliwa, drzwi, poszycie wewnętrzne, dach, wzmocnienia poprzeczne, koło zapasowe, progi i tunel skrzyni zmiany
biegów, mocowania siedzeń;

Podwozie przyczepy

Podwozie, opony, podłoga, zbiornik powietrza, miejsce mocowania koła zapasowego;

Cysterna paliwa

Opony, ścianki, schowki, zbiornik wewnętrzny, miejsce mocowania koła zapasowego;

Ciągnik

Podwozie, silnik, zbiornik paliwa, opony, boki i wnętrze kabiny,
przód pojazdu, koło zapasowe, rura wydechowa;

Samolot

Na zewnątrz: komory podwozia, komory klimatyczne, przednie
i tylne ładownie, awionetka, komory po lewej stronie samolotu;
wewnątrz: kabina pilotów, kabina pasażerska, toalety, kuchenki;

Statek

Ładownia, sterownia, maszynownia, rufa, forpik, pokłady górne,
kadłub, zewnętrzna powierzchnia statku, kwatery załogi.

Źródło: A. Lewkowicz, Metody przemycania…, op.cit., s. 107 i 108.

W przypadku drobnych przemytników
i detalistów narkotyki ukrywa się również13 :





12
13

na ciele osoby przemycającej oraz w rzeczach, które przewozi: bieliźnie, ale także w obuwiu, kamizelkach, paskach, we
włosach, w perukach czy też protezach
kończyn;12 13
w artykułach higieny osobistej, takich
jak dezodoranty, tubki pasty do zębów,
kremy;

A. Lewkowicz, Metody przemycania.., op.cit., s. 102.
E. W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys,
Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk. Różne
perspektywy – jeden cel, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s. 111-115.
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 w artykułach żywnościowych: butelkach




z napojami, torebkach z cukierkami;
w podwójnych dnach, ściankach walizki
czy torby, w strukturach opakowań;
w zabawkach, instrumentach, książkach, pamiątkach.

Wykrycie przemytu jest możliwe dzięki wnikliwej obserwacji zachowań podróżnego. Obserwacja ta powinna się odbywać
nieustannie, w trakcie kontroli, przed nią,
w czasie zadawania pytań oraz udzielania
na nie odpowiedzi. Uwagę kontrolującego
powinny zwrócić nienaturalne ruchy podejrzanego, jego trudności z widzeniem,
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słyszeniem oraz koordynacją. Najczęstsze
zachowania mogące świadczyć o próbie

przemytu narkotyków przedstawiono na
wykresie nr 2.

Tabela 2. Zachowania pasażerów budzące podejrzenia
Zachowania podejrzane

Sygnały niewerbalne

Bladość lub zaczerwienie twarzy, unikanie kontaktu wzrokowego, przymykanie oczu lub oczy zbyt szeroko otwarte,
przestraszony wyraz twarzy, nerwowa gestykulacja, przygryzanie warg, gładzenie włosów, sztywny chód, nadmierna ruchliwość, nadmierna potliwość, zgrzytanie zębami,
ziewanie, powtarzające się przełykanie śliny, stukanie
nogą o podłoże;

Sygnały werbalne

Zdenerwowanie wyczuwalne w głosie, odmowa odpowiedzi na zadane pytanie, odpowiadanie pytaniem na pytanie, mówienie nie na temat lub udzielanie niejasnych,
zawiłych odpowiedzi, próby zmiany kierunku rozmowy,
niepewny głos, często załamujący się.

Źródło: A. Lewkowicz, Metody przemycania…, op.cit., s. 104 i 105.

Oprócz przemytu narkotyki w Polsce coraz częściej pochodzą
z produkcji na rynku lokalnym.
Do najpopularniejszych zalicza się
marihuanę, zwykle uważaną przez
użytkowników za związek bezpieczny, od którego nie można się
uzależnić. Jej popularność jest związana z faktem, że plantację konopi
łatwo jest założyć, a nasiona można
kupić bez konsekwencji, ponieważ
nie zawierają substancji aktywnej,
jaką jest tetrahydrocannabinol, który jest obecny dopiero w roślinach.
Ponadto nie ma również problemu
z zakupem urządzeń do ich uprawy: lamp czy systemów nawadniających. Wszystko to powoduje, że
przestępcy w znacznym stopniu
bazują na hodowlach krajowych i
w mniejszym stopniu zależni są od

przemytu. Szacuje się, że ok. 50%
wszystkich transakcji narkotykowych dotyczy właśnie marihuany,
przy czym w chwili obecnej większość pochodzi właśnie z krajowej
produkcji. Jako że jest to narkotyk
wysokiej jakości, często jest wywożony poza granice kraju14.
Spośród związków syntetycznych za
najpopularniejsze uważa się amfetaminę
i jej pochodne, które stanowią ok. 40%,
działań przestępczych związanych z przestępczością narkotykową. Polska amfetamina, znana już w latach 80. XX wieku, jest
narkotykiem o dużej czystości przemycanym do Czech, Słowacji, Niemiec, Szwecji,
Norwegii, Rosji, Łotwy i Białorusi15.
14
15

http://www.narkoslang.pl, dane na dzień 20.04.2016.
A. Lewkowicz, Metody przemycania…, op.cit.,
s. 100.
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R

osnącemu zainteresowaniu problemami bezpieczeństwa, a zwłaszcza zagrożeniami ze strony terroryzmu (wewnętrznego i międzynarodowego) towarzyszy pojawianie się nowych prac naukowych poświęconych
tej problematyce, dotychczas tylko marginesowo uwzględnianej w polskiej
literaturze naukowej. Prace te tematycznie sytuują się na pograniczu nauk
prawnych, nauki o stosunkach międzynarodowych, socjologii polityki i psychologii społecznej. Zarówno międzydyscyplinarny charakter tej problematyki, jak i jej stosunkowa nowość powodują, że wiele problemów teoretycznych i metodologicznych wymaga jeszcze pogłębienia. Nie jest to zresztą
właściwość li tylko prac polskich. W literaturze światowej panuje daleko
posunięty chaos w definiowaniu takich zjawisk, jak terroryzm międzynarodowy, a także w diagnozowaniu źródeł i charakteru obecnych zagrożeń dla
bezpieczeństwa państw i ich obywateli.
Autor pierwszej z omawianych to prac, doktor habilitowany Tomasz R.
Aleksandrowicz, reprezentuje pogląd, zgodnie z którym terroryzm jest zjawiskiem ponadczasowym, trwającym – w zmieniających się formach – od
najdawniejszych czasów. „Historia terroryzmu – pisze – jest równie długa,
jak historia polityki” (s. 15). Pogląd ten daje się obronić jedynie na gruncie
bardzo szerokiej definicji terroryzmu jako „wykorzystywania przemocy i za-
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straszania dla osiągnięcia celu politycznego” (s. 27). W literaturze funkcjonuje jednak wiele różnych definicji terroryzmu, co powoduje pewien chaos
w dyskusjach na temat tego zjawiska.
Sprawę komplikuje również to, że terminem „terroryści” posługiwano się
rozmaicie w różnych okresach historycznych, a do tego termin ów ma wyraźnie pejoratywny sens: używa się go w odniesieniu do ugrupowań, którym
odmawia się racji, a nie w stosunku do tych, które cieszą się sympatią stosującego ten termin. Autor zdaje sumiennie sprawę ze stanu dyskusji na temat
istoty terroryzmu i podkreśla, że analizowane zjawisko zmienia swój charakter, zwłaszcza w XXI stuleciu. Nie proponuje własnej definicji terroryzmu, ale
za najlepszą uznaje definicję zaproponowaną przez Mariana Flemminga, który uważa, że „terroryzm to umyślne działanie stanowiące naruszenie prawa
karnego i zmierzające w drodze aktów przemocy lub zagrożenia tymi aktami
do zastraszania organów państwa lub znacznych odłamów społeczeństwa
oraz do wymuszenia określonego postępowania” (s. 29). Definicja ta jednak nasuwa dość istotną wątpliwość co do podmiotu dopuszczającego się
terroryzmu. Czy za terroryzm uznać należy działania państwa, które w toku
prowadzonej wojny podejmuje działania niezgodne z prawem wojennym,
a zmierzające do zastraszenia przeciwnika i wymuszenia określonego postępowania? Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki, podobnie
jak wcześniejsze bombardowania miast, miałoby w tym wypadku charakter
działań terrorystycznych, co wydaje mi się nadmiernym rozszerzeniem omawianego zjawiska. Z drugiej strony w myśl przyjętej tu definicji terrorystami
byliby zamachowcy, którzy zabili cara Aleksandra Drugiego lub arcyksięcia
Ferdynanda, a być może także powstańcy styczniowi i uczestnicy rewolucji
1905 roku. Wydaje mi się więc, że celowe byłoby skonstruowanie takiej definicji, która pozwoliłaby zawęzić omawiane zjawisko i wyodrębnić je spośród
różnych form stosowanie przemocy dla celów politycznych.
Uważam, że taka węższa definicja terroryzmu powinna uwzględniać dwie
podstawowe cechy. Po pierwsze: terroryzm jest działaniem grup zorganizowanych nie będących państwami, ale stawiających sobie cele polityczne. Po
drugie: jest to działanie świadomie i celowo skierowane na ofiary przypadkowe – w tym sensie, że nie są one w jakikolwiek osobisty sposób odpowiedzialne za stan rzeczy, który terroryści starają się zmienić. Tylko takie działania gotów byłbym uznać za działania terrorystyczne sensu stricto. Nie przeczy temu fakt, że bywają sytuacje graniczne, co jednak jest rzeczą normalną
w naukach społecznych. W szczególności skomplikowany jest problem tak
zwanego „terroryzmu państwowego” (ss. 34 i 35). Stosowanie przez państwo
przemocy w stosunku do innego państwa znane jest pod inną nazwą. Jest
to wojna. Nie widzę powodu, by rezygnować z tego terminu, zwłaszcza że
teoria wojen współczesnych posługuje się takimi określeniami, jak „wojna
ograniczona”. Używanie przemocy wobec własnych obywateli może być
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zgodne lub niezgodne z prawem, ale jest czymś innym niż terroryzm. Natomiast przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach państwa posługują się organizacjami terrorystycznymi lub wspierają ich działania, gdy odpowiada to
polityce państwowej.
Tomasz Aleksandrowicz pokazuje kompetentnie, jak bardzo zjawisko
terroryzmu zmienia się w ostatnich dziesięcioleciach, a także daje przegląd
międzynarodowych aktów prawnych wymierzonych w zjawisko terroryzmu.
Przegląd ten nasuwa pesymistyczną refleksję na temat zdolności prawa międzynarodowego do jednoznacznego określenia tego zjawiska i sprecyzowania norm służących jego zwalczaniu. Na przeszkodzie stoją nie trudności teoretyczne, lecz to, że takie samo działanie oceniane jest diametralnie różnie
– w zależności od interesów państw i od wyznawanych przez nie systemów
wartości.
Ostatni rozdział pracy Aleksandrowicza poświęcony jest zagrożeniom terrorystycznym dla Polski. Autor zachowuje w tej sprawie umiar. Podkreśla, że
Polska nie należy do państw najbardziej zagrożonych atakami terrorystycznymi, ale nie lekceważy takich zagrożeń. Wskazuje (s. 169) na zagrożenie
potencjalnie tkwiące w postawach ksenofobicznych, które w ostatnim roku
uległy wyraźnemu wzmocnieniu. Podzielając pogląd autora o stosunkowo
niskim poziomie zagrożenia terroryzmem w Polsce, obawiam się jednak, że
może ono znacząco wzrosnąć, jeśli pogłębiać się będzie polaryzacja polityczna i wzajemna wrogość.
Druga z omawianych prac ma charakter podręcznika akademickiego.
Czterej autorzy (wśród których główną rolę odgrywa pułkownik rezerwy profesor Zbigniew Ścibiorek) wywodzą się z dawnej Akademii Obrony Narodowej i innych struktur wojskowych. Wnoszą więc do omawianej problematyki
doświadczenie zawodowe, obok poważnej wiedzy teoretycznej. Bezpieczeństwo traktują jako jedną z najważniejszych potrzeb – tak pojedynczego człowieka, jak społeczeństw i państw. W tym drugim wypadku rozróżniają bezpieczeństwo zewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne, koncentrując uwagę na tym drugim. Bezpieczeństwo wewnętrzne definiują (s. 29) jako „stan
(proces) uzyskany w efekcie spełniania przez państwo funkcji wewnętrznej
realizowanej w ramach strategicznej polityki bezpieczeństwa, przejawiający
się ochroną zdrowia, życia ludzi i majątku narodowego przed bezprawnym
działaniem, skutkami klęsk naturalnych i awarii technicznych”.
Tak definiując bezpieczeństwo wewnętrzne autorzy wydzielają w jego
ramach kilka rodzajów bezpieczeństwa: (1) bezpieczeństwo publiczne, powszechne i ustrojowe, (2) bezpieczeństwo społeczne, (3) bezpieczeństwo
ekologiczne, (4) bezpieczeństwo informacyjne, (5) bezpieczeństwo kulturowe, (6) bezpieczeństwo ideologiczne, (7) bezpieczeństwo demograficzne, (8)
bezpieczeństwo lokalne. Dziwi mnie, że w powyższym wyliczeniu nie zna-
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lazło się bezpieczeństwo zdrowotne, chociaż o potrzebach w tym zakresie
wspomina się w związku z typologią potrzeb społecznych zaproponowaną
przez W. Kitlera (s. 39). Tak szerokie ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego
powoduje, że rozważania na jego temat są w istocie rozważaniami na temat
całej polityki wewnętrznej państwa. Choć jest to zgodne z dominującą obecnie tendencją w nauce i dydaktyce akademickiej, bardziej celowe wydawałoby mi się zawężenie zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego do samej tylko
ochrony ładu ustrojowego i porządku prawnego, czyli do tego, co tradycyjnie traktowane jest jako wewnętrzna funkcja państwa, oddzielona od jego
funkcji administracyjnych. Jest to jednak sprawa konwencji naukowej, którą
wolno ujmować tak lub inaczej.
Zaletą książki jest bardzo kompetentne i szczegółowe przedstawienie
metod działania państwa, w tym działania w sytuacjach nadzwyczajnych.
Pod tym względem książka może być traktowana jako bardzo cenny wykład
prakseologii działań państwa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa jego
obywateli. Mniej uwagi poświęcili natomiast autorzy analizie społecznych
źródeł zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego (poza bardzo interesującym rozdziałem o terroryzmie). Widoczne tu jest, jak dalece w analizach
bezpieczeństwa wewnętrznego potrzebne jest pogłębienie analizy prawnej
i instytucjonalnej przez rozbudowanie socjologii bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli analizy tych procesów i zjawisk społecznych, które leżą u podstaw zagrożeń wewnętrznych.
Obie omawiane prace napisane są w sposób ciekawy i przystępny. Powinny zainteresować szerokie grono specjalistów (w tym prawników), ale także
czytelników nie zajmujących się zawodowo tą problematyką, a chcących
wyrobić sobie zdanie o tym, co zagraża naszemu bezpieczeństwu i co owo
bezpieczeństwo wzmacnia.
										
						
Jerzy J. Wiatr
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W

imponującym tempie ukazał się polski przekład najnowszej książki
Henry’ego Kissingera, wydanej w USA w 2016 roku. Jest to ciekawe
uzupełnienie wcześniejszej pracy amerykańskiego uczonego i męża stanu
– jego „Dyplomacji” (wydanej w 1994 roku i udostępnionej polskiemu czytelnikowi w 1996 roku). Nowa praca jest objętościowo skromniejsza, mniej
drobiazgowa w opisie wydarzeń, bardziej syntetyczna w nakreśleniu wizji
ładu międzynarodowego.
Henry Kissinger pisze o porządku światowym jako uczony, który polityką
międzynarodową zajmuje się od kilkudziesięciu lat, ale także jako polityk,
który przez osiem lat (1969-1977) współkształtował politykę zagraniczną
USA, a tym samym wpływał na kształt ładu międzynarodowego. Ta dwoistość perspektyw wpływa na sposób widzenia świata. Oceny autora są bardziej neutralne w odniesieniu do czasów dawniejszych (aż po koniec drugiej
wojny światowej), a bardziej stronnicze – a przez to kontrowersyjne – w odniesieniu do lat powojennych.
Ewolucję porządku światowego Kissinger rozpatruje na osi wyznaczanej
przez dwie zmienne: prawomocność i siłę. Równowaga cechująca każdy kolejny porządek światowy opiera się – powiada Kissinger – „na dwóch składowych: zbiorze powszechnie akceptowanych reguł, które definiują granice dopuszczalnego działania, i równowadze sił, która narzuca ograniczenia tam,
gdzie reguły przestają obowiązywać, uniemożliwiając jednemu podmiotowi
politycznemu podporządkowanie sobie wszystkich pozostałych” (s. 16).
Pierwsze dwa rozdziały poświęca Kissinger ładowi „westfalskiemu”, opartemu na pluralizmie państw narodowych i równowadze sił. Kres temu ładowi
przyniosła druga wojna światowa, w wyniku której powstał dwubiegunowy
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ład międzynarodowy, cechujący się antagonizmem, ale i względną równowagą sił między dwoma blokami państw i stojącymi na ich czele dwoma supermocarstwami. W ciągu niespełna półwiecza trwania tego ładu następowały zmiany, z których najważniejszą był wzrost potęgi Chin i uzyskiwanie
przez nie pozycji trzeciego – obok USA i ZSRR – mocarstwa światowego.
Analizując politykę międzynarodową okresu zimnej wojny Kissinger
przyjmuje wyraźnie ideologiczną koncepcję roli USA jako mocarstwa działającego „na rzecz całej ludzkości” (s. 223-259). Trudno oprzeć się wrażeniu, że
tak właśnie postrzegali politykę swoich państw politycy obu supermocarstw
– tyle że owo dobro całej ludzkości postrzegali odmiennie. U Kissingera razi
w tej analizie zbyt łatwe przechodzenie do porządku nad tymi zachowaniami
USA, w których wyraźnie do głosu dochodziły interesy własne (często, choć
nie zawsze, ekonomiczne). Nie rozważa motywów, dla których USA inspirowały obalenie nacjonalistycznego rządu Mossadeka w Iranie, gdy podjął on
w 1953 roku próbę nacjonalizacji złóż ropy naftowej, ani motywów wspierania dyktatury Pinocheta w Chile, także wtedy gdy oczywista była już skala jej
zbrodni przeciw prawom człowieka. U polityka, który w tej drugiej sprawie
odegrał niebagatelną rolę, takie podejście nie dziwi, ale u wybitnego uczonego nie powinno mieć miejsca.
Kissinger powitał koniec zimnej wojny jako zwycięstwo USA i głoszonych
przez nie zasad. Ma w tej sprawie rację. Ostatnie dziesięciolecie XX wieku to
okres Pax Americana – amerykańskiej hegemonii w skali światowej. Kissinger nie był odosobniony w przekonaniu, że owo amerykańskie przywództwo po zimnej wojnie będzie dla ładu światowego korzystne. Coraz bardziej
odosobniony jest natomiast wtedy, gdy z uporem broni polityki USA w XXI
wieku, gdy pozbawiona realizmu, imperialna koncepcja George’ a W. Busha
doprowadziła do niefortunnej wojny irackiej i zapoczątkowała kryzys amerykańskiej hegemonii. W tej sprawie znacznie większym realizmem wykazał się
wielki rywal Kissingera Zbigniew Brzeziński, który parę lat temu stwierdził,
że „kosztowny unilateralizm prezydentury młodego Busha doprowadził do
trwającej dekadę wojny na Bliskim Wschodzie i klęski amerykańskiej polityki zagranicznej” (Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2013, s. 9).
W rozważaniach końcowych Kissinger za podstawowe wyzwanie dla dyplomacji uważa rekonstrukcję systemu międzynarodowego. Jego rdzeniem
miałaby być wspólnota „państw afirmujących godność jednostki i demokrację uczestniczącą” (s. 348), która liczyć się musi z istnieniem innych regionalnych ośrodków siły. „Dla Stanów Zjednoczonych – pisze – poszukiwanie
porządku światowego opiera się na założeniu, że propagowanie uniwersalnych zasad musi iść w parze z uznaniem historycznych i kulturowych realiów
innych regionów” (s. 349). Jest to realistyczne uznanie pluralizmu we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Chociaż Kissinger nie mówi tego
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wprost, widoczne jest, iż nie widzi on porządku światowego XXI wieku jako
ładu dyktowanego przez Stany Zjednoczone. Kilka innych mocarstw – Chiny,
Rosja, Indie – a w Europie Unia Europejska (także po opuszczeniu jej przez
Wielką Brytanię) stanowić będą w sposób trwały podstawy nowej równowagi sił. W tej równowadze USA na długo pozostawać będą partnerem najsilniejszym (zwłaszcza pod względem potęgi wojskowej), ale hegemonia światowa tego mocarstwa okazała się zjawiskiem krótkotrwałym.
Ten nowy porządek światowy nie wyklucza istnienia konfliktów, zwłaszcza tam, gdzie interesy głównych mocarstw są sprzeczne. Nie jest to jednak
– jak w czasie zimnej wojny – totalny konflikt o panowanie nad światem. Nie
jest to także konflikt ideologiczny, choć utrzymują się różnice ideologiczne
między mocarstwami. Klęska koncepcji G.W. Busha, który widział w marszu
ku dominacji demokracji w świecie „boską misję” Stanów Zjednoczonych,
oznacza powrót do tak dobrze Kissingerowi znanej i znakomicie przez niego
opisywanej równowagi sił.
										
						
Jerzy J. Wiatr
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