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Obecny numer naszego kwartalnika otwiera 
wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof.  
dr. hab. Romana Wieruszewskiego na uroczysto-
ści otwarcia roku akademickiego w naszej uczelni  
6 października br. Obok istotnych treści na-
ukowych zawiera on ciekawą analizę spornych 
problemów związanych z zmianami w wymia-
rze sprawiedliwości dokonywanymi w ostatnich 
latach.
Podstawową część numeru stanowią referaty 
przedstawione na konferencji na temat „Ład mię-
dzynarodowy i bezpieczeństwo narodowe: per-
spektywa stulecia”, zorganizowanej przez Koło 
Naukowe Prawa Międzynarodowego w naszym 
wydziale zamiejscowym w Brukseli w dniach 8–9 
września br. W konferencji obok pracowników  
i studentów EWSPiA brali udział uczestnicy  
z Akademii Sztuki Wojennej i innych uczelni.
Wśród pozostałych tekstów tym numerze warto 
zwrócić uwagę na artykuł Magdaleny Fedoro-
wicz, profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, na temat bezpieczeństwa obrotu 
prawnego na rynku kredytów hipotetycznych 
oraz na esej studenta EWSPiA Michała Wolczań-
skiego o arabskiej wiośnie, napisany w ramach 
zajęć ze stosunków międzynarodowych.
Rozszerzając grono publikujących u nas auto-
rów, wyrażamy przekonanie, że między innymi tą 
drogą pismo nasze przyczynia się do umocnie-
nia pozycji naukowej Europejskiej Wyższej Szko-
ły Prawa i Administracji – jako ośrodka nie tylko 
dydaktyki, lecz także refleksji naukowej.  
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  Zasada praworządności
 

Roman Wieruszewski

Jego Magnificencjo Panie Rektorze, Pani Kanclerz, Państwo Dziekani, Koleżan-
ki i Koledzy, Szanowni Absolwenci, Drodzy Studenci,

Kilka lat temu miałem zaszczyt wygło-
sić wykład inauguracyjny na naszej uczelni 
pt. „Czy potrzebujemy nowej konstytucji?” 
Konkluzją wykładu było stwierdzenie, że 
w obecnym stanie nastrojów społecznych 
i politycznych nie ma warunków do uzgod-
nienia na drodze konsensu tekstu nowej 
konstytucji. Jak Państwo wiecie, prognoza 
moja okazała się trafna, z czego wcale nie 
jestem dumny. Wolałbym bowiem, aby-
śmy – z zachowaniem różnic w poglądach 
politycznych – byli zdolni do wspólnego 
działania w sprawach fundamentalnych dla 
funkcjonowania państwa i społeczeństwa. 
Rzeczpospolita Polska jest bowiem dobrem 
wspólnym wszystkich jej obywateli.

Przedmiotem dzisiejszych rozważań jest 
zasada praworządności. Zasada ta bywa też 
określana mianem państwa prawa (rule of 
law; l ’Etat de dront; Rechstatt; statto di di-
ritto; wierchowienstwo zakona). Oczywiście 
w tym z natury rzeczy stosunkowo krót-
kim wystąpieniu nie ma możliwości pełnej 

prezentacji wszystkich aspektów tej zasa-
dy, która winna być fundamentem systemu 
prawa naszego państwa. Chciałbym jednak 
postawić pytanie, czy pozostaje nim nadal. 
Innymi słowy: czy Polska jest nadal pań-
stwem praworządnym?

Współcześnie wyodrębnia się dwa 
sposoby pojmowania państwa pra-
wa. Jest to model formalistyczny 
oraz model demokratyczny. Naj-
bardziej znanym przedstawicielem 
teorii formalnej jest amerykański 
teoretyk prawa, autor słynnej „Mo-
ralności prawa” Lon Fuller1. Istota 
tej koncepcji polega na przyjęciu 
założenia, że państwo i jego or-
gany w działaniu wobec obywateli 
i mieszkańców państwa związani są 
normami i zasadami prawa. Każde 
działanie organu państwowego wo-

1 Morality of law, 1964; wyd. polskie, Lon L. Full-
er, Moralność prawa, tłum. Stefan Amsterdamski, 
Warszawa 1978, ss. 326. 
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bec jednostek, podmiotów prawnych 
powinno znajdować oparcie w obo-
wiązujących przepisach prawa, mieć 
podstawę prawną. Zdaniem Fullera, 
aby można było mówić o państwie 
praworządnym, prawo powinno 
spełniać następujące warunki:
1. Ogólność – normy prawa po-

winny być uniwersalne (abs-
trakcyjne), a nie kazuistyczne 
(konkretne), tzn. nie formułowa-
ne ad hoc, względem konkretnej 
osoby czy sytuacji;

2. Ogłoszenie – normy prawa po-
winny być znane, każdy winien 
mieć możliwość dotarcia do ich 
treści;

3. Odnoszenie się jedynie zacho-
wań przyszłych, nie zaś prze-
szłych (prawo nie powinno 
działać wstecz);

4. Jasność – winno być zrozumiałe 
w swoich sformułowaniach;

5. Niesprzeczność – nie może jed-
nocześnie wymagać zachowań 
sprzecznych;

6. Możliwość realizacji – wymaga-
nia prawa powinny być nie tylko 
obiektywne, ale i realne;

7. Stabilność – nie powinno zmie-
niać się zbyt często;

8. Zapewnienie zgodności między 
działaniem urzędowym a obo-
wiązującymi normami (postulat 
zgodności).

Praworządność musi być odpowiednio 
zabezpieczona, np. przez reguły wykładni, 
wnioskowań inferencyjnych itd. Chronią 
one przed dobrowolnym interpretowaniem 

i odgadywaniem intencji prawodawcy. Jak-
kolwiek z  jednej strony Fuller nie neguje 
twórczego podejścia do stosowania prawa 
(np. przez sędziów) i postuluje ocenę ich 
pracy na podstawie wyników, to z drugiej 
zastrzega, że stanowienie prawa przez pra-
wodawcę musi być rozważne.

Te warunki decydują o  wewnętrznej 
moralności prawa, nie przesądzając, jakim 
celom prawo to ma służyć. Wszystkie osiem 
reguł ma charakter koniunkcyjny, w związ-
ku z czym rażące łamanie choćby jednej 
oznacza, że system prawny nie może być 
oceniony jako dobry i moralny. Dla Fulle-
ra wewnętrzna moralność jest warunkiem 
koniecznym istnienia porządku prawnego, 
swego rodzaju prawem naturalnym, które 
trzeba spełnić, żeby prawo w ogóle istniało. 
Prawo, twierdzi Fuller, nie pochodzi „z nie-
ba” ani nie wynika „z natury”, gdyż jego 
źródło tkwi w człowieku i społeczeństwie. 
W dużej mierze zależy od panującej kultu-
ry i aktualnego kontekstu – co znaczy, że 
nie jest dane raz na zawsze i niezmienne.

Materialne teorie koncepcji rzą-
dów prawa – oprócz elementów 
koncepcji formalnej – zawierają 
też dodatkowe treści. Najbardziej 
rozpowszechniona odmiana tej 
koncepcji odnosi się do praw jed-
nostek, a za jej przedstawiciela 
uznaje się amerykańskiego filozofa 
prawa i polityki Ronalda Dworki-
na. Jego koncepcja opiera się na 
uznaniu, iż jednostkom przysługują 
chronione przez prawo pozytywne 
moralne prawa i obowiązki w sto-
sunku do siebie oraz polityczne 
prawa przeciwko państwu2. Prawa 

2 Koncepcja Dworkina najpełniej wyrażona została 
w słynnej pracy: R. Dworkin, Biorąc prawa poważ-
nie, tłum. T. Kowalski, Warszawa 1998.
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te mogą być urzeczywistnione na 
żądanie obywateli przez sądy albo 
przez inne instytucje o charakterze 
judykacyjnym. Pierwotność upraw-
nień moralnych w odniesieniu do 
norm prawnych mających być tylko 
narzędziem zabezpieczenia tych 
uprawnień przesądza o włączeniu 
do ideału rule of law zagadnień 
związanych ze słusznością mate-
rialną prawa. W ten sposób zasada 
rządów prawa zostaje przekształ-
cona w zasadę rządów słusznego 
prawa.
Rozszerzenie formalnego ujęcia 
rule of law o elementy treściowe 
spowodowało, że niejednokrotnie 
traktuje się tę koncepcję niemal 
jako synonim praw człowieka. Ma-
terialne aspekty koncepcji rządów 
prawa dostarczają uzasadnienia dla 
argumentacji o charakterze etycz-
nym i politycznym w procesie sto-
sowania prawa, przede wszystkim 
w sądach. W ten sposób rule of law 
wznosi się na poziom rule of justi-
ce – czyli rządy sprawiedliwości. 
Z powyższych wywodów wynika, 
że system prawny demokratycz-
nego państwa prawa winien z jed-
nej strony odpowiadać dążeniom 
i przekonaniom społeczeństwa, 
z drugiej zaś opierać się na prawi-
dłowym procesie legislacyjnym.

Zasada demokratycznego państwa 
prawa, czyli innymi słowy zasada prawo-
rządności, należy do podstawowych zasad 
wyznaczających miejsce konstytucji w ca-
łym systemie prawnym. 

Do współczesnych elementów państwa 
prawa powinniśmy zaliczyć: 

  suwerenność narodu;
  konstytucjonalizm, tj. oparcie ustroju na 

konstytucji; 
  trójpodział władz;
  uznanie ustawy za podstawowe źródło 

prawa;
  niezależność sądownictwa;
  decentralizacja (instytucje rządowe);
  gwarancje konstytucyjne.

W Polsce zasada praworządności została 
wprowadzona do katalogu norm konstytu-
cyjnych nowelizacją Konstytucji PRL z 29 
grudnia 1989 roku. Dzisiaj, zgodnie z art. 
1 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska 
jest demokratycznym państwem prawnym, 
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwo-
ści społecznej”.

Regulacja tej zasady na poziomie kon-
stytucyjnym jest warunkiem koniecznym 
jej urzeczywistnienia, ale bynajmniej nie 
wystarczającym. Do standardów państwa 
prawa dochodzi się  zazwyczaj w drodze 
ewolucji i stopniowego wdrażania jej reguł.

Pierwszą z tych reguł jest zagwa-
rantowanie obywatelom pewności 
prawa stanowionego przez or-
gany państwowe. Oznacza to, że 
państwo nie powinno zaskakiwać 
obywateli nagłymi i niespodzie-
wanymi zmianami stanowionego 
przez siebie prawa, powodując 
tym niepewność sytuacji prawnej 
obywateli bądź innych podmiotów 
prawnych. Wszelkie nagłe, noc-
ne sesje parlamentu i pośpieszne, 
wielokrotne poprawki legislacyjne 
zaprzeczają tej regule.
Drugą ważną regułą państwa pra-
wa jest adekwatność integracji 
prawnej w życie społeczne. In-
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gerencja taka powinna być uwa-
runkowana względami ochrony 
interesów państwa lub ważnych 
wartości akceptowanych społecz-
nie. Zakres i głębia ingerencji praw-
nej winny pozostawać w proporcji 
do potrzeb gwarantowania war-
tości uznanej za nadrzędną – tym 
samym więc nie powinna to być 
ingerencja nadmierna, krępująca 
swobodę jednostki. Niedawna in-
gerencja ustawodawcza w wolność 
zgromadzeń z pewnością narusza 
tę regułę.
Trzecią cechą państwa prawa jest 
ochrona praw słusznie nabytych. 
Wynika ona pośrednio z zasady 
pewności prawa i stanowi kon-
sekwencję tej pewności o szcze-
gólnym znaczeniu prawnym oraz 
praktycznym. Zasada pewności 
prawa i zaufania do prawa wymaga 
uznania praw w ten sposób uzy-
skanych za prawa ‘słusznie naby-
te’, których posiadanie przez dany 
podmiot nie może być ex post 
kwestionowane. Tę regułę pozosta-
wiam tutaj bez bieżącego komen-
tarza – co jednak nie oznacza, że 
nie widzę jej naruszeń.
Czynnikiem, który stabilizuje sys-
tem prawny w państwie prawa 
i gwarantuje pewność prawa jest 
niewątpliwie konstytucjonaliza-
cja ustroju oraz zasad systemu 
prawnego. Oznacza ona poddanie 
systemu ustrojowego oraz systemu 
prawnego stabilizującym regułom 
o nadrzędnej mocy prawnej, a tak-
że dużej trwałości obowiązywania. 
Konstytucja wyznacza granice ak-
tywności państwa i podstawo-

wych jego organów, jak również 
zasady ich działania w przestrzeni 
społecznej i terytorialnej. Ponad-
to ustala hierarchię, moc i skutki 
prawne określonych konstytucyjnie 
czynności państwa i jego orga-
nów oraz reguły ich wzajemnych 
relacji. Ważnym składnikiem każ-
dej pełnej regulacji konstytucyjnej 
jest wyznaczenie granic ingerencji 
państwa w odniesieniu do jedno-
stek, określenie zasad ograniczenia 
wolności jednostek i funkcjonowa-
nia podmiotów prawnych na te-
rytorium danego państwa w jego 
przestrzeni prawnej.
Szczególnie istotna jest konsty-
tucjonalizacja relacji pomiędzy 
państwem a jednostkami, które 
pozostają w zasięgu bezpośred-
niego władztwa danego państwa. 
Inaczej mówiąc, jest to kwestia kon-
stytucyjnego gwarantowania wol-
ności, praw człowieka i obywatela 
na terytorium danego państwa.
Konstytucja stwarza prawne pod-
stawy dochodzenia roszczeń lub 
ich formułowania pod adresem in-
stytucji władzy publicznej. Oprócz 
tego zobowiązuje odpowiednie or-
gany państwa do urzeczywistniania 
tych roszczeń. Nadrzędność norm 
konstytucyjnych rodzi też powin-
ność – po stronie ustawodawcy 
zwykłego, organów prawodaw-
czych w ogólności oraz organów 
stosujących prawo – tworzenia 
ram prawnych i stosowania prawa 
sprzyjającego realizacji uprawnień 
jednostek dysponujących prawami 
konstytucyjnie gwarantowanymi.
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W kontekście powyższych ustaleń 
kluczową rolę winna pełnić spraw-
nie funkcjonująca kontrola prze-
strzegania konstytucji i ochrony 
porządku konstytucyjnego. Me-
chanizmy kontrolne powinny za-
równo zapobiegać wprowadzaniu 
do porządku prawnego państwa 
oraz do praktyki ustrojowej aktów 
i czynności sprzecznych z przepi-
sami konstytucji, jak też obligować 
do podejmowania działań służą-
cych wdrażaniu postanowień kon-
stytucji. 
Kolejną fundamentalną cechą pań-
stwa prawa jest zasada legalizmu 
działania aparatu państwowe-
go. Ma ona dwa istotne aspekty. 
Pierwszy dotyczy objęcia lub prze-
jęcia władzy. Zasada legalizmu 
sprowadza się do wymagania, by 
przekazanie władzy odbyło się 
z zachowaniem wcześniej ustano-
wionych i obowiązujących reguł. 
Aspekt drugi, o znaczeniu funk-
cjonalnym, sprowadza się do wy-
mogu, by poszczególne organy 
państwa podejmowały swe dzia-
łania tylko wtedy, gdy zezwala na 
to prawo. Każde działanie orga-
nu państwa powinno znajdować 
oparcie w obowiązującej normie 
kompetencyjnej – upoważniającej 
do działania w określonym zakre-
sie oraz formie. Działanie to nie 
może naruszać innych zasad obo-
wiązującego prawa. Tutaj jednym 
z negatywnych przykładów jest no-
welizacja ustawy o Sądzie Najwyż-
szym. Konstytucja daje wprawdzie 
ustawodawcy zwykłemu kompe-
tencję do ustalenia wieku przejścia 
w stan spoczynku sędziów SN, ale 

skorzystanie z tej kompetencji nie 
może naruszyć postanowień kon-
stytucyjnej normy gwarancyjnej, 
czyli normy gwarantującej I Preze-
sowi SN sześcioletnią kadencję. 

W istotnym związku z zasadą legali-
zmu pozostaje zasada prymatu ustawy. 
Oznacza ona preferowanie formy regulacji 
ustawowej stosunków społecznych wzglę-
dem innych postaci unormowań prawnych. 
W  szczególności postuluje się, by sfera 
wyłączności ustawowej objęła wolności 
i prawa jednostki oraz zasady regulujące 
wzajemne relacje poszczególnych ogniw 
aparatu państwowego, jak również grani-
ce upoważnień kompetencyjnych organów 
państwowych. W odniesieniu do wolno-
ści gwarantowanych jednostkom funkcja 
ustawy sprowadza się do określenia granic 
korzystania z wolności; względem zaś praw 
i obowiązków obywateli ustawa ma określić 
treści i zakres praw oraz sposoby ich docho-
dzenia bądź ich egzekwowania.

W  świetle postanowień Konstytucji 
niezbędnym atrybutem państwa prawnego 
jest występowanie w nim podziału władzy 
i równowagi podzielonych władz.

Ważne jest, by te władze respektowały 
w praktyce swego funkcjonowania podsta-
wowe – wymienione wyżej – cechy państwa 
prawnego, a w szczególności:
  zasadę zaufania obywatela do państwa 

i stanowionego w państwie prawa;
  nadrzędność norm konstytucyjnych;
  konstytucyjne gwarancje wolności 

i praw jednostki;
  zasadę legalizmu i prymat ustawy w sys-

temie aktów prawnych.
Obowiązująca konstytucja RP for-

mułuje zasadę, iż państwo to przestrzega 
wiążącego je prawa międzynarodowego, 
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zaś ratyfikowane umowy międzynarodo-
we stanowią część krajowego porządku 
prawnego i  są bezpośrednio stosowane. 
Umowa międzynarodowa ratyfikowana za 
uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma 
pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy 
nie da się pogodzić z umową. Jak w tym 
kontekście można ocenić wypowiedź Pre-
zydenta RP odnoszącą się do tzw. stambul-
skiej konwencji o zapobieganiu przemocy 
w rodzinie, gdy stwierdził: „wypowiedzieć 
jej nie bardzo możemy [sic!], ale przecież 
nie będziemy jej stosować”. Co na to Kon-
stytucja RP? 

Stopień, w jakim państwo prze-
strzega prawa – czyli stan pra-
worządności w państwie – zależy 
m.in. od takich czynników, jak: 
sytuacja gospodarcza, jakość 
prawa, stan kadr urzędniczych 
oraz stan demokracji politycznej 
w państwie. W systemie prawa 
państwa praworządnego (pań-
stwa prawnego) powinny istnieć 
instytucje, które umożliwiają kon-
trolowanie przestrzegania prawa 
przez aparat państwa oraz kory-
gowanie jego decyzji w przypad-
ku naruszenia prawa. Chodzi tu 
o tzw. instytucjonalne (formalne) 
gwarancje praworządności (np. 
niezawisłość sędziowska, wieloin-
stancyjność postępowania przed 
organami państwa, prawo oskar-
żonego do obrony itp.). Niestety 
w Polsce od kilku lat obserwujemy 
stopniowe ograniczanie funkcjo-
nowania tych gwarancji. Sprawa 
Trybunału Konstytucyjnego jest 
powszechnie znana. Prezydent 
naruszył Konstytucję, nie przyjmu-
jąc ślubowania trzech poprawnie 

wybranych sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, a powołał w ich 
miejsce trzy inne osoby w sposób 
sprzeczny z prawem. W efekcie 
orzeczenia wydawane z udzia-
łem tzw. dublerów nie mają na-
leżnej mocy prawnej. W rezultacie 
Trybunał Konstytucyjny utracił 
możliwość spełniania funkcji kon-
trolnych. Warto przypomnieć 
również o innych zjawiskach 
w obszarze funkcjonowania tych 
gwarancji. Media publiczne stały 
się mediami rządowymi, a organ 
konstytucyjny, jakim jest Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji, zo-
stał całkowicie zmarginalizowany. 
W praktyce zlikwidowana została 
służba cywilna, czyli profesjo-
nalne i apolityczne urzędnicze 
zaplecze władzy wykonawczej. 
Podobny los spotkał służbę dy-
plomatyczną. Ograniczenia doty-
kają wolności osobistych, co widać 
na przykładzie wolności zgroma-
dzeń. Coraz trudniejsze warunki 
do działania mają organizacje 
pozarządowe działające w sferze 
praw człowieka.

 W trakcie ostatniej sesji Zgromadze-
nia Ogólnego ONZ prezydent Andrzej 
Duda wypowiedział następujące słowa: 
„Dziś chcę wyraźnie powtórzyć: musimy 
doprowadzić do przestrzegania zasady wy-
rażonej rzymską sentencją ex iniuria ius 
non oritur – z bezprawia nie wywodzi się 
prawo”. W kontekście cytowanej wypowie-
dzi uwaga ta odnosiła się do bezprawia na 
poziomie międzynarodowym związanego 
z aneksją Krymu przez Federację Rosyj-
ską. Jednakże przytoczona sentencja ma 
oczywiście wymiar bardziej uniwersalny 
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i dotyczy każdego prawa, w tym zwłaszcza 
prawa konstytucyjnego oraz ucieleśnionych 
w nim fundamentalnych wartości. Ta łaciń-
ska sentencja prawnicza jest istotą filozofii 
prawa w ogóle i ściśle koresponduje z ogól-
ną zasadą etyczną: bonum ex malo non fit 
(dobro nie rodzi się ze zła)3.

Łacińskie sentencje prawnicze win-
no się brać bardzo poważnie, ponieważ 
akumulują one gromadzoną przez całe 
wieki mądrość i wiedzę o  tym, jak two-
rzyć, stosować, przestrzegać i  interpreto-
wać prawo, jakie powinny być jego forma, 
treść i funkcje. Jednocześnie przynajmniej 
niektóre z nich stanowią pewne nienaru-
szalne warsztatowe i etyczne jądro praw-
niczego profesjonalizmu, zabezpieczające 
przed przekształceniem go w koniunktu-
ralne kuglarstwo podporządkowane bie-
żącej polityce. Czy prezydent sprawujący 
urząd najwyższego państwowego strażnika 
konstytucji zamierza podporządkować się 
tej zasadzie? Jeśli tak, to słowa o prawie 
niemogącym płynąć z bezprawia powin-
ny znaleźć należne zastosowanie w sporze 
o Trybunał Konstytucyjny. Z faktu prawnie 
nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przez 
prezydenta przyrzeczenia od trzech prawi-
dłowo wybranych sędziów nie płynie prawo 
do powołania trzech nowych na te same, 
już obsadzone, miejsca. Z faktu odmowy 
publikacji orzeczenia Trybunału nie płynie 
prawo pozbawienia go powszechnie obo-
wiązującej mocy. Z faktu posiadania więk-
szości parlamentarnej nie płynie prawo do 
świadomego uchwalania ustaw sprzecz-
nych z konstytucją i do pozakonstytucyjnej 
zmiany porządku prawnego4. 

3 Zwraca na to uwagę Jerzy Zajadło – zob. jego au-
torski blog.

4 Tamże.

Czy Polska przestaje już być godna 
miana państwa praworządnego? 
Nad odpowiedzią na to pytanie 
głowią się sądy w wielu krajach eu-
ropejskich. Jak wiemy, po sędzi ir-
landzkiej również sądy hiszpańskie 
wyrażają takie wątpliwości5. Czy 
wszczynanie postępowań dyscy-
plinarnych wobec sędziów za ich 
wypowiedzi w obronie niezawisło-
ści sądownictwa, za formułowanie 
pytań prejudycjalnych do Trybu-
nału UE, a także wobec prokura-
tora w stanie spoczynku za udział 
w szkolnych lekcjach na temat 
konstytucji są poważnymi rysami 
na obrazie państwa praworząd-
nego? Nawiasem mówiąc, władze 
naszej uczelni jeszcze mnie nie 
ukarały za regularny udział w ta-
kich lekcjach – czy może powinie-
nem się już bać?

Otóż, szanowni Państwo, nie – nie 
mogę się bać! Prawnik – czy to sędzia, pro-
kurator, radca prawny, adwokat, notariusz, 
czy też wykładowca akademicki – musi być 
wierny etyce swojego zawodu. Co to ozna-
cza? Interpretować prawo w dobrej wierze, 
stosować wykładnię aksjologiczną jako nie-
zbędną funkcję ochrony praw człowieka6.

O ile prawo winno zapewniać spokój 
społeczny, o tyle zadaniem i powołaniem 

5 Sprawa dotyczy naruszenia elementów zasady 
państwa prawa (art. 2 Traktatu o  UE), co skut-
kuje ograniczeniem zasady wzajemnego zaufania 
w prawie unijnym – w świetle wyroku w sprawie 
TSUE C-216/18  PPU LM  (Celmer –  tj. sprawy 
ekstradycji polskiego obywatela z Irlandii na pod-
stawie przepisów o Europejskim Nakazie Areszto-
wania).

6 Por. Dariusz Czajka, Wykładnia aksjologiczna jako 
niezbędna funkcja ochrony praw człowieka [w:] 
Księga jubileuszowa prof. Romana Wieruszew-
skiego, Warszawa 2017.
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prawnika jest dbanie o to, aby ta rola prawa 
była we właściwy sposób realizowana. Kon-
stytucja ustanawia ramy, dzięki którym na-
turalne w społeczeństwie spory polityczne 
mogą się toczyć w sposób pokojowy i być 
rozstrzygane w  sposób w przewidziany 
właśnie w  ustawie zasadniczej, a  nie na 
ulicy. I dlatego prawnik musi również – 
w miarę swych możliwości i kompetencji 
– dbać o przestrzeganie tej konstytucji. Gdy 
ta ostatnia przestaje obowiązywać, prawo 
przestaje być środkiem zapewnienia pokoju 
społecznego, a staje się narzędziem wymu-
szania posłuchu dla władzy.

Sądem w rozumieniu konstytucyjnym 
jest organ, w którym orzekają niezawiśli 
i nieusuwalni sędziowie powołani na urząd 
zgodnie z  konstytucją. Polscy sędziowie 
z reguły dają świadectwo właściwego rozu-
mienia tej roli. Coraz więcej sędziów sta-
wia opór dominacji władzy politycznej nad 
sądami. Dzięki tym odważnym ludziom 

można powiedzieć, że standardem, z któ-
rym mierzy się dziś każdy sędzia, stały się 
przyzwoitość i odwaga7.

Szanowni Państwo, kończąc studia 
na naszej uczelni, uzyskujecie sto-
pień magistra prawa i stajecie się 
absolwentami uczelni prawniczej. 
Ale czy stajecie się prawnikami? To 
zależy już od Was i Waszego poj-
mowania prawa. Absolwent nawet 
najszacowniejszej uczelni prawni-
czej, jeżeli świadomie narusza kon-
stytucję, lekceważy kulturę prawną 
oraz elementarne reguły porząd-
ku konstytucyjnego – traci atrybut 
prawnika. Jest tylko absolwentem.
Życzę wszystkim tu obecnym, aby 
z czystym sumieniem mogli o sobie 
powiedzieć: jesteśmy prawnikami!!!

7 Por. Ewa Siedlecka, Sędziowie mówią. Zamach PiS 
na wymiar sprawiedliwości, Warszawa 2018.
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Ład międzynarodowy i bezpie-
czeństwo narodowe – perspek-
tywa stulecia

Jerzy J. Wiatr

    
Tematem naszej konferencji jest ewo-

lucja ładu międzynarodowego – od za-
kończenia pierwszej wojny światowej do 
chwili obecnej – i na tym tle refleksje nad 
problematyką bezpieczeństwa narodo-
wego Polski. Historia minionego stulecia 
powinna być podstawą dla realistycznego, 
wolnego od ideologicznych uprzedzeń 
i od życzeniowego myślenia, namysłu nad 
tym, jakie nauki z przeszłości płyną dla 
dzisiejszego rozumienia polskiej racji sta-
nu. 

Stuletni okres, jaki upłynął od zakoń-
czenia pierwszej wojny światowej, dzieli 
się na trzy – wyraźnie odrębne – okresy. 
W każdym z nich ład międzynarodowy 
miał inny charakter i w każdym polityka 
mająca na celu zapewnienie Polsce bez-
pieczeństwa przybierała inny charakter. 
Polityka ta bowiem jest zawsze sztuką wy-
korzystania tych możliwości, które istnieją 
w ramach istniejącego układu stosunków 
międzynarodowych, a także – zapobiega-
nie tym zagrożeniom, które kryją się w tym 
układzie. 

Trzy okresy, na które dzieli się stu-
lecie 1918–2018, to:
1. Lata 1918–1945: trwający 27 lat 

okres między zakończeniem 
pierwszej i drugiej wojny świa-
towej;

2. Lata 1945–1989: najdłuższy, bo 
trwający 44 lata okres powojen-
nej światowej dominacji dwóch 
supermocarstw (USA i ZSRR), 
podziału świata na rywalizują-
ce bloki i (od 1947 roku) zimnej 
wojny;

3. Lata 1989–2018: okres obecny, 
trwający już 29 lat, w którym 
świat przeszedł od światowej do-
minacji USA do wielobiegunowej 
rywalizacji głównych mocarstw.

Pierwszy z tych okresów cechował da-
leko posunięty brak równowagi. Ład mię-
dzynarodowy, nazywany ładem traktatu 
wersalskiego, okazał się wysoce nietrwały, 
a  już po kilkunastu latach od zakończe-
nia pierwszej wojny światowej pojawiły 
się pierwsze jaskółki nowego konfliktu 
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światowego: początek agresji japońskiej na 
Dalekim Wschodzie (aneksja Mandżurii 
w 1931 roku, początek wojny z Chinami 
w 1937 roku) i w Afryce (włoska agresja na 
Etiopię w latach 1935–36 ).

Niestabilność ładu wersalskiego była 
konsekwencją dwóch podstawowych oko-
liczności. Pierwszą było odradzanie się siły 
dwóch mocarstw (Niemiec i Rosji), które 
w wyniku klęski wojennej i rewolucji przej-
ściowo wypadły z grona głównych akto-
rów na scenie międzynarodowej, a w latach 
trzydziestych odzyskały siły i upominały 
się o  rewizję wyników pierwszej wojny 
światowej. Podobne tendencje wystąpiły 
w Japonii i we Włoszech – dwóch pań-
stwach należących do zwycięskiej koali-
cji, ale rozczarowanych tym, że w wyniku 
wojny nie uzyskały one takich korzyści, 
na jakie liczyły. Po dojściu NSDAP do 
władzy w Niemczech trzy z tych państw 
(Niemcy, Włochy i Japonia) zawarły pakt 
antykominternowski – nominalnie skiero-
wany przeciw ZSRR jako ostoi światowe-
go ruchu komunistycznego, ale w istocie 
stawiający sobie za cel zasadniczą zmianę 
ładu światowego. Blok ten dążył do takiej 
konfiguracji systemu międzynarodowego, 
w której Niemcy stałyby się mocarstwem 
hegemonicznym na obszarze europejskim, 
Włochy w regionie Morza Śródziemnego, 
a Japonia na Dalekim Wschodzie. 

Drugą okolicznością powodująca nie-
stabilność ładu wersalskiego była bierność 
mocarstw zwycięskich: izolacjonizm USA 
(których senat w dwukrotnym głosowaniu 
w 1919 roku odrzucił traktat o przystąpie-
niu do Ligi Narodów) i pacyfistyczna, po-
legająca na kolejnych ustępstwach polityka 
Francji i Wielkiej Brytanii. Mocarstwa te 
z przyczyn ideologicznych unikały porozu-
mienia z ZSRR, co pośrednio przyczyniło 
się do tego, że mocarstwo to w przeded-

niu drugiej wojny światowej zawarło pakt 
z Niemcami, którego pierwszą ofiarą padła 
Polska. Konsekwencją tego paktu była agre-
sja ZSRR na Polskę, a następnie wymu-
szone wcielenie do ZSRR Estonii, Litwy 
i Łotwy oraz wojna z Finlandią, skutkującą 
zaborem części jej terytorium. 

Powersalski okres w stosunkach mię-
dzynarodowych zamyka druga wojna 
światowa. W jej przebiegu doniosła cezu-
rą był rok 1941 – w czerwcu niemieckie 
uderzenie na ZSRR, a w grudniu japońskie 
na USA. Wojna stała się starciem w peł-
nym tego słowa znaczeniu światowym, 
a  także – inaczej niż w czasie pierwszej 
wojny światowej – starciem ideologicz-
nym. Stawką w tej wojnie była przyszłość 
świata, któremu realnie groziło ustanowie-
nie niemiecko-japońskiego kondominium 
i koniec systemu demokratycznego, poza 
być może jedynie Stanami Zjednoczonymi. 
Zwycięstwo koalicji, której trzonem były 
USA, ZSRR i Wielka Brytania, oznacza-
ło przejście do drugiego okresu stosunków 
międzynarodowych. 

Ten drugi okres cechowały trzy zja-
wiska:
1. Podział świata na strefy wpływów 

wielkich mocarstw i rywalizacja 
między dwoma głównymi blo-
kami, których hegemonami były 
USA i ZSRR;

2. Zjawisko nazywane hipertrofią 
wojny, to jest taki rozwój broni 
masowej zagłady, który spowo-
dował, że totalna wojna między 
dysponującymi nią mocarstwami 
oznaczałaby zagładę ludzkości, 
a tym samym przestała być – 
jak to wykazał wybitny francuski 
socjolog Raymond Aron – wia-
rygodną strategią rozwiązywa-



15

Ład międzynarodowy i bezpieczeństwo narodowe – perspektywa stulecia

nia sporów między państwami 
dysponującymi bronią masowej 
zagłady (Aron 1962);

3. Proces dekolonizacji, w wyniku 
którego powstawały dziesiątki 
nowych państw, a podstawowe 
ogniska konfliktów międzyna-
rodowych znajdowały się poza 
Europą (głównie w Azji i Afryce).

Historycy spierają się, od kiedy można 
mówić o zimnej wojnie i co ją spowodo-
wało. Spotkać się można z poglądem, że 
korzenie zimnej wojny tkwią w podporząd-
kowaniu sobie przez ZSRR państw Europy 
Środkowo-Wschodniej; chodzi zwłaszcza 
o przewrót lutowy (1948 roku) w  Cze-
chosłowacji (Kramer i  Smetana 2014). 
Nie podzielam tego zdania. Mocarstwa 
zachodnie – niezależnie od górnolotnych 
deklaracji – biernie akceptowały powojen-
ne realia w naszej części Europy, czego do-
bitnych przykładem było zaakceptowanie 
wyników sfałszowanych wyborów w Pol-
sce w styczniu 1947 roku, przeciw czemu 
bezskutecznie zaprotestował ambasador 
USA w  Polsce Artur Bliss Lane (Bliss 
Lane 1948). Stoję na stanowisku, że do-
piero w latach 1947–1948 pojawił się ostry 
konflikt między dwoma blokami i że przy-
czyną tego konfliktu były podejmowane 
przez ZSRR próby zrewidowania na jego 
korzyść powojennego podziału Europy na 
strefy wpływów (nacisk na Turcję w celu 
umiędzynarodowienia Bosforu i Dardane-
li, wspieranie komunistycznej partyzantki 
w Grecji, blokada Berlina). Odpowiedzią 
na te posunięcia radzieckie była doktryna 
powstrzymywania, proklamowana przez 
prezydenta Trumana w 1947 roku i oparta 
na koncepcji George’a Kennana. Jej prak-
tycznym wyrazem było powstanie NATO  
(1949).

Zimna wojna przechodziła przez 
okresy zaostrzenia (1947–1955), od-
prężenia (1955–1962), ponownego 
zaostrzenia w okresie wojny wiet-
namskiej (1962– 1973), drugiego 
odprężenia (1973–79) i zaostrzenia 
po radzieckiej interwencji w Afga-
nistanie (1979–1985). W całym tym 
okresie mocarstwa zachodnie pro-
wadziły politykę defensywną. Nie 
usiłowały odebrać Związkowi Ra-
dzieckiemu dominacji na tych ob-
szarach, które stały się jego strefą 
wpływu w wyniku wojny. Przeciw-
stawiały się – niekiedy zbrojnie, 
jak w czasie wojny koreańskiej 
(1950–1953) – próbom zbrojnego 
zmienienia powojennego podzia-
łu świata. Nie wykluczało to użycia 
przez te mocarstwa siły w swojej 
części świata albo dla zachowa-
nia postkolonialnej zależności (np. 
w czasie wspólnego uderzenia 
Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela 
na Egipt w 1956 roku, po nacjona-
lizacji Kanału Sueskiego) albo dla 
obrony prozachodniego reżimu 
zagrożonego przez rodzime siły 
komunistyczne, czego dobitnym 
przykładem była interwencja woj-
skowa USA w Wietnamie w latach 
1960–1973, co zresztą zakończyło 
się porażką USA – pierwszą prze-
graną wojną w historii tego pań-
stwa (Karnow 1983). Na długą metę 
strategia powstrzymywania okaza-
ła się skuteczna, gdyż zapobiegła 
ona zarówno wybuchowi trzeciej 
wojny światowej, jak i pokojowej 
ekspansji imperium radzieckiego 
poza ustanowione w 1945 roku 
granice stref wpływów wielkich 
mocarstw. Związek Radziecki w tej 
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rywalizacji znajdował się na prze-
granych pozycjach, gdyż ani jego 
potencjał ekonomiczny, ani zasoby 
militarne nie dawały mu szans na 
zwycięstwo nad silniejszym blokiem 
państw demokratycznych. Dojście 
do władzy w ZSRR (marzec 1985) 
Michaiła Gorbaczowa – pierwsze-
go przywódcy radzieckiego, który 
rozumiał logikę tej sytuacji – zapo-
czątkowało proces wychodzenia 
z zimnej wojny, czego znaczący-
mi przejawami były wycofanie się 
ZSRR z Afganistanu (1988), akcep-
tacja pokojowych zmian w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej (1989) 
i zjednoczenia Niemiec (1990). 
Gorbaczowa uważa się za głów-
nego sprawcę zakończenia zimnej 
wojny (Brown 1996), za co słusznie 
otrzymał Pokojową Nagrodę No-
bla. Zimna wojna zakończyła się 
pokojowym zwycięstwem koalicji 
państw demokratycznych (Leffler 
2007). Jedną z najważniejszych 
konsekwencji zakończenia zimnej 
wojny jest odzyskanie przez Polskę 
i inne państwa naszej części Euro-
py pełnej suwerenności i powstanie 
warunków dla ich demokratyczne-
go rozwoju. 
Stało się to początkiem trzeciego 
okresu, który wciąż trwa, zmie-
niając jedynie swój charakter. 
W pierwszych parunastu latach 
ład międzynarodowy określała 
światowa hegemonia USA (często 
nazywana Pax Americana). Rozpad 
ZSRR i chaos panujący na dawnym 
obszarze tego mocarstwa w połą-
czeniu z nadal słabą pozycją Chin, 
które dopiero zaczynały głębokie 
reformy, mające z czasem przy-

nieść im pozycję wielkiego mocar-
stwa regionalnego, powodowała, 
że Stany Zjednoczone były w sta-
nie dyktować swoje warunki świa-
tu. Wyraźnie wystąpiło to w czasie 
pierwszej wojny irackiej (1991) i 
w czasie wojen etnicznych na te-
renie byłej Jugosławii (1994–1999). 
Amerykańska hegemonia okazała 
się jednak znacznie mniej trwała 
niż sądzono bezpośrednio po za-
kończeniu zimnej wojny. W pierw-
szym dziesięcioleciu nowego wieku 
USA utraciły światową hegemonię, 
choć pozostały najsilniejszym mo-
carstwem dzisiejszego świata. Sta-
ło się tak w wyniku błędów polityki 
amerykańskiej i wzrostu siły innych 
mocarstw: Chin i Rosji.

Punktem zwrotnym był rok 2001 
– zamachy terrorystyczne 11 września, 
a zwłaszcza reakcja USA na te zamachy: in-
terwencje wojskowe w Afganistanie (2001) 
i w Iraku (2003). Przede wszystkim ta dru-
ga, nazywana „katastrofalną decyzją” (Brze-
ziński 2007), wywołała kryzys hegemonii 
USA, gdyż: 1) przeciw polityce tego mo-
carstwa opowiedzieli się liczni sojusznicy, 
w tym Francja i Niemcy, 2) okupacja Iraku 
nie przyniosła politycznej stabilizacji, lecz 
spowodowała przewlekły – wciąż trwający 
– kryzys, 3) podjęta wbrew prawu między-
narodowemu wojna obróciła przeciw USA 
narody arabskie, a także inne narody wy-
znające islam. Otwarte pozostaje pytanie, 
czy Stany Zjednoczone potrafią odzyskać 
pozycję autentycznego przywódcy (a nie 
hegemona) szerokiej koalicji państw demo-
kratycznych, co w swoim czasie postulował 
Zbigniew Brzeziński (Brzeziński 2004).

Kryzysowi hegemonii amerykańskiej 
towarzyszy w XXI wieku odbudowa siły 
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Federacji Rosyjskiej i Chin. W wypadku 
Rosji punktem zwrotnym było zakończe-
nie przez nowego prezydenta Władimira 
Putina trwającego od upadku ZSRR cha-
osu politycznego oraz wykorzystanie przez 
to mocarstwo korzystnej dla niego zmiany 
sytuacji międzynarodowej po zaangażowa-
niu się USA w konflikt iracki. W wypadku 
Chin działa natomiast konsekwentnie pro-
wadzona od drugiej połowy lat siedemdzie-
siątych polityka reform ekonomicznych 
i stopniowego budowania sieci powiązań 
międzynarodowych – zwłaszcza w  Azji 
i Afryce. Oba te państwa są obecnie liczą-
cymi się mocarstwami regionalnymi, a ich 
współpraca z innymi regionalnymi potę-
gami (Indie, Brazylia i Republika Połu-
dniowej Afryki) tworzy nową architekturę 
międzynarodową. Nowy ład międzynaro-
dowy będzie z pewnością ewoluował, ale 
za nierealny uważam powrót do hegemonii 
najsilniejszego mocarstwa – Stanów Zjed-
noczonych.

W każdym z wyróżnionych tu okresów 
Polska stała przed innymi wyzwaniami 
i możliwościami.

Położenie Polski w okresie między-
wojennym i w czasie drugiej woj-
ny światowej było konsekwencją 
jej relatywnej słabości w stosunku 
do obu najsilniejszych sąsiadów 
oraz iluzoryczności sojuszów pol-
sko-francuskiego i polsko-brytyj-
skiego, na których Polska opierała 
swą strategię. Wprawdzie zwycię-
stwo w wojnie 1920 roku uchroniło 
Polskę od stania się republika ra-
dziecką, ale nie zapewniło jej trwa-
łego bezpieczeństwa. Poważnymi 
błędami polityki polskiej w tym 
okresie były agresywne stanowi-
sko wobec Litwy i Czechosłowacji, 

w tym udział w rozbiorze tej ostat-
niej w 1938 roku – ale to nie one 
zdecydowały o katastrofalnym dla 
Polski toku wydarzeń. W istniejącej 
pod koniec lat trzydziestych sytu-
acji międzynarodowej Polska nie 
miała żadnych szans uniknięcia 
katastrofy. Wbrew opinii niektórych 
publicystów prawicowych wyjściem 
nie było podporządkowanie się 
Niemcom i sojusz z nimi w woj-
nie z ZSRR. Gdyby bowiem Polska 
poszła ta drogą, znalazłaby się 
w wyniku niemieckiej klęski w obo-
zie pokonanych – z tragicznymi 
konsekwencjami dla jej przyszłego 
kształtu terytorialnego i dla rodzaju 
jej zależności od ZSRR. Przeciwsta-
wienie się – nawet w beznadziejnej 
sytuacji – niemieckiej agresji leża-
ło w polskim interesie narodowym 
i było popierane przez zdecydo-
waną większość narodu. 

W czasie wojny nadzieje rządu polskie-
go opierały się na przekonaniu, że z wojny 
ZSRR wyjdzie osłabiony (lub wręcz roz-
bity, jak Rosja w czasie pierwszej wojny), 
a o  powojennym układzie międzynaro-
dowym decydować będą USA i Wielka 
Brytania. Gdy losy wojny potoczyły się 
inaczej, strategia ta legła w gruzach. Klę-
ska tej strategii nie była wynikiem polityki 
rządu polskiego, który – opuszczony przez 
zachodnich sojuszników – nie miał wa-
runków do prowadzenia skutecznej poli-
tyki. W tych warunkach realizacja polskiej 
racji stanu znalazła się w ręku zdomino-
wanego przez Polską Partię Robotniczą 
bloku ugrupowań lewicowych, którego 
władza wynikała z woli ZSRR – mocar-
stwa decydującego o powojennym ładzie 
politycznym we wschodniej części Eu-
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ropy. Wbrew rozpowszechnionym obec-
nie poglądom uważam, że obóz rządzący 
Polską po drugiej wojnie światowej zdołał 
w zasadzie dobrze realizować podstawowe 
wymogi polskiej racji stanu w tej drama-
tycznie trudnej sytuacji geopolitycznej.

 W okresie zimnej wojny polska racja 
stanu wymagała prowadzenia polityki li-
czącej się z realiami podzielonego świata 
i  radzieckiej dominacji w  naszej części 
Europy. Polski interes narodowy wymagał 
chronienia i w miarę możności rozszerza-
nia ram ograniczonej suwerenności oraz 
utrwalenie powojennych granic. W pierw-
szej z tych spraw przełomem był zwrot do-
konany w polityce polskiej w październiku 
1956 roku: przejście od zależności typu 
protektoratowego do zależności dostoso-
wawczej, co oznaczało znaczące zmniej-
szenie zależności od ZSRR i stworzenie 
warunków dla częściowej liberalizacji sys-
temu. W drugiej o sukcesie polskiej racji 
stanu decydowały konsekwentna praca 
nad uzyskaniem dyplomatycznego uznania 
granicy na Odrze i Nysie oraz skuteczne 
zagospodarowanie i spolonizowanie ziem 
wcielonych do Polski w 1945 roku. Przeło-
mowe znaczenie miało porozumienie mię-
dzy PRL i NRF (później RFN), zawarte 7 
grudnia 1970 roku w Warszawie w czasie 
wizyty kanclerza Willy’ego Brandta, po 
którym przyszło uznanie ostatecznego 
charakteru tej granicy przez mocarstwa 
zachodnie. Natomiast odzyskanie przez 
Polskę pełnej suwerenności wymagało za-
sadniczej zmiany polityki ZSRR – odejście 
od hegemonistycznej polityki w stosunku 
do Polski i  innych państw Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Gdy zmiana ta na-
stąpiła (po umocnieniu się Gorbaczowa 
w  kierownictwie politycznym ZSRR), 
Polska była do tego dobrze przygotowa-
na. W porównaniu z  innymi państwami 

bloku radzieckiego miała najsilniejszą 
opozycję demokratyczną (której trzonem 
był ruch „Solidarności”) i reformatorskie 
kierownictwo rządzącej partii. Dzięki temu 
Polska była w stanie wykorzystać na swoją 
korzyść zmieniającą się sytuację między-
narodową.

W trzecim – obecnym – okresie 
położenie Polski cechuje to, że jest 
ona w najkorzystniejszej sytuacji 
międzynarodowej co najmniej od 
czterech stuleci. Dylemat wyzna-
czony położeniem geopolitycz-
nym między Rosją i Niemcami 
(Dmowski 1908) przestał ciążyć 
nad polityką polską. Pojednanie 
polsko-niemieckie zlikwidowało 
na zawsze zagrożenie z Zachodu. 
Niemcy są dziś ważnym sojuszni-
kiem Polski w NATO i jej partnerem 
w ramach Unii Europejskiej. Podej-
mowane ostatnio próby ożywienia 
nastrojów antyniemieckich szkodzą 
tym stosunkom, ale nie są wstanie 
ich zniszczyć. Między Polską i Ro-
sją nie ma – po raz pierwszy do 
XVI stulecia – obiektywnego kon-
fliktu interesów terytorialnych czy 
też ideologicznych (Wiatr 2017). Ze 
strony Rosji nie grozi Polsce nie-
bezpieczeństwo agresji zbrojnej, 
gdyż państwo polskie po wejściu 
do NATO uzyskało bardzo silną 
gwarancję bezpieczeństwa. Nie 
wyklucza to sprzeczności interesów 
w stosunkach polsko-rosyjskich 
(np. w sprawie Ukrainy), ale powo-
duje, że suwerenność i integralność 
terytorialna państwa polskiego są 
skutecznie zagwarantowane.

Najważniejsze zagrożenie dla pol-
skiego interesu narodowego tkwi dziś nie 
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w warunkach zewnętrznych, lecz w błę-
dach polityki polskiej – przede wszystkim 
w osłabianiu miejsca Polski w Unii Euro-
pejskiej. Polska jest żywotnie zaintereso-
wana umacnianiem Unii i  budowaniem 
w jej ramach silnej pozycji naszego kraju. 
Szkodzi temu konflikt na tle łamania przez 
Polskę obowiązujących w Unii Europejskiej 
zasad niezawisłości sądów i rządów prawa, 

do przestrzegania których Polska zobowią-
zała się w traktacie akcesyjnym.

Wykorzystanie wyjątkowo korzystnej 
sytuacji międzynarodowej wymaga prowa-
dzenia polityki opartej na ścisłej więzi z całą 
wspólnotą transatlantycką oraz umacnianie 
roli Polski jako ważnego ogniwa NATO 
i Unii Europejskiej. Jest to wielka szansa 
dla bezpieczeństwa Polski. 
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Sto lat przekształceń  
na przykładzie pozycji 
ustrojowej polskiego  
sądownictwa administracyj-
nego – kilka refleksji 

Michał Kowalski

 1. Uwagi wprowadzające1

Sądowa kontrola administracji jest 
jednym z fundamentów europej-
skiej kultury prawnej. Wśród pier-
wowzorów tego rodzaju instytucji 
często wskazuje się francuską Radę 
Stanu (Conseil d`Etat) utworzoną 
w 1799 r. przez Napoleona Bo-
napartego. Podobnie w Holandii 
Rada Stanu (Raad van State) jest 
jednym z najstarszych organów 
rządowych na świecie. Została ona 
założona w 1531 r. przez cesarza 
Karola V i do dziś pełni także funk-
cję najwyższego sądu administra-
cyjnego. W Polsce pierwowzorów 
sądownictwa administracyjnego 
często upatruje się w powołanych 

1 Dziękuję prof. dr. hab. Romanowi Wieruszewskie-
mu za skrupulatne zrecenzowanie tekstu przed pu-
blikacją.

już w 1613 r. niestałych komisjach 
kontrolujących Skarb Państwa. 
Pierwszych koncepcji prawno-
ustrojowych bezpośrednio ukie-
runkowanych na sądową kontrolę 
administracji należy jednak upa-
trywać we wzorcach francuskich, 
wprowadzonych w Księstwie War-
szawskim, a następnie funkcjo-
nujących z przerwami w okresie 
Królestwa Polskiego. Koncepcje 
te, przyjmowane wówczas w wielu 
krajach europejskich, przewidywały 
przede wszystkim odseparowanie 
sądownictwa administracyjnego 
i powszechnego, dwuinstancyj-
ność postępowania oraz – warto 
to podkreślić – uznanie sądów ad-
ministracyjnych za element władzy 
wykonawczej, co do dziś charakte-
ryzuje system francuski. 
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Bezpośredni wpływ na kształtowa-
nie się przyszłego modelu sądownictwa 
administracyjnego w Polsce miały także 
koncepcje sądowej kontroli administracji 
funkcjonujące w ramach systemów praw-
nych państw zaborczych. Pod zaborami ist-
niały na ziemiach polskich w zasadzie dwa 
różne systemy sądownictwa administracyj-
nego, czyli austriacki i pruski. Na obszarze 
zaboru rosyjskiego tego typu rozwiązania 
w rzeczywistości bowiem nie występowały. 
Na obszarze zaboru austriackiego funkcjo-
nował jednoinstancyjny Trybunał Admini-
stracyjny w Wiedniu. Z kolei na terenach 
znajdujących się pod zaborem pruskim 
funkcjonował model przewidujący trójin-
stancyjne sądownictwo administracyjne. 
W pierwszej instancji orzekały, sprzężone 
z administracją, wydziały powiatowe i miej-
skie. Sądami II instancji były wyodrębnione 
wydziały okręgowe, rolę trzeciej instancji 
pełnił zaś Wyższy Sąd Administracyjny 
w Berlinie. 

Po odzyskaniu niepodległości i ukon-
stytuowaniu się Drugiej Rzeczypospolitej 
istniały zatem całkowicie odmienne i nie-
spójne ze sobą systemy sądowej kontroli 
administracji. 

W  opracowaniu stosownej analizie 
poddano proces kształtowania się pozycji 
ustrojowej sądownictwa administracyj-
nego na przestrzeni ostatnich 100 lat, tj. 
od momentu odzyskania niepodległości 
w 1918 r. do chwili obecnej. Przyjęto przy 
tym podział na trzy zasadnicze – w mojej 
ocenie – okresy. Za pierwszy z nich uzna-
ję dwudziestolecie międzywojenne, więc 
lata 1918–1939. Następny etap rozciaga 
się od zakończenia II wojny światowej do 
ustanowienia dwuinstancyjnego postępo-
wania sądowoadministracyjnego z dniem 
1 stycznia 2004 roku. Ostatni okres obej-
muje funkcjonowanie sądów w obecnym 

kształcie, aż do chwili obecnej. W artykule 
uwzględniono najważniejsze unormowania 
rangi konstytucyjnej dotyczące sądownic-
twa administracyjnego, a  także niektóre 
elementy mające wpływ na pozycję tych są-
dów, wynikające z wiążących Polskę umów 
międzynarodowych. Przygotowywaniu ar-
tykułu z tak szczególnej okazji towarzyszy-
ła refleksja, że polskie sądy administracyjne 
na przestrzeni ostatnich 100 lat mogą być 
postrzegane – w pewnym uproszczeniu – 
jako swoisty papierek lakmusowy, wska-
zujący poziom realizacji zasad państwa 
prawnego i respektowania praw człowieka 
w najnowszej historii Rzeczypospolitej. 

 2. Okres dwudziestolecia  
    międzywojennego 

W Konstytucji RP z dnia 17 marca 
1921 r.2 przewidziano, że do orze-
kania o legalności aktów admini-
stracyjnych w zakresie administracji 
– tak rządowej, jak i samorządo-
wej – osobna ustawa powoła są-
downictwo administracyjne, oparte 
w swej organizacji na współdzia-
łaniu czynnika obywatelskiego 
i sędziowskiego z Najwyższym Try-
bunałem Administracyjnym (dalej 
jako NTA) na czele – art. 73 kon-
stytucji). Unormowanie odnoszące 
się do Trybunału umieszczono na 
wzór koncepcji francuskiej w trze-
cim rozdziale konstytucji, dotyczą-
cym władzy wykonawczej, nie zaś 
w rozdziale czwartym – poświę-
conym sądownictwu. W świetle tej 
regulacji sądy administracyjne były 
uprawnione do orzekania o le-

2 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z  dnia 17 
marca 1921 r. (Dz. U. z 1921 r., Nr 44, poz. 267 ze 
zm.).
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galności aktów administracyjnych, 
wyodrębnione ze struktury sądow-
nictwa powszechnego i miały mieć 
kilkuinstancyjną strukturę; przewi-
dywano też udział obywateli obok 
sędziów zawodowych3. 

Konstytucyjna zapowiedź ustanowie-
nia NTA została w pewnym stopniu zre-
alizowana wraz z wejściem w życie ustawy 
o NTA w dniu 22 sierpnia 1922 r.4 Nowe 
przepisy stanowiły odwzorowanie austriac-
kiej ustawy z 1875 r. powołującej do życia 
wiedeński Trybunał Administracyjny5. Ar-
gumentami usprawiedliwiającymi odejście 
od zobowiązania konstytucyjnego był brak 
odpowiedniej liczby sędziów pozwalającej 
na obsadę stanowisk w sądach niższej in-
stancji, zbyt duże koszty stworzenia modelu 
wieloinstancyjnego oraz opór w stosunku 
do zbyt intensywnej kontroli administracji 
w fazie początkowego jej tworzenia w ra-
mach odrodzonej państwowości6. 

Trybunał zainaugurował swoją działal-
ność w dniu 25 października 1922 r. Zakres 
jego właściwości obejmował cały obszar 
Polski. Dla większości terytorium państwa 
stanowił on jedyną instancję sądownictwa 
administracyjnego. Wojewódzkie sądy ad-
ministracyjne istniały jedynie w Katowicach, 
Poznaniu i  Toruniu, a  więc na obszarze 
byłego zaboru pruskiego. W  sprawach, 

3 A. Krawczyk A., Ewolucja, ustrój i  podstawowe 
założenia funkcjonowania sądownictwa administra-
cyjnego w  Polsce [w:] Z. Kmieciak (red.) Polskie 
sądownictwo administracyjne – zarys systemu, 
Warszawa 2015, s. 30.

4 Ustawa z  dnia 3 sierpnia 1922 r. o  Najwyższym 
Trybunale Administracyjnym (tekst jedn. Dz. U.  
z 1922 r. Nr 67, poz. 600 ze zm.). 

5 D. Malec, Najwyższy Trybunał Administracyj-
ny 1922–1939 w  świetle własnego orzecznictwa, 
Warszawa–Kraków 1999 r., ss. 28 i 29.

6 A. Krawczyk, Ewolucja, ustrój i  podstawowe…,  
s. 31.

w których działały jako sądy II instancji, roz-
patrując odwołania od wyroków wydziałów 
powiatowych lub miejskich, od ich orzeczeń 
przysługiwała rewizja do NTA7.

 W 1932 r. ustawę o NTA zastąpiono 
rozporządzeniem z  mocą ustawy z  dnia 
27 października 1932 r. o takiej samej na-
zwie8. Akt ten był dla ówczesnych środo-
wisk prawniczych dużym zaskoczeniem 
i rozczarowaniem. Nie został on poddany 
konsultacjom ani szerszej dyskusji, a także 
w zasadzie nie wprowadził żadnych istot-
nych zmian. Rozporządzenie utrzymywało 
jednak nadzieję na wprowadzenie na całym 
obszarze Polski sądów administracyjnych 
pierwszej instancji. Została ona przekreślo-
na dopiero w konstytucji z dnia 23 kwietnia 
1935 r.9, która w art. 70 ust. 1 lit. b wska-
zywała, że powołuje się NTA do orzekania 
o legalności aktów administracyjnych, rezy-
gnując tym samym z ustanowienia systemu 
dwuinstancyjnego. W  nowej konstytucji 
określono charakter sądu administracyjne-
go już jako organu wymiaru sprawiedliwo-
ści, a nie władzy wykonawczej, co stanowiło 
rezygnację z  dotychczas realizowanych 
koncepcji francuskich i zastosowanie roz-
wiązań dominujących w większości państw 
europejskich. W okresie Polski międzywo-
jennej nie kwestionowano konieczności 
istnienia sądownictwa administracyjnego, 
a nieustanowienie dwuinstancyjnego po-
stępowania sądowoadministracyjnego było 
podyktowane względami praktycznymi, 

7 M. Kowalski, Rola i pozycja sędziego sądu admini-
stracyjnego [w:] R. Hauser, J. Drachal (red.), Meto-
dyka pracy w sądach administracyjnych, Warszawa 
2018, s. 20. 

8 Rozporządzenie Prezydenta RP z  dnia 27 paź-
dziernika 1932 r. o Najwyższym Trybunale Admi-
nistracyjnym (Dz. U. z 1932 r., Nr 94, poz. 806 ze 
zm.).

9  Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. 
(Dz. U. z 1935 r., Nr 30, poz. 227).
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w szczególności brakiem kadry sędziow-
skiej, nie zaś względami natury politycznej. 
NTA posiadał przy tym wysoką pozycję 
ustrojową, obie konstytucje międzywojenne 
nadawały mu bowiem status konstytucyj-
nego organu państwa.

3. Okres od końca drugiej wojny 
światowej do reformy z 2004 
roku

Po zakończeniu II wojny światowej 
nie doszło do szybkiego odnowie-
nia sądów administracyjnych, choć 
zapowiedź ich reaktywacji prze-
widywała ustawa konstytucyjna 
o ustroju i zakresie działania najwyż-
szych organów RP z dnia 19 lutego 
1947 r.10 Wskazywała ona w art. 26, 
że osobna ustawa określi tryb i za-
kres działania organów właściwych 
do orzekania o legalności aktów ad-
ministracyjnych. Najogólniej rzecz 
ujmując, uwarunkowania polityczne 
w tym okresie nie sprzyjały podję-
ciu działań zmierzających w kierun-
ku ustanowienia systemu sądowej 
kontroli administracji, a Konstytucja 
PRL z dnia 22 lipca 1952 r. nawet nie 
wspominała o kontroli administracji 
sprawowanej przez sądy admini-
stracyjne11.

Przeciwnicy przywrócenia sądownic-
twa administracyjnego wskazywali przede 
wszystkim, że w pierwszym okresie PRL 
sędziowie wywodzący się spośród osób 

10 Ustawa konstytucyjna z  dnia 19 lutego 1947 r. 
o ustroju i zakresie działania najważniejszych or-
ganów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1947 r., 
Nr 18, poz. 71 ze zm.). 

11 R. Hauser, Kształtowanie się pozycji i ustroju Na-
czelnego Sądu Administracyjnego, ZNSA 5–6 
z 2010 r., s. 157. 

orzekających w okresie międzywojennym 
będą się w większości opowiadać za ścisłym 
stosowaniem – nie zawsze adekwatnych 
do nowej rzeczywistości – unormowań 
prawnych, nie zaś wymaganiami ośrod-
ków władzy politycznej. Wskazywano, że 
w  warunkach państwa socjalistycznego 
administracja pełniła zbyt istotną funkcję 
polityczną, aby jej działanie było oceniane 
jedynie w kontekście legalności12.

 W okresie powojennym potrzeba przy-
wrócenia systemu sądowej kontroli admi-
nistracji była jednak stale dyskutowana 
w  prawniczym środowisku naukowym. 
Proces ten zasadniczo można podzielić na 
cztery etapy. W pierwszym z nich – przypa-
dającym na lata 1945–1948 – odwoływano 
się przede wszystkim do koncepcji funkcjo-
nującej w okresie międzywojennym. Drugi 
etap przypada na lata 1956–1959, kiedy to 
pojawił się projekt ustawy z 1958 r. o po-
wołaniu sądów orzekających o zgodności 
decyzji administracyjnych z prawem, który 
powstał z inicjatywy Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Prawników Polskich. Podsta-
wowe założenia projektu przewidywały 
utworzenie w ramach systemu sądownic-
twa powszechnego wydziałów administra-
cyjnych w sądach wojewódzkich oraz Izby 
Administracyjnej w Sądzie Najwyższym. 
Ostatecznie jednak nie stał się on przed-
miotem prac legislacyjnych13.

 Trzeci etap przypadał na lata 1971–
1972. Pojawił wówczas konkretny projekt 
legislacyjny. Podnoszono między innymi, 
że konkretne rozwiązania sądowej kontroli 
administracji funkcjonują od pewnego cza-
su w innych krajach bloku socjalistycznego: 
od 1952 r. w Jugosławii, od 1957 r. na Wę-
grzech, od 1965 r. w Rumunii, a od 1970 r. 

12  M. Wyrzykowski, Sądownictwo administracyjne 
w PRL, Warszawa 1983, ss. 20–25.

13 R. Hauser, Kształtowanie się pozycji…, ibidem. 
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w Bułgarii. Pomimo woli politycznej oraz 
zaawansowanych prac projektodawczych 
nie udało się jednak także wówczas powo-
łać do życia sądów administracyjnych14.

Ostatni etap prac nad odnowieniem 
sądów administracyjnych przypada na lata 
1977–1980. Decydujące znaczenie w tym 
czasie miała ratyfikacja przez Polskę 
w dniu 3 marca 1977 r. Międzynarodowe-
go paktu praw obywatelskich i politycz-
nych z 1966 r.15 oraz prowadzona w latach 
1976–1977 analiza dotychczasowego stanu 
funkcjonowania kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego.16 

Rozpoczęte z  inicjatywy poselskiej 
w 1977 r. prace ustawodawcze, zakładają-
ce m.in. powołanie sądowej kontroli ad-
ministracji, trwały trzy lata. Zwyciężyła 
koncepcja stworzenia odrębnych sądów 
specjalnych, których orzecznictwo podlega-
ło nadzorowi judykacyjnemu SN. Zwraca-
no bowiem uwagę, że w pierwszym okresie 
funkcjonowania nowego sądu niezwykle 
ważna będzie kwestia poziomu i jednolito-
ści orzecznictwa w sprawach rozpatrywa-
nych przez sądy administracyjne17.

Aktem prawnym powołującym do 
życia nowy sąd administracyjny 

14 L. Bar, Sądowa kontrola decyzji administracyjnych 
[w:] Problemy praworządności w działaniu admi-
nistracji państwowej, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków–Gdańsk, 1980, s. 93.

15Dokument ratyfikacyjny został złożony Sekre-
tarzowi Generalnemu ONZ w  dniu 18 marca  
1977 r., a  Międzynarodowy pakt praw obywatel-
skich i politycznych, otwarty do podpisu w Nowym 
Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 
38, poz. 167), wszedł w Polsce w życie w dniu 18 
czerwca 1977 roku.

16 S. Zawadzki, Teoretyczne i legislacyjne aspekty pro-
jektu nowelizacji kodeksu postępowania administra-
cyjnego, PiP z 1979 r., nr 11, s. 14.

17  S. Zawadzki, Pokłosie konsultacji społecznej i debaty 
poselskiej w sprawie nowelizacji kodeksu postępowa-
nia administracyjnego, PiP z 1980 r., nr 2, s. 3–8.

była ustawa o NSA oraz o zmianie 
ustawy Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego, wprowadzająca 
przepisy o postępowaniu sądo-
woadministracyjnym do przepisów 
działu VI ogólnego postępowa-
nia administracyjnego18. Przepisy 
te przewidywały utworzenie NSA 
jako sądu jednoinstancyjnego, 
którego orzecznictwo objęto nad-
zorem judykacyjnym Izby Admini-
stracyjnej SN. Pierwowzoru tego 
rozwiązania należy upatrywać 
w koncepcjach austriackich i mo-
delu polskim wprowadzonym po 
odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
Wówczas kompetencje wiedeńskie-
go Trybunału Administracyjnego 
przekazano Sądowi Najwyższemu 
w Warszawie, w którym utworzono 
– składający się z sędziów tego Try-
bunału – IV Senat do spraw publicz-
noprawnych. Podobnie nadzór nad 
reaktywowanym sądownictwem 
administracyjnym powierzono Są-
dowi Najwyższemu. NSA faktycznie 
rozpoczął swoje funkcjonowanie 
z dniem 1 września 1980 r. Począt-
kowo sądowa kontrola działalności 
administracji odbywała się w ogra-
niczonym zakresie przedmiotowym, 
miała ona zastosowanie jedynie do 
decyzji administracyjnych – i to wy-
dawanych w ściśle określonych ka-
tegoriach spraw19. 

18 Ustawa z  dnia 31 stycznia 1980 r. o  Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym oraz o  zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
Nr 4, poz. 8 ze zm.).

19  W. Piątek, Ustrój oraz postępowanie przed sądami 
administracyjnymi [w:] R. Hauser, A. Skoczylas 
(red.) Postępowanie administracyjne i  sądowo-
administracyjne z  kazusami, Warszawa 2017 r.,  
s. 372.



Sto lat przekształceń na przykładzie pozycji ustrojowej polskiego sądownictwa administracyjnego

25

Niemniej jednak w  mojej ocenie ten 
właśnie moment należy uznać za prze-
łomowy w funkcjonowaniu sądownictwa 
administracyjnego w  ostatnim stuleciu. 
Powołanie NSA, co prawda o ograniczo-
nych kompetencjach i  podległego SN, 
oznaczało bowiem w  istocie stworzenie 
zalążka nowej struktury sądownictwa ad-
ministracyjnego, który w dalszych latach 
podlegał konsekwentnemu rozwojowi. Po-
wstanie w 1980 r. sądu administracyjnego 
wpisywało się jednocześnie w szerszy pro-
ces tworzenia instytucjonalnych gwarancji 
przestrzegania zasad państwa prawnego 
i ochrony praw człowieka. NSA, stojący na 
straży przestrzegania prawa w zakresie jego 
stosowania przez organy państwa, wraz 
z utworzonym w 1982 r. Trybunałem Kon-
stytucyjnym20 – odpowiedzialnym za kon-
trolę konstytucyjności tworzonego prawa 
– oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich, 
który zainaugurował swoją działalność 
w 1988 r., utworzyły bowiem rzeczywisty 
system instytucjonalnych gwarancji praw 
człowieka przed niezgodnymi z prawem 
działaniami władzy państwowej, zarówno 
na płaszczyźnie prawotwórczej, jak i sto-
sowania prawa. 

Kolejne rozszerzenia kognicji NSA, ta-
kie jak nowelizacja przepisów k.p.a. usta-
wą z dnia 24 maja 1990 r., a także zmiany 
wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 1995 r. 
o NSA – stanowiły istotne etapy procesu 
zmierzającego w  kierunku wzmocnienia 
pozycji ustrojowej sądownictwa admini-
stracyjnego21.

W dniu 10 listopada 1992 r. Polska 
ratyfikowała Europejską konwen-
cję o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności, która 

20  Trybunał Konstytucyjny został utworzony w 1982 r. 
i rozpoczął działalność orzeczniczą w roku 1986.

21 M. Kowalski, Rola i pozycja ..., s. 26. 

weszła w życie w dniu 19 stycznia  
1993 r.22 Stąd też wcześniejsza 
ratyfikacja Międzynarodowego 
paktu praw obywatelskich i poli-
tycznych obecnie traktowana jest 
jako punkt wyjścia do dalszych 
rozważań na temat międzynaro-
dowych systemów ochrony praw 
człowieka, gdyż nie można jed-
nak odmówić jej przełomowego 
charakteru. Atrakcyjność MPPOiP 
istotnie jednak zmalała w wyni-
ku ratyfikacji Konwencji. obecnie 
bowiem zarówno polskie sądy, 
jak i adresaci praw zawartych 
w tych aktach chętniej odwołują 
się do standardów europejskich 
przewidzianych w EKOPCiPW 
lub też stosują wspomniane akty 
międzynarodowe jednocześnie. 
Pozytywnie należy ocenić więk-
szą skuteczność systemu Rady 
Europy. Stwierdzenie przez Try-
bunał w Strasburgu naruszenia 
Konwencji przez państwo człon-
kowskie nie tylko skutkuje przy-
znaniem odszkodowania, ale 
także stanowi, w przeciwieństwie 
do opinii wydawanych przez 
Komisję Praw Człowieka ONZ, 
podstawę do wznowienia postę-
powania przed sądem krajowym. 
W ramach systemu Rady Europy 
istotną rolę pełnią przy tym wyroki 
pilotażowe Trybunału w Strasbur-
gu. W mojej ocenie najlepszym 
przykładem wpływu tego rodzaju 
wyroków na polski system praw-
ny jest wyrok w sprawie Kudła 

22 Europejska konwencja o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, 
poz. 284).
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przeciwko Polsce23, w którym Try-
bunał stwierdził, że jeżeli porzą-
dek prawny danego państwa nie 
przewiduje możliwości urucho-
mienia odrębnego postępowania 
w przedmiocie odszkodowania za 
przewlekłość postępowania sądo-
wego, to zachodzi naruszenie art. 
13 Konwencji, ustalającego prawo 
do skutecznego środka odwoław-
czego. Konsekwencją tego wyro-
ku było uchwalenie przez polski 
parlament ustawy o skardze na 
naruszenie prawa strony do roz-
poznania sprawy w postępowaniu 
przygotowawczym prowadzonym 
lub nadzorowanym przez proku-
ratora i postępowaniu sądowym 
bez nieuzasadnionej zwłoki24. Tak-
że nowelizacja tej ustawy z dnia 6 
stycznia 2017 r. została wymuszo-
na wdrożeniem dyrektyw wynika-
jących z orzecznictwa Trybunału 
w Strasburgu. W jej projekcie pod-
kreślano, że potrzeba podjęcia 
prac legislacyjnych nad zmianą 
ustawy wynika z konieczności wy-
konania orzeczenia ETPC z dnia 7 
lipca 2015 r. wydanego w sprawie 
Rutkowski i inni przeciwko Pol-
sce25. W wyroku tym akcentowa-

23  Wyrok z dnia 26 października 2000 r. w sprawie 
Kudła v. Polsce, nr skargi 30210/96, dostępny na 
stronie: hudoc.echr.coe.int.

24  Ustawa z  dnia 17 czerwca 2004 r. o  skardze na 
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy 
w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym 
lub nadzorowanym przez prokuratora i  postępo-
waniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 75 – powoływana dalej rów-
nież jako ustawa o skardze na przewlekłość postę-
powania sądowego).

25  Wyrok w  sprawie Rutkowski i  inni przeciwko 
Polsce (skargi nr 72287/10, 13927/11 i 46187/11), 
dostępny m.in. na stronie www.trybunal.gov.pl. 

no konieczność zagwarantowania 
zgodności orzecznictwa sądów 
krajowych rozpoznających skargi 
na przewlekłość z ugruntowanymi 
standardami wynikającymi z art. 6 
i 13 Konwencji. W sentencji wyroku 
stwierdzono, że Trybunał jednora-
zowo zakomunikował Polsce 591 
skarg, co oznacza konieczność 
szybkiego załatwienia przez rząd 
wszystkich tych spraw na gruncie 
krajowym26. 

Przełomowe zmiany w zakresie pozycji 
ustrojowej sądów administracyjnych spowo-
dowało wejście w życie Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
Nowa konstytucja spełniała wymogi wyni-
kające zarówno z uniwersalnego systemu 
ONZ, jak i z regionalnego reżimu prawnego 
Rady Europy, niejednokrotnie wyznaczając 
w stosunku do nich podwyższone standar-
dy. Od tego momentu sądownictwo admi-
nistracyjne odzyskało rangę konstytucyjną, 
co oznacza, że bez zmiany ustawy zasadni-
czej nie jest możliwe zniesienie sądownic-
twa administracyjnego jako całości ani też 
ograniczenie jego konstytucyjnie określonej 
kompetencji. Nowa konstytucja zobowiązała 
jednocześnie ustawodawcę do opracowania 
w okresie pięciu lat od dnia jej wejścia w ży-
cie projektów ustaw dostosowujących istnie-
jący system sądownictwa administracyjnego 
do wymogu dwuinstancyjności – w kształcie 
jednoinstancyjnym nie odpowiadał on bo-
wiem ani standardowi konstytucyjnemu, ani 
międzynarodowemu. 

26  Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o skardze na naruszenie prawa stronydo 
rozpoznania sprawy w  postępowaniu przygoto-
wawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez 
prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuza-
sadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw, 
druk sejmowy nr 851, www.sejm.gov.pl. 
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 W świetle art. 184 Konstytucji NSA 
oraz inne sądy administracyjne sprawują, 
w zakresie określonym w ustawie, kontrolę 
działalności administracji publicznej. Brak 
doprecyzowania w Konstytucji, że sądami 
administracyjnymi pierwszej instancji są 
wojewódzkie sądy administracyjne, wynika 
z faktu, że na etapie prac nad jej kształtem 
nie było jeszcze wiadomo, jaki model są-
downictwa administracyjnego na poziomie 
sądu niższej instancji zostanie ustanowiony 
w przyszłości. W konsekwencji prowadzi to 
jednak do takiej samej sytuacji, jaka miała 
miejsce pod rządami konstytucji z 1921 r., 
w której NSA jest konstytucyjnym orga-
nem państwa i korzysta z płynących stąd 
gwarancji, w pozostałym zaś zakresie usta-
wodawcy zwykłemu pozostawiono znacz-
ny obszar swobody. Obecnie postulowanie 
zmiany statusu prawnego wojewódzkich 
sądów administracyjnych przez nadanie 
im rangi konstytucyjnej, skądinąd w peł-
ni uzasadnione z  racji powierzonych im 
obowiązków, w rzeczywistości wydaje się 
jednak dość naiwne, choćby z  uwagi na 
konieczność korekty treści unormowania 
konstytucyjnego w trybie art. 235 Konsty-
tucji. 

Poza ukształtowaniem statusu są-
dów administracyjnych w Konsty-
tucji określono także gwarancję 
o charakterze ustrojowo-instytu-
cjonalnym prawa do sądu, w tym 
sądu administracyjnego, wskazując, 
że sądy są niezależne, a sędziowie 
niezawiśli. Stworzono przy tym 
rozbudowany system gwarancji 
niezawisłości odnoszących się do 
wszystkich sędziów w Polsce, w tym 
sędziów sądów administracyjnych. 
Ustanowiono w tym zakresie unor-
mowania dotyczące nieusuwalno-

ści i nieprzenoszalności sędziego 
ze stanowiska. Za istotne gwaran-
cje należy także uznać immunitet 
sędziowski, wymóg apolityczności 
i odpowiedni status materialny, 
a także podległość sędziego je-
dynie Konstytucji i ustawom oraz 
poddanie orzecznictwa wyłącznie 
nadzorowi judykacyjnemu sądu 
wyższej instancji27.

Istotny wpływ na kształt projektów 
ustaw dotyczących koncepcji funkcjonowa-
nia sądownictwa administracyjnego miało 
ponaddwudziestoletnie doświadczenie wy-
nikające z bogatego dorobku orzecznicze-
go NSA, jak również bliska perspektywa 
przystąpienia Polski do struktur Unii Eu-
ropejskiej28.

 4. Okres po reformie z 2004 roku

Wprowadzona z  dniem 1 stycznia 
2004 r. gruntowna reforma sądownictwa 
administracyjnego przewidywała przekaza-
nie w zasadzie wszystkich spraw należących 
dotychczas do właściwości NSA do kom-
petencji nowo powstałych wojewódzkich 
sądów administracyjnych, działających jako 
sądy administracyjne pierwszej instancji. 
Można stwierdzić, że ten moment sym-
bolicznie oznaczał realizację zobowiązań 
wynikających już z Konstytucji RP z dnia 
17 marca 1921 r., która przewidywała po-
wołanie wieloinstancyjnego sądownictwa 
administracyjnego na obszarze całej RP.

W związku z przystąpieniem Polski 
z dniem 1 maja 2004 r. do struktur 
Unii Europejskiej reżim prawa euro-
pejskiego został połączony z syste-

27  P. Wiliński, P. Karlik, Komentarz do art. 178 Kon-
stytucji RP [w:] M. Safian, L. Bosek (red.) Konsty-
tucja RP, tom II, Warszawa 2016, s. 1017.

28 M. Kowalski, Rola i pozycja ..., s. 38.
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mem prawa polskiego, a sędziowie 
polskich sądów stali się sędziami 
sądów wspólnotowych. Z punktu 
widzenia kształtowania standardów 
międzynarodowych fundamen-
talne znaczenie miał Traktat z Li-
zbony29. Zmienił on Traktat o Unii 
Europejskiej i Traktat ustanawiają-
cy Wspólnotę Europejską poprzez 
przyjęcie, że Unia uznaje prawa, 
wolności i zasady określone w Kar-
cie praw podstawowych UE z dnia 
7 grudnia 2000 r., w brzmieniu 
dostosowanym w dniu 12 grudnia 
2007 r. w Strasburgu, która ma taką 
samą moc prawną jak traktaty30. 

Europejskie sądy krajowe, w  tym 
wszystkie polskie sądy, mają obowiązek sto-
sowania KPP w przypadku rozstrzygania 
sprawy, w której występuje element prawa 
unijnego. Państwa członkowskie są przy 
tym zobowiązane do takiego skonstru-
owania stosownych gwarancji procesowych, 
aby pozwalały one na skuteczną ochronę 
sądową w dziedzinach objętych regulacja-
mi europejskimi. System ten jest bardziej 
efektywny od dwóch pozostałych, ponie-
waż przewiduje możliwość interwencji 
w trakcie postępowania przez wystąpienie 
z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału 
Sprawiedliwości UE, a nie dopiero po jego 
zakończeniu, jak ma to miejsce w przypad-
ku dwóch poprzednich systemów między-
narodowych.

Przykładem praktycznego wymiaru za-
stosowania tego mechanizmu jest sprawa 

29  Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Eu-
ropejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Eu-
ropejską, podpisany w Lizbonie w dniu 13 grudnia 
2007 r. (Dz. U. UE. C. z 2007 r., Nr 306, s. 1 z późn. 
zm.). 

30 A. Hauser, Prawo jednostki do sądu europejskiego, 
Warszawa 2017, s. 16.

zakończona wyrokiem TSUE z  dnia 13 
grudnia 2017 r. w sprawie Soufiane El Has-
sani przeciwko Ministrowi Spraw Zagra-
nicznych RP (C-403/16). Skarżący wystąpił 
do Konsula RP w Rabacie o wydanie mu 
wizy Schengen w celu odwiedzenia żony 
i dziecka, będących obywatelami polskimi. 
W dwóch kolejnych decyzjach spotkał się 
on jednak z odmową wydania wizy. Skar-
żący wniósł skargę do WSA w Warsza-
wie, sąd odrzucił ją jednak, wskazując, że 
tego typu sprawa nie należy do kognicji 
sądu administracyjnego. Następnie S. El 
Hassani wniósł skargę kasacyjną do NSA, 
podnosząc, że został pozbawiony prawa do 
skutecznego środka odwoławczego do sądu, 
co – w jego ocenie – stanowiło naruszenie 
art. 13 EKPC oraz art. 32 ust. 3 kodeksu 
wizowego w związku z art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. 

NSA zawiesił postępowanie sądowo-
administracyjne i zwrócił się w tej sprawie 
do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym: 
czy art. 32 ust. 3 kodeksu wizowego i art. 
47 akapit pierwszy KPP należy rozumieć 
w ten sposób, że nakłada na państwo człon-
kowskie obowiązek zagwarantowania środ-
ka zaskarżenia (odwołania) do sądu? 

W wyniku rozpatrzenia pytania TSUE 
orzekł, że art. 32 ust. 3 kodeksu wizowego 
w związku art. 47 Karty praw podstawo-
wych Unii Europejskiej należy interpreto-
wać w ten sposób, że nakłada on na państwa 
członkowskie obowiązek ustanowienia 
procedury odwoławczej od decyzji o od-
mowie wydania wizy, której szczegóło-
we zasady należą do porządku prawnego 
każdego państwa członkowskiego, przy 
poszanowaniu zasad równoważności i sku-
teczności. Procedura ta musi gwarantować 
na pewnym etapie postępowania środek 
odwoławczy do sądu.
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Konsekwencją tego wyroku było przy-
gotowanie projektu ustawy o  zmianie 
ustawy prawo o postępowaniu przed sąda-
mi administracyjnymi z dnia 18 kwietnia 
2018 r., zakładającego włączenie tego typu 
spraw do zakresu właściwości sądów ad-
ministracyjnych z dniem 1 stycznia 2019 r. 
W świetle proponowanych zmian sądy ad-
ministracyjne będą właściwe w sprawach 
odmowy wydania wizy, cofnięcia i unie-
ważnienia wizy Schengen, a także działal-
ności konsula w tym zakresie. Kazus ten 
pokazuje, w jaki sposób system gwarancji 
przewidzianych w KPP, w sytuacji ich pra-
widłowego zastosowania przez sąd krajowy, 
może mieć bezpośredni wpływ na system 
prawa krajowego, a w tym przypadku na 
korektę kognicji sądu administracyjnego. 

Sądy administracyjne w Polsce mają 
wysoki status ustrojowy. Unormo-
wania rangi ustawowej sytuują 
wojewódzkie sądy administracyjne 
na poziomie porównywalnym z są-
dami apelacyjnymi, z kolei pozycja 
ustrojowa Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego odpowiada rangą 
Sądowi Najwyższemu. Wiodącą 
rolę w ramach struktury sądownic-
twa administracyjnego odgrywa 
Prezes NSA, którego kompetencje 
mają istotne znaczenie z perspek-
tywy przyznania im koniecznych 
gwarancji niezależności. W za-
kresie nadzoru administracyjnego 
Prezes NSA posiada uprawnienia 
przysługujące Ministrowi Sprawie-
dliwości w odniesieniu do sądow-
nictwa powszechnego, a odnośnie 
do planowania i wykonywania bu-
dżetu sądów administracyjnych 
przysługują mu uprawnienia mi-
nistra właściwego do spraw finan-

sów publicznych. Ustanowienie 
na poziomie ustawowym tego ro-
dzaju gwarancji należy ocenić jed-
noznacznie pozytywnie z punktu 
widzenia niezakłóconej realizacji 
zadań sądownictwa administracyj-
nego. Sądy te nie mogą bowiem 
być uzależnione od woli organów 
administracji, nad których działa-
niami sprawują kontrolę. 

Stosowne gwarancje na poziomie usta-
wowym przewidziano także w odniesieniu 
do osób orzekających w sądach administra-
cyjnych, choć odnośnie do sędziów zasadni-
cze znaczenie ma regulacja konstytucyjna, 
co zresztą wpisuje się w realizację standar-
dów prawnomiędzynarodowych. W świe-
tle strasburskich wytycznych niezawisłość 
sędziego powinna być zagwarantowana 
w konstytucji lub innym prawie najwyższej 
rangi, a w sytuacji, gdy jest ona zagrożona, 
sędzia powinien mieć możliwość zwrócenia 
się do rady sądownictwa, posiadającej od-
powiednie środki zaradcze. Rada powinna 
być jednocześnie organem konstytucyjnym, 
niezależnym i składającym się co najmniej 
w połowie z sędziów, wybranych spośród 
sędziów wszystkich szczebli. Również na 
poziomie konstytucyjnym przewidziano, 
że w  skład KRS wchodzi m. in. piętna-
stu członków wybranych spośród sędziów 
Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, 
sądów administracyjnych i sądów wojsko-
wych (art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji). 
Stosownie do treści art. 187 ust. 3 Konsty-
tucji, kadencja wybranych członków Rady 
trwa cztery lata.

W tym świetle jako naruszenie 
wspomnianych standardów nale-
ży traktować unormowanie usta-
wowe prowadzące do wygaszenia 
ustalonej konstytucyjnie kadencji 
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sędziowskiej części członków urzę-
dującej Krajowej Rady Sądownic-
twa. Na podstawie art. 6 ustawy 
z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie 
ustawy o KRS oraz niektórych in-
nych ustaw mandat członków Kra-
jowej Rady Sądownictwa, o których 
mowa w art. 187 ust. 1 pkt 2 Konsty-
tucji RP, a więc piętnastu członków 
wybranych spośród sędziów Sądu 
Najwyższego, sądów powszech-
nych, sądów administracyjnych 
i sądów wojskowych, wybranych 
na podstawie przepisów dotych-
czasowych, trwał do dnia poprze-
dzającego rozpoczęcie kadencji 
nowych członków Krajowej Rady 
Sądownictwa, nie dłużej jednak niż 
przez 90 dni od dnia wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy, chyba że ustał 
wcześniej w związku z upływem ka-
dencji. Przerwanie funkcjonowania 
organu konstytucyjnego, do które-
go prowadziło wygaszenie kaden-
cji dotychczasowych członków KRS, 
godzi w mojej ocenie w zasadę 
ciągłości działania konstytucyjnych 
organów państwa, stanowiącą je-
dyną z fundamentalnych reguł, na 
których opiera się państwo prawne.
Ostatnie zmiany ustawowe w od-
niesieniu do KRS doprowadziły tak-
że do sytuacji, w której składa się 
ona w większości z sędziów sądów 
rejonowych. W odniesieniu do są-
dów administracyjnych członkiem 
Rady jest jeden sędzia wojewódz-
kiego sądu administracyjnego wy-
brany przez Sejm i Prezes NSA, 
który zasiada w tym organie 
z urzędu przez okres pełnienia 
funkcji. Obecnie zmiany w składzie 

organu stojącego na straży nieza-
leżności sądów i niezawisłości sę-
dziów doprowadziły w praktyce do 
sytuacji, w której nie zasiada w nim 
żaden sędzia NSA (poza Prezesem 
NSA) ani Sądu Najwyższego, co 
także narusza wspomniane stan-
dardy, ponieważ w składzie Rady 
powinni znajdować się sędziowie 
wszystkich szczebli, a w tym przy-
padku brak sędziów dwóch sądów 
najwyższej instancji w Polsce. 

Negatywnie należy także ocenić roz-
wiązanie przyjęte na gruncie art. 111 § 1 
w związku z art. 37 § 1 ustawy o Sądzie 
Najwyższym; zgodnie z  nim sędziowie 
NSA, którzy do dnia wejścia w życie usta-
wy ukończyli 65 rok życia albo ukończą 65 
rok życia w okresie trzech miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy, z dniem następują-
cym po upływie trzech miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy przecho-
dzą w stan spoczynku, chyba że w terminie 
miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy złożą oświadczenie o woli dalszego 
zajmowania stanowiska i przedstawią za-
świadczenie stwierdzające, że są zdolni, ze 
względu na stan zdrowia, do pełnienia obo-
wiązków sędziego, a Prezydent RP wyrazi 
zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska 
sędziego NSA. Przed wyrażeniem zgody 
na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego 
NSA Prezydent RP zasięga opinii Krajowej 
Rady Sądownictwa. Zgodnie zaś z odpo-
wiednio stosowanym art. 39 ustawy o SN 
datę przejścia sędziego NSA w stan spo-
czynku albo przeniesienia sędziego NSA 
w  stan spoczynku stwierdza Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej.

W mojej ocenie zarówno organy 
władzy ustawodawczej tworzą-
ce prawo – takie jak nowa ustawa 
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o SN – jak też władza wykonawcza, 
w tym przypadku Prezydent RP, nie 
powinny decydować o możliwości 
dalszego orzekania przez urzędu-
jących sędziów w ogóle, a w tym 
przypadku części urzędujących 
sędziów dwóch sądów najwyższej 
rangi w Polsce. Taki zaś charakter 
ma w istocie unormowanie prze-
widziane w art. 111 § 1 w związku 
z art. 37 § 1 ustawy o SN. Tego 
typu działania na poziomie usta-
wowym oznaczają bowiem naru-
szenie gwarancji konstytucyjnych, 
w szczególności zaś zasady nieusu-
walności sędziów ze stanowiska. 

 5. Wnioski końcowe 

Wpływ na polski system sądowej kon-
troli administracji miały zarówno koncepcje 
prawne wykształcone w innych krajach, jak 
i standardy międzynarodowe. Kształtowanie 
się określonych rozwiązań ustrojowych na 
poszczególnych etapach rozwoju determi-
nowane było jednak przede wszystkim czyn-
nikami historycznymi. Największy wpływ na 
określone rozwiązania w tym zakresie mia-
ły przy tym wzorce francuskie i austriackie. 
W zdecydowanie mniejszym stopniu proces 
ten był kształtowany przez standardy mię-
dzynarodowe, a ich oddziaływanie dostrze-
galne jest dopiero w ostatnim czasie. Dobrym 
przykładem dostosowania polskiego syste-
mu do standardów międzynarodowych jest 
uchwalenie ustawy o skardze na naruszenie 
prawa strony do rozpoznania sprawy w po-
stępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej 
zwłoki na skutek wyroku Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kudła  
p. Polsce oraz kolejne jej nowelizacje stano-
wiące konsekwencje wyroków pilotażowych, 
a także następstwa wyroku TSUE z dnia 13 

grudnia 2017 r., Soufiane El Hassani przeciw-
ko Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Ostatnie doświadczenia związane 
choćby ze zmianami w ustawie SN, 
czy KRS wskazują jednak, że gwa-
rancje konstytucyjne czy prawno-
międzynarodowe czasem okazują 
się niewystarczające. W rzeczywi-
stości może bowiem dochodzić do 
ich likwidacji na poziomie ustaw 
zwykłych. W mojej ocenie nie jest 
to jednak wynikiem ułomności 
unormowania konstytucyjnego czy 
wynikającego ze zobowiązań mię-
dzynarodowych, ale zmiany prak-
tyki i kultury prawnej prowadzącej 
w istocie do zmiany tych standar-
dów na poziomie aktów prawnych 
niższej rangi, co należy uznać za 
zjawisko jednoznacznie negatyw-
ne. To z kolei prowadzi do przykrej 
refleksji, że budowany z trudem, 
ale i dużą konsekwencją od lat 80. 
poprzedniego stulecia system in-
stytucjonalnych gwarancji demo-
kratycznego państwa prawnego 
w ostatnim czasie doznaje wyraźnej 
erozji. W mojej ocenie nie można 
jeszcze mówić o zmierzchu pra-
worządności, ale z całą pewnością 
o szeregu zjawisk, które stanowią 
ewidentne odstępstwo od między-
narodowych i konstytucyjnych stan-
dardów. Pozytywnie należy ocenić 
intencję władzy ustawodawczej 
i wykonawczej w zakresie wdrażania 
reformy sądownictwa. Powinno to 
jednak następować w sposób ewo-
lucyjny i z poszanowaniem zasady 
podziału władzy i innych reguł po-
wszechnie uznawanych przez cywi-
lizowane społeczeństwa.
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 Wstęp1

Przygotowania obronne definio-
wane są jako część działalności 

1 Niniejszy artykuł jest częścią publikacji, która uka-
że się w  monografii pokonferencyjnej „Ład mię-
dzynarodowy i  bezpieczeństwo narodowe. Per-
spektywa 100-lecia”.

państwa w dziedzinie obronnej 
obejmująca całokształt przedsię-
wzięć planistycznych, organiza-
cyjnych i rzeczowo-finansowych 
– realizowanych przez organy 
administracji publicznej oraz inne 
organy i instytucje państwowe, 
a także przedsiębiorców i organi-
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zacje społeczne – zapewniających 
przygotowanie systemu obronne-
go państwa do przeciwdziałania 
wszelkiego rodzaju zagrożeniom 
żywotnych interesów narodowych2. 
Przygotowania obronne można 
podzielić na przygotowania mili-
tarne (w ich obszarze „realizowane 
są przedsięwzięcia zmierzające do 
zwiększenia potencjału Sił Zbroj-
nych RP w ramach istniejących 
możliwości finansowych państwa, 
z akcentem na aspekty jakościo-
we”3) oraz pozamilitarne (defi-
niowane jako „proces realizowany 
przez wszystkie niemilitarne pod-
mioty systemu obronnego państwa, 
obejmujące całokształt przedsię-
wzięć planistycznych, organiza-
cyjnych i rzeczowo-finansowych 
mających na celu przygotowanie sił 
i środków oraz sposobów [proce-
dur] działania tych podmiotów do 
zapewnienia przetrwania państwa 
i jego obywateli w razie wystąpienia 
zewnętrznego zagrożenia bezpie-
czeństwa i w czasie wojny”4). Jak 
zauważa M. Kuliczkowski, „Przed-
sięwzięcia w zakresie pozamilitar-
nych przygotowań obronnych są 

2 W. Kitler, Przygotowania obronne państwa w systemie 
obronnym Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka. 
Podstawy teoretyczne przygotowań obronnych pań-
stwa w kontekście zadań i potrzeb obronnych, Mate-
riały z  seminarium naukowego zorganizowanego 
8 czerwca 2010 roku w Wydziale Bezpieczeństwa 
Narodowego AON, „Zeszyt Problemowy Towarzy-
stwo Wiedzy Obronnej” 1(65)/2011, s. 12.

3 Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Stra-
tegia sektorowa do strategii bezpieczeństwa narodo-
wego Rzeczypospolitej Polskiej 2009..., pkt 124.

4 M. Kuliczkowski, Pozamilitarne przygotowania 
obronne w Polsce. Próba systematyzacji procesual-
nych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań, 
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2016,  
s. 40.

realizowane, już w czasie pokoju, 
przez wszystkie niemilitarne ele-
menty systemu obronnego pań-
stwa dla zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania państwa w sytuacji 
zagrożeń polityczno-militarnych. 
Dlatego istotne jest, aby sam pro-
ces przygotowań obronnych oraz 
działania podejmowane w tym 
zakresie przez państwo zostały 
należycie zaplanowane oraz prze-
kazane właściwym podmiotom 
uczestniczącym w jego realizacji”5.

Niniejsza publikacja dotyczy specyficz-
nej części pozamilitarnych przygotowań 
obronnych państwa, którą jest przygoto-
wanie obronne społeczeństwa. W artykule 
skupiono się na przygotowaniach obron-
nych społeczeństwa polskiego w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego. Arty-
kuł jest częścią większej publikacji, która 
zamieszczona zostanie w monografii.

 Praktyka przygotowań obron-
nych społeczeństwa polskiego 
w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego

 Zarys problematyki

Okres dwudziestolecia międzywojenne-
go był dla Polski czasem trudnym: ciągłe 
walki o  granice, osłabienie gospodarcze 
i potrzeba kształtowania w społeczeństwie 
postawy Polaka patrioty zintegrowane-
go z ojczyzną i poświęcającego się dla jej 
dobra. Polska, bez wsparcia społeczeństwa 
nie byłaby w stanie przeciwstawić się trud-
nościom, jakie spotykały ją w pierwszych 
latach po odzyskaniu niepodległości. Jed-
nak, jak zauważył D. Rodziewicz, „Lata 

5 M. Kuliczkowski, Pozamilitarne przygotowania 
obronne…, op. cit., s. 63.
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funkcjonowania w odmiennych systemach 
prawno-politycznych doprowadziły do na-
turalnej reakcji obronnej społeczeństwa na 
próby ograniczenia świeżo zdobytych praw 
wolności obywatelskiej na rzecz przymu-
sowego obowiązku świadczenia na rzecz 
przygotowań obronnych państwa. Polska 
po odzyskaniu niepodległości musiała się 
przeciwstawiać zagrożeniom zewnętrznym 
i wewnętrznym, prowadząc jednocześnie 
walkę o utrzymanie odzyskanej suweren-
ności, a także toczyć boje o kształt przy-
szłych granic”6. 

Ze względu na trudną sytuację go-
spodarczo-polityczną oraz brak wyraźnie 
zdefiniowanej doktryny obronnej, sfor-
mułowanej odpowiednio do możliwości 
i potrzeb oraz tempa zachodzących zmian, 
wielu aktywistów postanowiło wyrazić swo-
je zaniepokojenie na forum publicznym, 
w związku z czym w latach 1921–26 bardzo 
często ukazywały się w Polsce publikacje 
„nawołujące do stworzenia ogólnopań-
stwowego systemu świadczeń wojennych, 
który by zaktywizował społeczeństwo 
w obszarze problematyki ogólnie pojętego 
bezpieczeństwa narodowego”7 – m.in..: W. 
Stachiewicz „Kilka uwag o przygotowaniu 
narodu do wojny”, wyd. Bellona, 1921, z. 2 
i W. Sokołowski „Organizacja narodu na 
czas wojny”, wyd. Bellona, 1929, t. XXXIII, 
z. 3. 

W pierwszych latach niepodległości 
nie bardzo wiedziano jak zaktywi-
zować społeczeństwo i jak włączyć 
je do systemu obronnego Polski. 
D. Rodziewicz, na podstawie pro-
wadzonych analiz, wyraził przeko-
nanie, że początkowo „wypełnianie 

6 D. Rodziewicz, Obowiązek świadczeń wojennych 
w systemie obronnym Polski w latach 1919–1939, 
Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2017, s. 7.

7 Ibidem.

obowiązku społeczeństwa wobec 
walczącej armii odbywało się za-
zwyczaj na podstawie przeprowa-
dzanych przez wojsko rekwizycji 
mienia oraz nakładanej kontrybucji 
na ludność w celu wykonania prac 
o znaczeniu obronnym, nierzadko 
z pominięciem prawa, w tym rów-
nież prawa zwyczajowego. Powsta-
jące państwo oczekiwało od swoich 
obywateli przyjęcia na swoje barki 
nowych coraz to nowych obcią-
żeń i obowiązków wynikających 
z trwających wojen o kształt granic 
i o zachowanie suwerenności i nie-
podległości”8. 

Problem realizacji świadczeń na rzecz 
obrony w  ujęciu semantycznym nie był 
w  początkach budowania zrębów pań-
stwowości szczególnie zauważany, a temat 
ten – oraz brak przepisów precyzujących 
udział społeczeństwa w obronie ojczyzny 
– nie uszedł uwadze ówczesnych znaw-
ców tego zagadnienia. T. Zakrzewski od-
niósł się w swoim artykule do zależności 
związanej z brakiem narodowej doktryny 
obronnej, co wpływało w bezpośredni spo-
sób na kierunki rozbudowy sił zbrojnych, 
stanu wyszkolenia, wyposażenia i wzajem-
ny stosunek broni i służb. Wskazał na ko-
nieczność przestrzegania zasady pełnego 
i harmonijnego wykorzystania posiadanych 
zasobów i środków – opartej na jednolitej 
i akceptowalnej doktrynie – przez wszyst-
kie struktury polityczne i społeczne9.

Początkowo powstające przepi-
sy konkretnie dotyczyły udziału 
społeczeństwa (głównie przez 
świadczenia wojenne) w czasie 

8 D. Rodziewicz, Obowiązek świadczeń wojen-
nych…, op. cit., s. 10.

9 Ibidem.
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wojny. Omijały natomiast kwestie 
samego przygotowania obronne-
go (przygotowania do wojny). Do-
piero w późniejszych latach zajęto 
się problematyką przygotowania 
obronnego w czasie pokoju (ale 
zważywszy na fakt tak trudnego 
okresu, należy przyjąć, że dopiero 
po unormowaniu sytuacji na gra-
nicach rząd miał czas na dopre-
cyzowanie kwestii przygotowania 
obronnego społeczeństwa). Nie-
mniej, jak zauważył D. Rodziewicz, 
w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego „wrażliwość społe-
czeństwa, jego ofiarność i oddanie 
sprawie obrony kraju nie znajdowa-
ły odzwierciedlenia w tamtym cza-
sie w podobnym przedsięwzięciu 
w żadnym innym kraju”10.

M. Kuliczkowski, opisując kwestię przy-
gotowań obronnych w okresie dwudziesto-
lecia międzywojennego, stwierdził: „Należy 
podkreślić, że w okresie II RP przywiązy-
wano dużą wagę do przygotowań obron-
nych państwa w  sferze pozamilitarnej. 
Organem koordynującym całokształt prac 
przygotowawczych było początkowo Biuro 
II zastępcy szefa Sztabu Generalnego, a na-
stępnie Sekretariat Komitetu Obrony Rze-
czypospolitej (SeKOR). Znaczenie tych 
przygotowań gwałtownie wzrosło wraz 
z narastaniem zagrożenia wojennego. Do-
strzeżono przy tym bezpośrednią zależność 
między zdolnością bojową wojsk a wielo-
płaszczyznowym wspomaganiem ich dzia-
łań przez sektor cywilny. Należy podkreślić, 
że »plan gospodarczy na czas wojny« miał 
regulować zarówno płynne przejście »na 
gospodarkę wojenną we wszystkich gałę-

10 D. Rodziewicz, Obowiązek świadczeń wojennych… 
op. cit., s. 163.

ziach gospodarki krajowej, w szczególno-
ści dostosowanie wytwórczości krajowej do 
potrzeb wojennych armii (przemysł wojen-
ny) i społeczeństwa«, jak i określać zasady 
reglamentacji »posiadanych w kraju zapa-
sów i  ich rozdział pomiędzy armię i kraj 
(zapasy surowców, półfabrykatów i wyro-
bów itd.« oraz zapewniać »źródła zakupu 
dla armii i potrzeb kraju«”11.

Kolejne części niniejszej pracy są wyni-
kiem szczegółowych analiz procesu przygo-
towań obronnych społeczeństwa polskiego 
w latach 1918–1939.

 Regulacje prawne

 Przepisy dotyczące świadczeń 
wojennych

Państwo polskie po odzyskaniu nie-
podległości miało osłabione siły obronne. 
Wojsko borykało się zarówno z brakami 
kadrowymi, jak i  niedoborami w  sferze 
materialnej, a liczne spory na granicach ge-
nerowały coraz większe potrzeby sił zbroj-
nych, których państwo nie było w stanie 
zaspokoić. Postanowiono więc skorzystać 
ze świadczeń wojennych nakładanych na 
obywateli. W tym celu Sejm Ustawodaw-
czy II Rzeczpospolitej uchwalił ustawę 
o rzeczowych świadczeniach wojennych12. 
Jak zauważył D. Rodziewicz: „Wskaza-
na norma prawna stanowiła podstawę do 
przeprowadzania rekwizycji przedmiotów 
ruchomych i nieruchomości, niezbędnych 
do użycia w celach związanych z potrze-
bami obronnymi kraju. Mogło to jednak 
nastąpić dopiero z chwilą wybuchu woj-
ny albo zarządzenia częściowej lub po-

11 M. Kuliczkowski, Pozamilitarne przygotowania 
obronne… op.cit., s. 15.

12 Ustawa o  rzeczowych świadczeniach wojennych 
z 11 kwietnia 1919 r., Dz. Praw Państwa Polskiego 
1919 r., nr 32, poz. 264, s. 429.
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wszechnej mobilizacji. Ustawodawca nie 
przewidywał w tym przypadku możliwości 
wykorzystania świadczeń w celu przygoto-
wania państwa do obrony jeszcze w czasie 
pokoju”13.

Istotną zmianą w kwestii uregulo-
wania świadczeń rzeczowych było 
wydanie rozporządzenia Prezy-
denta RP z 26 sierpnia 1927 roku14. 
Cytując D. Rodziewicza: „Dokument 
ten, jak na owe czasy w nowocze-
sny sposób, formułował zasięg 
oraz zakres świadczeń. Z punktu 
widzenia zawartości merytorycz-
nej można go podzielić na dwie 
części: ogólną i przedmiotową. 
Część ogólna zawierała podsta-
wowe definicje dotyczące zakresu 
świadczeń. Druga część odnosi-
ła się do różnych działów i gałęzi 
gospodarki narodowej, które były 
zobowiązane do udzielania świad-
czeń, a więc: przemysłu, rolnictwa, 
szeroko rozumianego transportu 
oraz telekomunikacji. Artykuł 1 roz-
porządzenia stwierdzał dosłownie: 
Z chwilą wybuchu wojny, ogłoszenia 
mobilizacji ogólnej albo częściowej, 
albo w  interesie  Państwa,  stwier-
dzonym uchwałą Rady Ministrów, 
Państwo  ma  prawo  żądania  od 
wszystkich osób fizycznych i praw-
nych rzeczowych świadczeń wojen-
nych,  potrzebnych  bezpośrednio 
lub pośrednio do obrony Państwa”15. 

13 D. Rodziewicz, Obowiązek świadczeń wojen-
nych…, op. cit., s. 44.

14 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z 26 VIII 1927 r. o rzeczowych świadczeniach wo-
jennych, Dz. U. RP 1927, nr 79, poz. 687.

15 D. Rodziewicz, Obowiązek świadczeń wojen-
nych…, op. cit., s. 60.

Na podstawie rozporządzenia Prezy-
denta RP z 26 sierpnia 1927 roku powstały 
inne rozporządzenia, precyzujące kwestię 
poruszanych w  nim świadczeń. Jednym 
z  nich było rozporządzenie ministrów: 
spraw wojskowych, spraw wewnętrznych, 
sprawiedliwości, przemysłu i handlu, rol-
nictwa, komunikacji i  robót publicznych 
z 23 XI 1929 r. w sprawie wykonania art. 
12, 13, 32, 36 i 48 rozporządzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 
1927 r. o rzeczowych świadczeniach wojen-
nych (Dz. U. 1929, nr 83, poz. 621). Roz-
porządzenie to było uszczegółowieniem 
postanowień dotyczących ustawowych zo-
bowiązań przedsiębiorców. Zawarto w nim 
między innymi dyspozycję o  obowiązku 
ustanowienia pełnomocników przedsię-
biorstw „wyznaczonych do sprawowania 
funkcji łączników między władzami a wła-
ścicielami zakładów produkcyjnych w za-
kresie dotyczącym przystosowania profilu 
produkcji do warunków wojennych”16.

Innym rozporządzeniem zawierają-
cym przepisy wykonawcze do rozporzą-
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 26 
VIII 1927 r. o rzeczowych świadczeniach 
wojennych było rozporządzenie z 18 XI 
1930 r. wydane przez ministrów: spraw 
wojskowych, spraw wewnętrznych, spra-
wiedliwości, przemysłu i handlu, rolnictwa, 
komunikacji, robót publicznych, wyznań 
religijnych i oświecenia publicznego oraz 
poczt i telegrafów – a co do § 4–6 przez mi-
nistra spraw wojskowych w porozumieniu 
z ministrami: spraw zagranicznych i spraw 
wewnętrznych, co do § 16–20 przez mi-
nistra rolnictwa w porozumieniu z mini-
strem spraw wojskowych, co do § 23–25 
przez ministra rolnictwa w porozumieniu 
z ministrami: spraw wojskowych i spraw 

16 Ibidem, s. 64.
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wewnętrznych, co do § 78 przez ministra 
skarbu i ministra przemysłu i handlu, co 
do § 99–106 przez ministra komunikacji 
w porozumieniu z ministrami: spraw woj-
skowych i spraw wewnętrznych, co do § 
111 przez ministra spraw wewnętrznych 
w porozumieniu z ministrami: spraw woj-
skowych, przemysłu i handlu oraz rolnic-
twa, co do § 124–127 przez ministrów: 
spraw wojskowych, przemysłu i  handlu, 
rolnictwa, komunikacji i skarbu w porozu-
mieniu z ministrem spraw wewnętrznych 
(Dz. U. 1930, nr 90, poz. 707).

Rozporządzenie z 18 XI 1930 roku mię-
dzy innymi określało organy uprawnione 
do ogłaszania powstania obowiązku świad-
czeń rzeczowych oraz jego ustania, a tak-
że ustanawiało obowiązek przekazywania 
danych dotyczących warunków funkcjono-
wania przedsiębiorstw do upoważnionych 
przedstawicieli władz państwowych.

W 1934 roku ogłoszono nowe rozpo-
rządzenie Prezydenta RP dotyczące świad-
czeń wojennych17. Rozporządzenie miało 
na celu uporządkowanie i  dostosowanie 
systemu świadczeń rzeczowych do potrzeb 
obronnych państwa (także wobec nieko-
rzystnych zmian zachodzących w Europie).

W wyniku podjętych decyzji poli-
tycznych ustawodawca doprowa-
dził do zmian legislacyjnych, które 
w stosunku do poprzednich roz-
wiązań koncentrowały się głównie 
na: 
a) zapewnieniu wszystkim mini-

strom wykonującym zadania 
mobilizacyjne możliwości korzy-
stania ze świadczeń rzeczowych, 
co według rozporządzenia z 26 

17 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z 24 X 1934 r. o rzeczowych świadczeniach wojen-
nych, Dz. U. 1934, nr 95, poz. 859.

sierpnia 1927 r. (art. 15) było do-
puszczalne tylko dla władz i or-
ganów wojskowych;

b) przysposobieniu gospodarstw 
wiejskich do świadczeń rze-
czowych, co w świetle wspo-
mnianego rozporządzenia było 
możliwe tylko w odniesieniu do 
przedsiębiorstw przemysłowych, 
kolejowych, żeglugi morskiej, 
śródlądowej i powietrznej oraz 
przedsiębiorstw telegraficznych 
i telefonicznych;

c) zastosowaniu odpowiednio kwe-
stii organizacji gospodarki na-
rodowej do potrzeb produkcji 
wojennej;

c) ścisłym i odpowiadającym funk-
cjonującemu układowi stosun-
ków społeczno-gospodarczych 
unormowaniu spraw repartycji 
i wynagrodzenia za świadczenia 
oraz komisji cennikowych;

d) zapewnieniu państwu narzędzi 
do wykonywania nadzoru nad 
działalnością placówek przemy-
słowych;

e) dostosowaniu przepisów kar-
nych do kodeksu karnego z 1932 
roku18. 

Istotny w rozporządzeniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z  24 X 1934 r. o  rze-
czowych świadczeniach wojennych jest 
zwłaszcza artykuł rozszerzający pojęcie 
czasu trwania obowiązku na okres pokoju, 
w którym państwo mogło nałożyć na oso-
by fizyczne i prawne obowiązek przyspo-
sobienia ruchomości i nieruchomości do 

18 Rzeczowe świadczenia wojenne [w:] Budownictwo 
wojskowe 1918–1935, tom II, Warszawa 1936,  
ss. 290–300.
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świadczeń rzeczowych. Inną zmianą jest 
regulacja mówiąca, że żądanie świadczeń 
rzeczowych może nastąpić także na drodze 
repartycji. Zgodnie z analizami D. Rodzie-
wicza: „Zasadzało się to na warunkowym 
ustaleniu ilości przedmiotów świadczenia, 
jakie mają być dostarczone przez poszcze-
gólne okręgi administracyjne – i w następ-
stwie dostarczone przez wyszczególnione 
podmioty zobowiązane do świadczeń. Przy 
repartycji chodziło głównie o wykonanie 
świadczenia przez większą liczbę osób 
– drogą rozłożenia wskazanej kategorii 
świadczenia przez uprawnioną do tego 
władzę na poszczególne osoby. Powinność 
rzeczowych świadczeń w drodze repartycji 
zarządzał (w przypadku gdy świadczenia 
miały być pobrane z dwóch lub więcej wo-
jewództw) właściwy minister, który usta-
lał zarazem kontyngent na poszczególne 
województwa; gdy zaś świadczenia miały 
być pobrane z dwóch lub więcej powiatów 
tego samego województwa – właściwa wła-
dza administracyjna drugiej instancji, któ-
ra ustalała też kontyngent na poszczególne 
powiaty. Wydanie zarządzenia do wyko-
nania repartycji świadczeń dla powiatu lub 
też poszczególnych gmin (wsi, przysiółków, 
osad itp.) tego samego powiatu przysługi-
wało władzy administracyjnej pierwszej in-
stancji, która ustalała zarazem kontyngent 
na poszczególne gminy”19.

Ostatnią ustawą dotyczącą świadczeń 
wojennych uchwaloną przed wybuchem 
II wojny światowej była ustawa z 30 III 
1939 r. o powszechnym obowiązku świad-
czeń rzeczowych20. „W art. 1 widnieje zapis 
dotyczący zakresu obowiązku świadczeń 

19 D. Rodziewicz, Obowiązek świadczeń wojen-
nych…, op. cit., s. 67.

20 Ustawa z 30 III 1939 r. o powszechnym obowiąz-
ku świadczeń rzeczowych, Dz. U. 1939, nr 30, poz. 
200.

realizowanego przez: udzielanie danych 
dotyczących przedmiotu świadczeń, obo-
wiązku przysposobienia do działalności 
odpowiadającej potrzebom obrony pań-
stwa lub warunkom wojennym, obowiązku 
odstępowania na rzecz Państwa przed-
miotu świadczeń rzeczowych oraz obo-
wiązku podporządkowania się w tym celu 
innym zarządzeniom władz. […] W art. 7 
zawarto zapis mówiący, że powszechne-
mu obowiązkowi świadczeń rzeczowych 
podlegały wszystkie osoby, w posiadaniu 
których znajdowały się przedmioty świad-
czeń istotne z punktu interesu obronnego 
państwa. Oznaczało to, że wszystkie osoby 
bez względu na obywatelstwo podlegały 
obowiązkowi z mocy ustawy”21. Inny ar-
tykuł stanowił, że „przysposobienie do 
świadczeń rzeczowych może zostać za-
rządzone zarówno w  czasie pokoju, jak 
i wojny – i odbywać się na koszt właści-
ciela przedsiębiorstwa lub gospodarstwa 
wiejskiego”22.

Przed atakiem Niemiec na Polskę 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Skarbu Jan Kożuchowski zdążył wy-
dać jeszcze instrukcję określającą 
warunki i sposoby wypłaty wyna-
grodzenia za pobrane przedmioty 
świadczeń przez urzędy skarbo-
we23. „Przyjęto szczegółowe zasady 
dokonywania wypłat z określeniem 
formy zadośćuczynienia. Wyna-

21 D. Rodziewicz, Obowiązek świadczeń wojen-
nych…, op. cit., ss. 74 i 75.

22 Ibidem, s. 75.
23 Instrukcja tymczasowa z 29 VIII 1939 r. w spra-

wie określenia warunków i sposobu wypłaty wyna-
grodzenia za przedmioty świadczeń rzeczowych, 
pobrane w  czasie mobilizacji, wojny lub gdy wy-
maga tego interes obrony Państwa, stwierdzony 
uchwałą Rady Ministrów, MP 1939, nr 201, poz. 
487, załącznik nr 3 do instrukcji Min. Skarbu z 29 
VIII 1939 r. nr NGM 1843/4/Mob.
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grodzenie miało być wypłacane 
w przypadku świadczenia przed-
miotów powszechnego użytku 
pochodzących z gospodarstw 
wiejskich zgodnie z wykazem za-
wartym w załączniku do instrukcji. 
Przepisy rozporządzenia miały też 
zastosowanie w stosunku do wła-
ścicieli zakładów produkujących, 
przetwarzających i składujących 
oraz prowadzących wymianę han-
dlową tymi przedmiotami”24. 
W niniejszej części pracy opisano 
jakie przepisy regulowały kwestię 
świadczeń wojennych. Kolejne 
części stanowić będą rozszerzenie 
podjętego tematu poprzez opisy-
wanie innych metod przygotowa-
nia obronnego społeczeństwa – jak 
chociażby wprowadzanie regulacji 
dotyczących kwestii aprowizacji. 

 Aprowizacja

W połowie lat trzydziestych dwudzie-
stego wieku sytuacja międzynarodowa 
w  Europie coraz bardziej się zaostrzała 
i dostrzegalne stało się zagrożenie bezpie-
czeństwa Polski. W ramach przygotowań 
obronnych społeczeństwa postanowiono 
zadbać m.in. o  bezpieczeństwo żywno-
ściowe kraju i  rozpocząć w czasie poko-
ju zaopatrywanie ludności na czas wojny 
w artykuły pierwszej potrzeby oraz przy-
gotować gospodarstwa indywidualne 
i związki producenckie do zadań związa-
nych z szeroko pojętą aprowizacją. W tym 
celu Prezydent RP 22 lutego 1938 r. wydał 
dekret dotyczący powierzenia całości spraw 
dotyczących aprowizacji kraju ministrowi 

24 D. Rodziewicz, Obowiązek świadczeń wojen-
nych…, op. cit., s. 78.

rolnictwa i reform rolnych25. Jak zauważa 
D. Rodziewicz: „W art. 2 dekretu spra-
wy aprowizacyjne zostały określone przez 
pojęcie ogółu przedsięwzięć powiązanych 
z zapewnieniem zaopatrzenia dla sił zbroj-
nych, ludności cywilnej i zwierząt gospo-
darskich w przedmioty codziennego użytku 
z uwzględnieniem potrzeb skorelowanych 
z interesem obronnym kraju. W kolejnym 
artykule dekretu uszczegółowiono pojęcie 
przedmiotów codziennego użytku, które 
według ustawodawcy stanowiły artykuły 
służące do zaspokojenia koniecznych po-
trzeb życiowych ludności i zwierząt gospo-
darskich, a mianowicie: żywność, artykuły 
odzieżowe i materiał opałowy, a także środ-
ki oświetleniowe i higieny osobistej”26. 

W  nawiązaniu do wydanego dekre-
tu „minister rolnictwa i  reform rolnych 
w porozumieniu z ministrami spraw we-
wnętrznych i spraw wojskowych z dniem 
15 września 1938 r. wprowadził na obsza-
rze całego kraju obowiązek przygotowania 
gospodarstw przez właścicieli, posiadaczy 
czy zarządców, będących osobami fizyczny-
mi lub prawnymi, oraz […] spół[ek] pra-
wa handlowego i zarząd[ów] gospodarstw 
wiejskich do produkcji zgodnej z potrzeba-
mi obronnymi państwa”27. 

W kolejnych miesiącach postano-
wiono doprecyzować zagadnienia 
aprowizacji i w rezultacie działań 
ministra rolnictwa i reform rolnych, 
ministra spraw wojskowych, mini-
stra spraw wewnętrznych i ministra 
skarbu wydano 7 kwietnia 1939 r. 

25 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z  22 II  
1938 r. o poruczeniu spraw aprowizacyjnych Mi-
nistrowi Rolnictwa i  Reform Rolnych, Dz. U. 
1938, nr 13, poz. 89.

26 D. Rodziewicz, Obowiązek świadczeń wojen-
nych…, op. cit., s. 72.

27 Ibidem, s. 73.
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rozporządzenie28, na mocy które-
go władze samorządu wiejskiego 
zostały zobowiązane do podjęcia 
działań mających na celu organiza-
cję wzajemnej pomocy wszystkich 
producentów rolnych, bez względu 
na areał uprawianych gruntów czy 
też rodzaj prowadzenia gospodarki 
hodowlanej. D. Rodziewicz, doko-
nawszy analizy tego aktu prawnego 
pisał: „W § 2 rozporządzenia zo-
stał określony zakres samopomocy 
rolnej, który miał obejmować wza-
jemne świadczenie w formie ro-
bocizny oraz użyczania sprzężaju, 
środków transportu, uprzęży, na-
rzędzi i maszyn rolniczych, wspól-
ne dokonywanie upraw, zasiewów, 
pielęgnacji, zbiorów, omłotów oraz 
zabezpieczenia i przewozu plonów 
i produktów gospodarstw wiejskich. 
Samopomoc rolna miała opierać 
się na zasadzie pomocy wzajemnej 
dla tych gospodarstw, które nie były 
wydolne produkcyjnie, i polegała 
na wymianie świadczeń w naturze 
lub w ramach odpłatności, z wyjąt-
kiem samopomocy okazywanej na 
zasadzie wzajemności. Ogłoszenie 
obowiązku samopomocy rolnej na 
obszarze województwa lub jego 
części należało do kompetencji 
wojewody”29. 

Wymienione w tej części pracy regula-
cje miały na celu zapewnić wysoką i nie-
przerwaną produkcję rolną na obszarach 

28 Rozporządzenie ministra rolnictwa i  reform rol-
nych z 7 IV 1939 r. wydane w porozumieniu z mi-
nistrami: spraw wojskowych, spraw wewnętrznych 
i skarbu o samopomocy rolnej, Dz. U. 1939, nr 32, 
poz. 209.

29 D. Rodziewicz, Obowiązek świadczeń wojen-
nych…, op. cit., s. 79.

wiejskich, a tym samym chronić bezpie-
czeństwo żywnościowe państwa w okresie 
bezpośredniego zagrożenia państwa, kry-
zysu i w czasie wojny.

 Regulacje dotyczące środków 
transportu

Jednym z  celów działania rządu pol-
skiego w okresie dwudziestolecia między-
wojennego było podwyższenie poziomu 
gospodarczego i  cywilizacyjnego kraju. 
Osiągnięcie tego celu przyczyniłoby się 
zarówno do zwiększenia dobrobytu w pań-
stwie, jak i  do podniesienia zdolności 
obronnych Polski.

Metodą, którą postanowiono wykorzy-
stać, było stworzenie systemu ulg podatko-
wych dla posiadaczy wybranych pojazdów 
– aby z jednej strony zachęcić przedsiębior-
ców do inwestowania w swoje działalności 
gospodarcze, a z drugiej zabezpieczyć kraj 
w  środki transportu mogące przydać się 
wojsku i osobom cywilnym podczas dzia-
łań związanych z ewentualnym konfliktem 
zbrojnym. 

W 1935 roku Prezydent RP wydał de-
kret dotyczący premiowania właścicieli 
pojazdów30. „Zgodnie z tą regulacją praw-
ną posiadacze nowych pojazdów mecha-
nicznych, po spełnieniu całego katalogu 
wymagań związanych z możliwym przysto-
sowaniem i właściwym ukompletowaniem 
auta zgodnie z nakreślonymi wymogami 
wojskowymi, mogli liczyć na stopniowe 
premie wypłacane w ramach Skarbu Pań-
stwa”31.

W kolejnym roku Prezydent RP wydał 
następny dekret dotyczący premiowania 

30 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z  3 XII 
1935 r. o premiowaniu pojazdów mechanicznych, 
Dz. U. 1935, nr 88, poz. 546.

31 D. Rodziewicz, Obowiązek świadczeń wojen-
nych…, op. cit., s. 81.
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posiadaczy pojazdów mechanicznych32. 
Zgodnie z tym dokumentem posiadaczom 
pojazdów, które posiadały odpowiednie 
specyfikacje, przysługiwała obniżka cen 
paliw o 15%, zwolnienie nowo zakupio-
nych samochodów od opłat na Państwo-
wy Fundusz Drogowy przez pierwszy rok 
użytkowania oraz obniżenie tych opłat 
o 50% dla przedsiębiorstw autobusowych 
w województwach wschodnich. 

W związku z powyższym dekretem 
wprowadzono rozporządzenie, na 
podstawie którego z wprowadzo-
nych ulg skorzystać mogły osoby 
prywatne i przedsiębiorstwa, które 
nabywały nowy statek powietrzny, 
samochód, ciągnika lub motocykl – 
z tym jednak warunkiem, że zakup 
musiał być dokonany w firmie, która 
miała swoją siedzibę na terytorium 
Polski, a nowo zakupiony środek 
lokomocji był produkcji krajowej33. 
„Odpis podatkowy wynosił od 15% 
do 20% ceny z tytułu nabycia no-
wego pojazdu mechanicznego 
(statku powietrznego) i był liczony 
od sumy podatków pobranych od 
wynagrodzeń”34. 

Jednak pomimo usilnych starań wciąż 
widoczne były braki w zaopatrzeniu wojsk 
w specyficzne, niezbędne podczas działań 

32 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 7 V 1936 r. 
o  ulgach podatkowych dla nabywców pojazdów 
mechanicznych, Dz. U. 1936, nr 39, poz. 294.

33 Rozporządzenie ministra skarbu z 18 VII 1936 r. 
w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z 7 V 1936 r. o ulgach podatkowych dla 
nabywców pojazdów mechanicznych, Dz. U. 1936, 
nr 58, poz. 430 w związku z dekretem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z  7 V 1936 r. o  ulgach podat-
kowych dla nabywców pojazdów mechanicznych, 
Dz. U. 1936, nr 39, poz. 294

34 D. Rodziewicz, Obowiązek świadczeń wojen-
nych…, op. cit., s. 81.

zbrojnych pojazdy. Jak zauważył D. Ro-
dziewicz, „Ulgi wynikające z tytułu prze-
pisów dekretu obejmowały właściwie tylko 
właścicieli pojazdów, których cena rynkowa 
nie mogła przekroczyć 12 000 zł. Sytuacja 
zaś osób zakupujących autobusy, traktory 
czy też samochody ciężarowe do prowa-
dzenia działalności gospodarczej, które 
z punktu widzenia potrzeb sił zbrojnych 
były zdecydowanie bardziej pożądane, była 
w tym dokumencie potraktowana wyjątko-
wo niejednoznacznie. Koszt tych pojazdów 
niejednokrotnie przekraczał 50 tys. zł, co 
w konsekwencji oznaczało zgodnie z zapi-
sami dekretu pozbawienie właścicieli tych 
środków lokomocji ustawowych przywile-
jów podatkowych i skarbowych”35.

W 1937 roku znowelizowano prze-
pisy dotyczące ulg dla posiadaczy 
pojazdów mechanicznych i wyda-
no obwieszczenie dotyczące pre-
miowania posiadaczy pojazdów 
mechanicznych zarejestrowanych 
po dniu 3 grudnia 1935 roku36. Po-
jazdy takie musiały spełniać na-
łożone w obwieszczeniu kryteria 
techniczne i być zarejestrowane 
jako przedmiot świadczeń. Posia-
daczom takim przysługiwała pre-
mia w wysokości 700 zł. 

35 D. Rodziewicz, Obowiązek…, op. cit., s. 84.
36 Obwieszczenie ministra spraw wojskowych 

z dnia 10 VIII 1937 r. w sprawie wysokości premii 
w okresie budżetowym 1937/38 dla posiadaczy po-
jazdów mechanicznych zarejestrowanych po dniu 
3 grudnia 1935 r. oraz w  sprawie szczegółowych 
warunków technicznych uzasadniających pre-
miowanie, MP 1937 nr 189, poz. 314 w związku 
z dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z  3 XII 
1935 r. o premiowaniu pojazdów mechanicznych; 
Dz. U. 1935 nr 88, poz. 546; rozporządzenie mini-
stra skarbu z 18 VII 1936 r. w sprawie wykonania 
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 7 V 1936 r. 
o  ulgach podatkowych dla nabywców pojazdów 
mechanicznych, Dz. U. 1936 nr 58, poz. 430.
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Niestety nowelizacja przepisów 
i wprowadzane ulgi, mimo że przy-
czyniły się do wzrostu liczby pojaz-
dów w Polsce, nie przyniosły takich 
rezultatów, jakich oczekiwano. Po-

jazdów wciąż było zbyt mało. Po-
niższa tabela poskazuje, jak duże 
było zapotrzebowanie wojska, na 
ile aut mogło zaś liczyć wojsko 
w razie mobilizacji.

Tabela

Zapotrzebowanie armii na pojazdy ciężarowe w sytuacji 
mobilizacji 12 000

Minimalna liczba pojazdów, którymi powinna móc 
dysponować armia w sytuacji mobilizacji – jakie ma 
minimalne potrzeby 

40 000

Ogólna liczba samochodów ciężarowych w 1939 r. 9000

Na ile aut ciężarowych może liczyć wojsko w sytuacji 
mobilizacji (wg obliczeń z 1937 r.) 1500

Zapotrzebowanie na auta tylko w zw. z organizacją kolumn 
transportowych dużych związków operacyjnych 5200

Źródło: D. Rodziewicz, Obowiązek świadczeń wojennych… op. cit., ss. 84 i 85.

 Inicjatywy społeczne

 Fundusz Obrony Narodowej

Okres dwudziestolecia międzywojenne-
go charakteryzował się w Polsce ogólnym 
niedoborem finansowym – nie tylko pod 
względem braków w gospodarce, ale i bra-
ków funduszy na cele obronne. Już w latach 
dwudziestych wspominano o  potrzebie 
specjalnego funduszu dla armii37. W rezul-
tacie działań rządu oraz wielu aktywistów 
w  1933 roku powstał Fundusz Obro-
ny Morskiej (FOM), w 1936 r. Fundusz 
Obrony Narodowej (FON), a w  1939 r. 
uruchomiono sprzedaż obligacji gwaran-

37 O  potrzebie utworzenia specjalnej formy finan-
sowania armii wspomniano w  rezolucji Komisji 
Skarbowo-Budżetowej Senatu w  1927 roku – 
Sprawozdania stenograficzne ze 153. posiedzenia 
Senatu Rzeczypospolitej z  dnia 11 marca 1927 
roku, Biblioteka Sejmowa, sygn. Lp. RPII/1/153.

towanych przez Skarb Państwa, obiegowo 
określanych jako Pożyczka Obrony Prze-
ciwlotniczej (OPL).

FON stworzono w 1936 r. na mocy 
dekretu Prezydenta RP38. Fundusz 
ten miał być zasilany ze środków 
pozyskanych ze sprzedaży własno-
ści Skarbu Państwa oraz z wpływów 
z darów przekazywanych od spo-
łeczeństwa, natomiast realia spo-
wodowały, że zasilany był także 
poprzez dotacje Skarbu Państwa 
pochodzące ze zwiększania wydat-
ków na cele obronne, zagranicz-
nych pożyczek oraz ze środków 
samorządów. Jednak należy w tym 
miejscu podkreślić, że bez ogrom-

38 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z  9 IV  
1936 r. o  Funduszu Obrony Narodowej, Dz. U. 
1936, poz. 225, nr 28.
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nej ofiarności społeczeństwa samo-
rządy lokalne nie byłyby w stanie 
przekazać tyle, ile w rzeczywistości 
przekazywały. Przykładem inicjaty-
wy zbierania darów na FON z po-
ziomu samorządu lokalnego było 
sprawozdanie z akcji organizacji 
społeczeństwa, jakie sporządził 
starosta powiatu nowotomyskie-
go Ignacy Skoczeń: „W wyniku 
akcji zbiórkowej zebrano: w go-
tówce 105 665,75 zł; zboża (rów-
nowartość 30 ton), tj. 7224,56 zł; 
spirytusu (równowartość) 3541,50 
zł; w papierach wartościowych 
8479,05 zł”39.

Aby zobrazować, jak duże sumy spo-
łeczeństwo przekazywało na FON, warto 
wskazać, że w ciągu roku zebrano kwotę 
128 444 148,31 zł, a dodatkowo zostały 
przekazane FON-owi papiery wartościowe 
na sumę 653 661,80 zł40. 

Te ogromne kwoty wpływające do Fun-
duszu ze środków własnych społeczeństwa 
oraz ze środków samorządów wywołały 
komentarz posła sprawozdawcy, dr. Wło-
dzimierza Dąbrowskiego, w  trakcie jego 
interpelacji: „O  ile ta postawa moralna 
Narodu jest kardynalnym i nieodzownym 
warunkiem realizowania zadań, jakie – być 
może – w niedługim czasie trzeba będzie 
nam spełniać, to konsekwencją tej postawy 
jest i być musi ofiarność całego społeczeń-
stwa, posunięta do najdalszych granic, na 
rzecz obrony najwyższych naszych dóbr, 
jakimi są honor Narodu i całość państwa”41.

39 D. Rodziewicz, Obowiązek świadczeń wojen-
nych…, op. cit., s. 146.

40 A. Bernaś-Kostynowicz; Społeczeństwo polskie 
w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Minister-
stwa Obrony Narodowej, Warszawa 1988, s. 20.

41 D. Rodziewicz, Obowiązek…, op. cit., s. 140.

FON zasilany był nie tylko ze środków 
środowisk mieszkających w Polsce. W ini-
cjatywę włączył się także Światowy Zwią-
zek Polaków z Zagranicy, który wystosował 
odezwę do swych organizacji terenowych 
na całym świecie namawiającą do zbiórek 
na FON42. „Sama tylko Polonia amery-
kańska skupiona na wschodnim wybrzeżu 
USA zebrała w […] na FON równowar-
tość 563 173 dolarów amerykańskich”43.

Inne fundusze także wspierane 
były przez ludność, która nie tylko 
przekazywała pieniądze, ale i two-
rzyła różnego rodzaju inicjatywy 
lokalne promujące przekazywanie 
darów, jak np. koncerty i manife-
stacje antyniemieckie. Dzięki ofiar-
ności społeczeństwa na pożyczkę 
OPL zebrano 404 000 000 zło-
tych, przekraczając czterokrotnie 
jej planowaną wysokość44. A. Ber-
naś-Kostynowicz – podsumowując 
swoje badania dotyczące zaanga-
żowania społeczeństwa w zbiór-
kę pieniędzy na cele obronne 
w latach 30. dwudziestego wie-
ku – wskazała: „Pieniądze, złoto, 
przedmioty wartościowe, zapisy 
ziemi uprawnej, subskrypcje po-
życzki OPLL itp. napływały od 
ludności z wszystkich warstw spo-
łecznych z całego kraju. Na liście 
społecznej ofiarności znalazły się 
dzieci ze szkół powszechnych, 
kombatanci, inwalidzi, więźnio-

42 Odezwa do naczelnych organizacji terenowych 
Światowego Związku Polaków z  Zagranicy, Ak-
cja zbiórkowa na FON subskrypcja na Pożyczkę 
Obrony Plot. Wykaz, tom II, AAN, Wydział Po-
laków Zagranicą Departamentu Konsularnego 
MSZ, sygn. 1145. 

43 D. Rodziewicz, Obowiązek…, op. cit., s. 149.
44 A. Bernaś-Kostynowicz; Społeczeństwo pol-

skie…, op. cit., s.20.
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wie polityczni, bezrobotni, związki 
i stowarzyszenia, instytucje i za-
kłady przemysłowe, ludzie nauki, 
artyści, przedstawiciele mniejszo-
ści narodowych i Polonii”45.

Reasumując, wyżej opisane zaanga-
żowanie społeczeństwa w przygotowania 
obronne Polski były wyrazem patriotyzmu 
i odpowiedzialności za kraj, a jednocześnie 
stanowiły szczególny rodzaj świadczeń oso-
bistych i rzeczowych mający na celu wzmoc-
nienie potencjału obronnego państwa.

 Kształcenie obronne

W prowadzonych badaniach analizo-
wano zarówno państwowe formy kształ-
cenia obronnego, jak i szkolenie obronne 
w organizacjach społecznych. W badaniach 
analizowano wpływ kształcenia obronne-
go na przygotowanie obronne społeczeń-
stwa polskiego w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. Należy jednak mieć 
na uwadze fakt, że kształcenie obronne 
na ziemiach polskich w latach 1918–1939 
jest ściśle związane z historią powstania 
niepodległej Polski, istniejące bowiem 
na ziemiach polskich szkoły wojskowe 
czy stowarzyszenia obronne miały często 
swoje początki w czasach zaborów. Z tego 
też względu na początku skupiono się na 
kształceniu obronnym w okresie zaborów, 
aby następnie przejść do dokładniejszych 
analiz kształcenia obronnego w  okresie 
dwudziestolecia międzywojennego.

Kształcenie obronne w okresie zaborów 
odbywało się, w  zależności od regulacji 
zaborcy, bardziej lub mniej jawnie. Kształ-
cenie takie dokonywało się w specjalnych 
szkołach i tak zwanych społecznych organi-
zacjach obronnych. Społeczne organizacje 
45 A. Bernaś-Kostynowicz; Społeczeństwo polskie…, 

op. cit., s. 17.

obronne to, zgodnie z definicją „Leksykonu 
wiedzy wojskowej” z 1979 roku: „typ zrze-
szeń, stowarzyszeń, związków, organizacji 
środowiskowych, które w  swych progra-
mach uwzględniają przysposobienie lud-
ności do obrony kraju”46. 

Organizacje pozarządowe pod zabo-
rami musiały opierać swoją działalność na 
regulacjach prawnych państw zaborczych. 
Były to głównie przepisy austriackiego 
Kodeksu cywilnego, przepisy niemieckiego 
Kodeksu cywilnego oraz przepisy carskie 
z 1871 roku. 

Organizacje pozarządowe w Galicji 
powstawały zwykle za przyzwole-
niem austriackich władz. Często 
były to organizacje pro obronne, 
a zgoda Austrii na ich działalność 
była związana z nasilającym się 
kryzysem w Europie i realną moż-
liwością wybuchu wojny. Zaborca 
wiedział, że organizacje takie dawa-
ły przeszkolenie, dzięki któremu ich 
członkowie mogli spełniać rolę wy-
wiadowczą i dywersyjną, co chciano 
wykorzystać, Polacy zaś, wstępując 
do takich organizacji, chcieli zama-
nifestować kwestię polską na arenie 
międzynarodowej oraz brać udział 
w ewentualnych walkach o zjedno-
czenie ziem polskich i w odzyskaniu 
niepodległości.47 Przykładem takich 
organizacji są: Związek Walki Czyn-
nej, Związek Strzelecki, Drużyny 
Bartoszowe, Polskie Drużyny Strze-
leckie i Drużyny Polowe „Sokoła”.

46 Organizacje społeczne obronne [w:] Leksykon 
wiedzy wojskowej, red. M. Laprus, Warszawa 
1979, s. 289.

47 Więcej: J. Gaul; Na tajnym froncie. Działalność 
informacyjno-wywiadowcza polskich organi-
zacji niepodległościowych w  latach 1914–1918, 
Warszawa 2001, ss. 60–62
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 W Królestwie Polskim powstawały za-
konspirowane organizacje paramilitarne. 
Jedną z nich jest powołana w Warszawie 
w sierpniu 1914 roku z  inicjatywy Józe-
fa Piłsudskiego tajna Polska Organiza-
cja Wojskowa, która do 1918 roku objęła 
działalnością wszystkie zabory, od Warty 
po Dniepr i od Bałtyku do Karpat. 

W zaborze pruskim w 1896 roku roz-
wiązano wszystkie organizacje tworzone 
przez Polaków, istniały one jednak w głę-
bokiej konspiracji. Przykładem takich or-
ganizacji były związki „Czerwonej Róży” 
propagujące patriotyzm i samokształcenie 
oraz komórki „Zetu”, na których bazowała 
Liga Narodowa, budując swoje struktury 
w zaborze pruskim. Zważywszy na trudne 
warunki powstawania organizacji, D. Za-
lewski zauważył, że to właśnie w zaborze 
pruskim „najpełniej rozwinęły się pozy-
tywistyczne hasła pracy organicznej pro-
pagujące rozwój społeczno-gospodarczy 
jako podstawowy środek walki o narodowe 
przetrwanie”48.

Powstające w okresie zaborów organi-
zacje miały istotny wpływ na kształcenie 
obronne w okresie dwudziestolecia między-
wojennego, gdyż liczni działacze polskich 
organizacji paramilitarnych po odzyskaniu 
niepodległości w  1918 roku wstąpili do 
Wojska Polskiego – i z nich również wy-
wodziła się najliczniejsza grupa w Korpusie 
Oficerów49.

Kształcenie obronne w okresie 
zaborów w specjalnych szkołach 
wojskowych, podobnie jak w orga-

48 D. Zalewski, Opieka i pomoc społeczna: dynami-
ka instytucji, Warszawa 2005, s. 56.

49 P. Soloch, P. Żurawski vel Gajeski, Ł. Dryblak; 
Raport. Organizacje proobronne w  systemie bezpie-
czeństwa państwa. Charakterystyka wybranych armii 
państw europejskich na tle armii polskiej, Instytut 
Sobieskiego, 2015, s. 20.

nizacjach społeczno-obronnych, 
było uzależnione od woli zaborcy. 
Należy jednak mieć na uwadze, że 
szkoły i kursy wojskowe działające 
przed wybuchem i w okresie pierw-
szej wojny światowej wykształci-
ły oficerów, którzy po odzyskaniu 
niepodległości wstąpili do Wojska 
Polskiego. Warto w tym miejscu 
wspomnieć choćby o polskiej Szko-
le Podchorążych w Krakowie, która 
powstała w 1914 roku za zgodą Na-
czelnej Komendy Armii Austriackiej.

Po odzyskaniu niepodległości władze 
publiczne zaczęły reorganizować sek-
tor społeczny. W okresie tym uchwalono 
polskie przepisy prawne będące podstawą 
działania fundacji i stowarzyszeń. W całym 
dwudziestoleciu międzywojennym dzia-
łalność fundacji regulował dekret z dnia 
7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwier-
dzaniu darowizn i zapisów50. Jak zauważa 
E. Modzelewska: „Organizacje społeczne 
stanowiły fundamentalne elementy po-
lityki społecznej, komplementarne do 
konstytuującej się sprawnej administracji 
państwowej. Zasadniczej modyfikacji uległ 
zakres relacji pomiędzy państwem a sekto-
rem społecznym, uwieńczony ideą współ-
działania. Obszary współpracy organizacji 
pozarządowych z administracją publiczną 
obejmować miały następujące dziedziny 
społeczne: opiekę socjalną, ochronę zdro-
50 Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o za-

twierdzaniu darowizn i zapisów, Dz. P.P.P. nr 15, 
poz. 215 z późn. zm. Nadmienić należy jednak, że 
zgodnie z art. 23 obowiązywał on tylko na terenie 
m. st. Warszawy oraz w województwach: warszaw-
skim, łódzkim, kieleckim, lubelskim, białostockim, 
wileńskim, nowogródzkim, poleskim i wołyńskim. 
Na pozostałych terenach II Rzeczpospolitej ko-
rzystano z rozwiązań prawnych z okresu zaborów. 
Więcej: Joanna Lustig, Piotr Masłowski, Monika 
Sobańska, Organizacje pozarządowe w  Polsce, 
ngo.us.edu.pl/skrypt/II.doc [dostęp: 08.07.2018].
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wia, kulturę i oświatę. Rozszerzono również 
katalog działalności organizacji społecz-
nych o  sferę mieszkalnictwa i  sportu”51. 
Należy zwrócić uwagę, że organizacje spo-
łeczne to sformalizowane grupy powstające 
głównie poprzez inicjatywy oddolne. Spo-
łeczności łączą się w grupy i organizacje, 
aby odpowiednio przygotować się do wy-
konywania obowiązków, także obronnych. 
Społeczeństwo wyraża tym sposobem tro-
skę o bezpieczeństwo swoje oraz państwa. 
Organizacje społeczne spełniają bowiem 
różnorodne funkcje w zakresie obronnym, 
m.in.: udzielają pomocy przedmedycznej, 
wsparcia moralnego, edukują, obejmują 
opieką społeczną osoby poszkodowane oraz 
zajmują się organizowaniem i dystrybucją 
pomocy humanitarnej.

Społeczne organizacje obron-
ne po odzyskaniu niepodległości 
kontynuowały swoją działalność, 
czym przysposabiały młodzież 
do służby w wojsku. W 1921 r. za-
interesowanie władz edukacją 
patriotyczno-obronną zmalało 
i postanowiono oddzielić państwo 
od organizacji paramilitarnych52. 
Dopiero w okresie przewrotu majo-
wego z inicjatywy marszałka Józefa 
Piłsudskiego, zwolennika przyspo-
sobienia obronnego wśród mło-
dzieży, zwiększono rolę organizacji 
paramilitarnych i rozpoczęto ścisłą 
z nimi współpracę.

51 E. Modzelewska, Polityka państwa wobec sek-
tora społecznego w  ujęciu historycznym, http://
en.oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/mod-
zelewska-e.-polityka-panstwa-wobec-sektora-
spolecznego-w-ujeciu-historycznym.pdf [dostęp: 
08.07.2018].

52 A. Ignatowicz, Przygotowanie obronne społe-
czeństwa w Polsce (1921-1939), Warszawa 2010, 
s. 296.

W  1927 r. utworzono Państwowy 
Urząd Wychowania Fizycznego i  Przy-
sposobienia Wojskowego, koordynujący 
pracę organizacji paramilitarnych i spor-
towych, a w  1928 r. powstała Federacja 
Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. 
W tym okresie powstały też nowe organi-
zacje, takie jak Liga Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej (powstała w 1928 roku, 
upowszechniała w społeczeństwie wiedzę 
o obronie i ochronie, prowadziła szkolenia 
obronne i zbiórki pieniężne na obronność 
kraju, w 1939 r. liczyła 2 mln członków) 
oraz Liga Morska i Kolonialna (powstała 
w 1930 roku, zajmowała się edukacją do-
tyczącą problematyki morskiej i  również 
prowadziła szkolenia z  zakresu obrony 
i ochrony). 

Omawiając kwestię przygotowań obron-
nych społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza 
inicjatyw oddolnych, warto zwrócić uwagę 
na chociaż kilka z wielu organizacji, które 
przyczyniły się do zwiększenia poziomu 
przygotowania obronnego społeczeństwa 
polskiego w  tamtym okresie. W  prowa-
dzonych badaniach postanowiono zwrócić 
szczególną uwagę na Związek Harcerstwa 
Polskiego oraz Polski Czerwony Krzyż. 

Związek Harcerstwa Polskiego w 1938 
roku skupiał w swoich szeregach 290 tys. 
członków, czyli około 10% dzieci i mło-
dzieży53. Związek przygotowywał członków 
do obrony kraju m.in. przez naukę obsługi 
punktów obserwacyjno-meldunkowych, 
prowadzenie zajęć przeciwpożarowych 
oraz ratowniczo-sanitarnych. ZHP pro-
wadził także szkolenia przygotowawcze do 
służby wojskowej. W 1938 roku harcerki 
powołały Wojenne Pogotowie Harcerek. 
Celem grupy było zarejestrowanie i podział 
harcerek pod kątem ich przydatności w wa-
53 A. Bernaś-Kostynowicz; Społeczeństwo polskie…, 

op. cit., s. 28.
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runkach wojennych oraz prowadzenie in-
tensywnych kursów przygotowawczych do 
wojny – zarówno dla samych harcerek, jak 
i dla pozostałej części społeczeństwa, np. 
ludności wiejskiej z pogranicza polsko-nie-
mieckiego54. Męska część ZHP powołała 
Wojenne Pogotowie Harcerzy latem 1939 
roku, a celem grupy również było popra-
wienie poziomu przygotowania harcerzy 
do wojny.

Polski Czerwony Krzyż (PCK) to 
najstarsza polska organizacja hu-
manitarna będąca członkiem 
Międzynarodowego Ruchu Czer-
wonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca. „W Polsce organizacja 
powstała po odzyskaniu niepodle-
głości w 1919 roku jako Polskie To-
warzystwo Czerwonego Krzyża. 18 
stycznia 1919 z inicjatywy Stowarzy-
szenia Samarytanin Polski zwołano 
naradę wszystkich istniejących na 
ziemiach polskich organizacji kie-
rujących się w działaniu czerwo-
nokrzyskimi ideałami. Organizacje 
te podczas narady odbywającej się 
pod patronatem Heleny Paderew-
skiej utworzyły Polskie Towarzystwo 
Czerwonego Krzyża. Pierwszym 
prezesem organizacji został Pa-
weł Sapieha. W 1927 roku Polskie 
Towarzystwo Czerwonego Krzyża 
zmieniło nazwę na Polski Czerwo-
ny Krzyż, który działa nieprzerwa-
nie już prawie 100 lat”55.

Przed drugą wojną światową organiza-
cja ta bardzo intensywnie działała na rzecz 
54 Więcej na ten temat: A. Bernaś-Kostynowicz; 

Społeczeństwo polskie w  wojnie obronnej 1939; 
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Warszawa 1988.

55  https://www.pck.pl/kim-jestesmy/historia 
[dostęp: 12.07.2018]

przygotowania społeczeństwa do samo-
obrony – prowadziła liczne kursy pierwszej 
pomocy sanitarnej, organizowała wykłady 
i ćwiczenia z zakresu ratownictwa dla mło-
dzieży szkolnej i  ludności wiejskiej oraz 
gromadziła materiały sanitarne i  środki 
transportu sanitarnego.

Rozważając problematykę przygotowa-
nia obronnego społeczeństwa polskiego, 
a szczególnie kwestię kształcenia obron-
nego, należy także wskazać, że w 1931 r. 
wprowadzono w Polsce obowiązkowe przy-
sposobienie wojskowe młodzieży męskiej 
szkół średnich (monopol na kształcenie 
w tym zakresie uzyskał Związek Strzelec-
ki), a w 1935 r. obowiązek przygotowania 
wojskowego dla całej młodzieży przed-
poborowej, również akademickiej. W tym 
samym roku ustawowe prawo do uczest-
niczenia w pomocniczej służbie wojskowej 
przyznano kobietom. 

 Przygotowanie psychologiczne 
społeczeństwa

W połowie lat 30. dwudziestego wieku 
napięcie w stosunkach międzynarodowych 
intensywnie rosło. Polacy przygotowywali 
się na wojnę pod względem organizacyj-
nym (m.in. przez liczne regulacje prawne), 
fizycznym (m.in. w szkołach i organiza-
cjach paramilitarnych), gospodarczym 
(w tym nastawiając obronnie gospodarkę, 
np. przez zachęcanie do zakupów środków 
transportu w kraju), lecz również psychicz-
nym.

Wojna jest zjawiskiem, które wy-
niszcza kraj i społeczeństwo za-
równo gospodarczo, fizycznie, jak 
i psychicznie właśnie. Wiedząc 
o tym – zważywszy w dodatku, 
że na podstawie doświadczeń 
pierwszej wojny światowej można 
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wnioskować, że o wyniku przy-
szłej wojny decydować będzie nie 
tylko siła militarna, ale także stan 
psychiczny całego narodu – po-
stanowiono zadbać o odpowiednią 
kondycje psychiczną społeczeń-
stwa. Jak mówił R. Starzyński, „nie-
walczące społeczeństwo ma być 
źródłem siły moralnej, ważnego 
czynnika tworzącego podwaliny 
obrony państwa”56.

Specjalne kursy i instruktaże były dość 
intensywnie prowadzone przez organizację 
Przysposobienie Wojskowe Kobiet (PWK). 
Program kursów szczególną uwagę skupiał 
na roli kobiet podczas wojny. Zauważono, 
że ich stosunek do poboru oraz zachowa-
nie w czasie wojny będzie miało istotny 
wpływ na nastroje w armii, a dodatkowo 
należy wskazać, że to przecież kobiety wy-
chowywały dzieci, mogły więc świadomie 
kształtować w młodych obywatelach wła-
ściwe postawy i odpowiednie zachowania 
przydatne podczas wykonywania w przy-
szłości obowiązków obywatelskich – także 
na froncie.

Kobiety uczone były przez PWK że-
gnania mężczyzn powoływanych do armii: 
„Zaciśnij zęby, schowaj piekące łzy pod po-
wieki, pożegnaj go ze spokojem, powagą, 
a jeśli zdołasz, obdaruj go dobrym, tkliwym, 
promiennym uśmiechem twych oczu, niech 
mu dodadzą siły i wiary, niech go zagrzeją 
do czynu, do najcięższej ofiary”57 oraz za-
chowania spokoju pomimo walk na froncie: 
„niechaj spokój ducha panuje w naszych 
własnych domach i rodzinach, w naszym 
najbliższym otoczeniu, niech ten spokój 
promienieje naokoło w  każdym naszym 
56 R. Starzyński, Zarys nauki o organizacji sił zbroj-

nych, Warszawa 1930, s. 5.
57 A. Bernaś-Kostynowicz; Społeczeństwo polskie…, 

op. cit., ss. 45 i 46.

zetknięciu się z  ludźmi, niech każdy po 
rozmowie z nimi odejdzie spokojny i ufny, 
pełen gotowości do przetrwania nawet naj-
gorszych chwil, najcięższych ofiar do uzy-
skania wspólnego zwycięstwa”58. 

Dużą rolę w przygotowaniu społe-
czeństwa do wojny odegrały także 
media – codziennie znaleźć można 
było w gazecie porady dotyczące 
m.in. przygotowywania posiłków 
w warunkach wojennych, chro-
nienia żywności przed skażeniem, 
odpowiedniego zachowania, gdy 
trzeba będzie nagle z całą rodziną 
opuścić dom, i ochrony przeciw-
gazowej za pomocą środków do-
raźnie improwizowanych (np. przy 
użyciu maseczki zrobionej z ziemi 
i ubrań).

Organizowane przez wiele organiza-
cji, przedsiębiorstw i czasopism – a także 
przez indywidualne osoby – kursy, porady 
i instruktaże pozytywnie wpływały na stan 
psychiczny społeczeństwa. Jak zauważyła 
A. Bernaś-Kostynowicz: „Społeczeństwo 
było przygotowane do odparcia prób roz-
bicia go i zdemoralizowania od wewnątrz. 
[…] Jak wskazało doświadczenie, społe-
czeństwo polskie pozostało odporne na 
propagandę niemiecką”59.

 Podsumowanie

Podsumowując prowadzone badania 
dotyczące przygotowań obronnych społe-
czeństwa polskiego w  latach 1918–1939 
należy wspomnieć, że „cechą charakte-
rystyczną pozamilitarnych przygotowań 
obronnych państwa jest realizacja przed-
sięwzięć obronnych polegających na wypra-

58 Ibidem.
59 Ibidem.
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cowaniu oraz nakładaniu w czasie pokoju 
zadań obronnych, realizowanych przez po-
szczególne elementy Systemu Obronnego 
Państwa”60. 

Analiza przygotowań obronnych 
w dwudziestoleciu międzywojennym wy-
kazała, że kwestia obronności w II Rzeczy-
pospolitej była traktowana przez władze 
i społeczeństwo bardzo poważnie. Społe-
czeństwo wychowywane było w duchu pa-
triotyzmu, prawo nakładało na obywateli 
liczne obowiązki obronne, administracja 
dochowywała staranności, aby obowiązki 
te były należycie wykonywane, a osoby cy-
wilne starano się jak najlepiej przygotować 
do przewidywanej wojny. Zaangażowa-
nie społeczeństwa w sprawy obronne było 
wyjątkowo duże, nawet w skali światowej. 
Niewątpliwie do postawy społeczeństwa 
przyczynił się fakt, że „niemilitarne przygo-
towania obronne prowadzone były inten-
sywnie na wszystkich poziomach struktur 
polityczno-społeczno-gospodarczych”61. A. 
Bernaś-Kostynowicz zauważa, że: „W ob-
liczu zagrożenia w centrum uwagi znalazły 
się sprawy przygotowań wojska do wojny. 
W społeczeństwie zrodziły się inicjatywy 
finansowego i  materiałowego wspierania 
dozbrojenia armii, roztoczenia opieki nad 
jednostkami Obrony Narodowej; zgłaszano 
też gotowość tworzenia oddziałów ochot-
niczych, mających uzupełnić regularne jed-
nostki Wojska Polskiego”62. Jak natomiast 
zauważył D. Rodziewicz: „Z prawnego i lo-
60 M. Kuliczkowski, Pozamilitarne przygotowania 

obronne…, op. cit., s. 40.
61  M. Kuliczkowski, Pozamilitarne…, op. cit., s. 159.
62 A. Bernaś-Kostynowicz, Społeczeństwo polskie…, 

op. cit., s. 15.

gistycznego punktu widzenia cała legislatura 
dotycząca obowiązku świadczeń wojennych 
przeprowadzona w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego wypełniała wyczerpują-
co obszar powinności obywatelskich w ra-
mach przygotowań obronnych państwa. 
Przejrzysta konstrukcja wspomnianych 
aktów prawnych i  czytelny język prawny 
stanowiły obszerny zasób informacji oraz 
czytelnych wykładni dla świadczeniodaw-
ców i świadczeniobiorców, który uwzględ-
niał powszechnie reprezentowany poziom 
świadomości prawnej obywateli”63. 

Prowadzone badania doprowa-
dzają do wniosku, że sam pro-
ces przygotowań obronnych 
społeczeństwa polskiego w latach 
1918–1939 prowadzony był wielo-
kierunkowo i dokładnie, jednak ze 
względu na trudne początki Pol-
ski po odzyskaniu niepodległości 
(liczne walki o ostateczny kształt 
granic, słabość gospodarcza, pro-
blemy z analfabetyzmem i biedą 
społeczeństwa) przygotowania te 
zaczęto zbyt późno i nie udało się 
zrealizować wszystkich zamierzo-
nych celów – np. wciąż było zbyt 
mało pojazdów mechanicznych 
w kraju i nie udało się zapewnić 
wszystkim obywatelom masek 
przeciwgazowych. Niemniej nale-
ży uznać prowadzone w tamtym 
okresie przygotowania obronne 
społeczeństwa za wzorcowe.

63 D. Rodziewicz, Obowiązek świadczeń wojen-
nych…, op. cit., s. 91.
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Misja, cele i zadania systemu 
ochrony ludności w Polsce Ewa Jakubiak

Pojęcie ochrony ludności jest bez 
wątpienia jednym z  ważniejszych  
w kontekście współczesnych uwarunkowań 
bezpieczeństwa narodowego. Jest ono także 
kategorią szeroko analizowaną na gruncie 
nauk o  bezpieczeństwie. Mimo tak do-
niosłego charakteru (praktycznie oraz ba-
dawczo) nie ma współcześnie zgody wśród 
badaczy co do tego, jak należy rozumieć 
wymienioną kategorię. 

Obecnie prace legislacyjne prowa-
dzone są w odniesieniu do projektu 
ustawy o ochronie ludności i obro-
nie cywilnej z 21 grudnia 2016 roku1. 
W dokumencie tym zaproponowa-
no m.in. definicję ochrony ludności, 
uznając, iż stanowi ona „zintegro-
waną działalność organów ad-
ministracji publicznej właściwych 
w sprawach ochrony ludności jak 
również innych podmiotów reali-
zujących zadania mające na celu 
ochronę życia i zdrowia ludno-
ści przebywającej na terytorium 

1 Treść projektu dostępna na stronie: http://www.
ock.gov.pl/prawo/projekty_aktow_prawnych, 
dostęp: 05.05.2017.

Rzeczypospolitej Polskiej, ochronę 
mienia, dziedzictwa kulturowego 
oraz środowiska naturalnego, w sy-
tuacji wystąpienia zagrożeń natu-
ralnych lub spowodowanych przez 
człowieka. Ochrona ludności reali-
zowana jest w czasie pokoju, pod-
czas sytuacji kryzysowych i stanów 
nadzwyczajnych oraz w czasie woj-
ny, przy czym jej realizacja w cza-
sie stanu wojennego lub w czasie 
wojny rozumiana jest jako obrona 
cywilna”2. 

Jak wspomniano wcześniej, wiele róż-
nych definicji ochrony ludności formuło-
wanych jest także przez przedstawicieli 
nauk o bezpieczeństwie. Między poszcze-
gólnymi koncepcjami w tym obszarze wy-
stępują fundamentalne różnice. 

Zgodnie jedną z  koncepcji ochronę 
ludności utożsamiać należy całkowicie 
 z zarządzaniem kryzysowym (zarządzanie 
kryzysowe rozumiane jest w tym przypadku 
jako ogół działań z zakresu ochrony ludno-

2 Zgodnie z  art. 2 ust. 1 projektu ustawy ochronie 
ludności i obronie cywilnej z 22 grudnia 2016 roku. 
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ści). J. Gołębiewski uznaje, że „zarządzanie 
kryzysowe oznacza  całokształt  rozwią-
zań systemowych w   z a k r e s i e  o c h r o -
n y  l u d n o ś c i , realizowanych przez 
władze publiczne wszystkich szczebli, we 
współdziałaniu z wyspecjalizowanymi or-
ganizacjami i instytucjami, celem zapobie-
gania sytuacjom trudnym, niebezpiecznym, 
stwarzającym zagrożenie dla życia, zdrowia, 
mienia, środowiska i  infrastruktury, przy-
gotowaniem systemu reagowania, a w ra-
zie wystąpienia zagrożeń – kształtowanie 
i kontrolowanie ich przebiegu (reagowanie)  
 w sposób zapewniający minimalizowanie 
strat i akceptowany poziom bezpieczeń-
stwa oraz odbudowy struktur społecznych 
po katastrofie”3. Podobnego zdania jest K. 
Zieliński, według którego zarządzaniem 
kryzysowym jest „całokształt rozwiązań sys-
temowych w  s f e r z e  o c h r o n y  l u d n o -
ś c i ,  wypełnianych przez władze publiczne 
wszystkich szczebli, we współdziałaniu 
z  wyspecjalizowanymi organizacjami 
i  instytucjami w  celu zapobiegania sy-
tuacjom niebezpiecznym, stwarzającym 
zagrożenie dla życia, zdrowia obywate-
li oraz środowiska”4, a  także R. Kuriata 
– utożsamiający zarządzanie kryzysowe 
z  tworzeniem „rozwiązań systemowych 
umożliwiających obronę i ochronę ludno-
ści, przy czym wymienione rozwiązania 
powinny być realizowane przez władze 
publiczne wszystkich szczebli organizacyj-
nych, we współdziałaniu z wyspecjalizowa-
nymi organami i instytucjami”5. 

3 Por. J. Gołębiewski, Gotowość kryzysowa państwa, 
czyli jak sprostać zagrożeniom, „Wiedza Obronna 
TWO” 2009, nr 2, 2004, s. 164.

4 K. Zieliński, Bezpieczeństwo obywateli podczas 
kryzysów niemilitarnych oraz reagowanie w razie 
katastrof i klęsk żywiołowych, Akademia Obrony 
Narodowej, Warszawa 2004, s. 29.

5 R. Kuriata, Wybrane problemy zarządzanie kryzy-
sowego [w:] Z.J. Szczakowski (red.), Zarządzanie 

D. Majchrzak uznaje, że „ochro-
na ludności zajmuje się wyłącznie 
sprawami ochrony ludności, zakła-
dów pracy, urządzeń użyteczności 
publicznej i dóbr kultury. Rozwinię-
cia wymaga jednak stwierdzenie, że 
przez ochronę ludności (cywilnej) 
należy rozumieć życie i zdrowie 
tych osób oraz ich mienie”6.

Misję, cele, zadania systemu ochro-
ny ludności w Polsce determinuje przede 
wszystkim obowiązujące ustawodawstwo, 
w dalszej zaś kolejności przyjęte strategie, 
prowadzona polityka czy uwagi formuło-
wane przez przekazicieli nauki. Równo-
cześnie krajowe prawodawstwo z zakresu 
ochrony ludności jest obecnie rozproszone 
w wielu aktach prawnych, chaotyczne, nie-
jednokrotnie niejasne oraz brak mu przy-
miotu kompleksowości. Taki stan rzeczy 
sprawia, że również poglądy przedstawicieli 
nauki wykazują znaczne różnice w zakresie 
interpretowania poszczególnych zagadnień 
odnoszących się do systemu ochrony lud-
ności. Utrudnia on także określenie misji, 
celów, zadań tego systemu; konieczne jest 
bowiem odwoływanie się do wielu frag-
mentarycznych regulacji i  dokumentów 
strategicznych, które – mimo tej fragmen-
taryczności – konstytuować muszą jeden 
spójny system. 

W projekcie z 22 grudnia 2016 roku 
cel ochrony ludności określony zo-
stał expressis verbis w art. 1 ust. 2, 
który stanowi, iż „Celem ochrony 
ludności jest ochrona życia i zdro-
wia człowieka, ochrona mienia, 

organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku – od 
teorii do praktyki, tom I, Wydawnictwo Naukowe 
Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2004, s. 61.

6 D. Majchrzak, B.. Michailiuk, I. Denysiuk, Kore-
lacja systemu ochrony ludności z systemem zarzą-
dzania kryzysowego, s. 60.
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dziedzictwa kulturowego oraz śro-
dowiska naturalnego, w sytuacji wy-
stąpienia zagrożeń naturalnych lub 
spowodowanych przez człowieka. 
Działania zmierzające do realizacji 
tych celów mogą być realizowa-
ne również poza granicami kraju 
w ramach pomocy humanitarnej 
lub ratowniczej udzielanej zgodnie 
z zasadami prawa międzynarodo-
wego i umowami międzynarodo-
wymi”. Ten literalnie sformułowany 
cel odpowiada w zasadzie celom, 
które obecnie przypisywane są 
ochronie ludności, a także – obro-
nie cywilnej (obrona cywilna na 
gruncie obowiązujących rozwiązań 
prawnych jest systemem mającym 
na celu ochronę ludności).

Projekt ustawy o  ochronie ludności 
i obronie cywilnej z 22 grudnia 2016 roku 
zawiera kompleksową regulację w zakresie 
zadań systemu ochrony ludności. Zgodnie 
z jego art. 4 ust. 1 w ramach ochrony lud-
ności wykonywane są następujące zadania:
 zadania wiążące się z możliwością wy-

stąpienia zagrożenia, czyli:
• monitorowanie zagrożeń oraz szaco-

wanie ryzyka ich zaistnienia,
• przeciwdziałanie występowaniu za-

grożeń,
• rzeczowe i organizacyjne przygoto-

wanie do reagowania na zagrożenia,
• tworzenie warunków do ewakuacji 

ludności,
• przygotowywanie warunków do 

ochrony ludności, a także do zabez-
pieczania mienia i żywności, w tym 
budowa oraz utrzymanie budowli 
ochronnych i dostosowanie do funkcji 
ochronnej budowli już istniejących,

• szkolenie podmiotów ochrony lud-
ności, włącznie z organizowaniem 
ćwiczeń w tym zakresie,

• tworzenie rezerw zasobów przezna-
czonych do ochrony ludności i obro-
ny cywilnej,

• prowadzenie edukacji społecznej 
dotyczącej ochrony ludności oraz 
obrony cywilnej, włącznie z kształto-
waniem świadomości zagrożeń oraz 
adekwatnych wobec nich zachować,

• planowanie oraz przygotowanie 
procesu przekształcania podmio-
tów ochrony ludności w organizacje 
obrony cywilnej, 

 zadania wiążące się z wystąpieniem za-
grożenia, włącznie z wojną:
• wykrywanie i rozpoznawanie zagro-

żeń,
• informowanie, alarmowanie i ostrze-

ganie ludności,
• wymiana i analiza informacji, któ-

rych źródłem są systemy monitoro-
wania sytuacji zagrożeń,

• reagowanie i podejmowanie inter-
wencji i działań ratowniczych przez 
podmioty ochrony ludności, zgodnie 
z ich właściwością,

• wskazywanie i oznaczanie stref nie-
bezpiecznych,

• prowadzenie ewakuacji ludności,
• wyznaczanie pomieszczeń przezna-

czonych do tymczasowego zakwate-
rowania,

• gwarantowanie funkcjonowania 
służb użyteczności publicznej,

• gwarantowanie porządku i bezpie-
czeństwa publicznego,

• gwarantowanie ochrony przed skut-
kami zagrożeń radiacyjnych, bio-



Ewa Jakubiak

56

logicznych oraz chemicznych, oraz 
likwidowanie skutków wystąpienia 
takich zagrożeń,

• zapewnianie pomocy doraźnej oso-
bom ewakuowanym lub poszkodo-
wanym,

• informowanie bliskich o  osobach 
poszkodowanych z ich rodzin,

• stwarzanie możliwości i warunków 
do identyfikacji osób poszkodowa-
nych,

• organizowanie lub koordynowanie 
udzielania oraz przyjmowania po-
mocy humanitarnej,

• doraźne grzebanie zmarłych,
• pomoc w ratowaniu dóbr koniecz-

nych do przetrwania,
• realizacja innych działań, które są 

konieczne do wypełnienia wyżej wy-
mienionych zadań, włącznie z plano-
waniem i pracami organizacyjnymi. 

Zaprezentowane wyżej zadania ochro-
ny ludności zawarte w projekcie ustawy 
stanowią usankcjonowanie obecnego stanu 
rzeczy. Już teraz podkreśla się bowiem, że  
 w ramach ochrony ludności realizowane 
muszą być zadania prewencyjne, zadania 
związane zarówno z reagowaniem na za-
grożenia, jak i z odbudową. Odpowiada 
to katalogowi postulowanemu w ramach 
projektu ustawy z dnia 22 grudnia 2016 
roku. 

Odnosząc się do struktury syste-
mu ochrony ludności w projekcie ustawy  
 o ochronie ludności i obronie cywilnej z 22 
grudnia 2016 roku, zwrócić można przede 
wszystkim uwagę, że dokument ten rozróż-
nia dwie kategorie podmiotów:

	„podmioty ochrony ludności”, 
którymi są (zgodne z art. 3 
projektu) podmioty realizujące 

cele i zadania ochrony ludności; 
należą do nich:

• organy administracji publicznej, 
służby, inspekcje i straże,
• podmioty działające w ramach 

ksrg,
• ochotnicze straże pożarne oraz 

inne podmioty ratownicze, któ-
re nie wchodzą w skład ksrg,

• zakłady opieki zdrowotnej, 
jednostki systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne oraz 
podmioty lecznicze,

• samorządowe jednostki orga-
nizacyjne, a także spółki prawa 
handlowego, których udziałow-
cami są miasta (gminy),

• organizacje pozarządowe, któ-
re wykonują zadania z zakresu 
alarmowania i ostrzegania lud-
ności,

• pododdziały Sił Zbrojnych,
• formacje obrony cywilnej,
• przedsiębiorcy i podmioty, dla 

których organ właściwy ds. 
ochrony ludności przewidział 
i uzgodnił realizację zadań 
z tego obszaru,

• podmioty, na które organ wła-
ściwy ds. ochrony ludności na-
łożył obowiązek realizowania 
zadań obrony cywilnej,

 „organy ochrony ludności”, którymi są 
(zgodnie z art. 5 projektu) organy ad-
ministracji publicznej właściwe w spra-
wach ochrony ludności; należą do nich:
• wójtowie,
• rady gmin,
• starostowie,
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• rady powiatów,
• zarządy województw,
• sejmiki województw,
• wojewodowie,
• ministrowie kierujących działaniami 

administracji rządowej,
• Szef Obrony Cywilnej Kraju oraz 

Szef Ochrony Ludności,
• Prezes Rady Ministrów, działający 

przez upoważnionego w  tym celu 
ministra ds. wewnętrznych. 

Obie wymienione kategorie – or-
gany oraz podmioty ochrony lud-
ności – należy od siebie wyraźnie 
odróżnić. Do pierwszej grupy 
należą organy w rozumieniu ad-
ministracyjnoprawnym, czyli za-
sadnicze składniki administracji 
publicznej (państwowej lub samo-
rządowej) w znaczeniu podmioto-
wym. Pojęcie organu administracji 
publicznej jest jednym z funda-
mentalnych na gruncie nauki pra-
wa administracyjnego i jako takie 
zostało poddane głębokiej anali-
zie przez przedstawicieli tej gałęzi 
wiedzy. Szczegółowe przytaczanie 
opinii – często rozbieżnych – na 
temat znaczenia organu admini-
stracji publicznej wykracza poza 
zakres niniejszego artykułu. Wy-
starczające będzie wskazanie de-
finicji sformułowanej przez J. Bocia 
po uwzględnianiu uwag innych 
badaczy, zgodnie z którą „Organ 
administracji publicznej to czło-
wiek (lub grupa ludzi w przypadku 
organu kolegialnego):

1. Znajdujący się w strukturze orga-
nizacyjnej państwa lub samorzą-
du terytorialnego,

2. Powołany w celu realizacji norm 
prawa administracyjnego, w spo-
sób i ze skutkami właściwymi 
temu prawu, działający w grani-
cach przyznanych mu przez pra-
wo kompetencji”7.

Organami ochrony ludności będą za-
tem jednostki, które mają kompetencje do 
realizowania w  tej sferze zadań admini-
stracyjnoprawnych: prowadzenia postępo-
wań, wydawania decyzji administracyjnych 
zgodnie ze swoją właściwością itp. Pojęciem 
szerszym są natomiast podmioty ochrony 
ludności. Jednostki tego rodzaju nie mu-
szą mieć charakteru organu właściwego 
w sprawach ochrony ludności w znaczeniu 
administracyjnoprawnym. Ich przypisanie 
do struktury ochrony ludności następuje na 
podstawie kryterium funkcjonalnego – re-
alizowania przez nie zadań z tego zakresu. 
Uwagi te potwierdza analiza przepisów, 
które statuują katalog podmiotów ochrony 
ludności oraz organów ochrony ludności na 
mocy projektu ustawy z 22 grudnia 2016 
roku. Katalog podmiotów ma znacznie 
szerszy zakres i obejmuje organy ochrony 
ludności oraz inne jednostki, które realizują 
w tym obszarze zadania, nie mając jednak 
władztwa administracyjnoprawnego. 

Opisane wyżej przepisy projektu ustawy 
z 22 grudnia 2016 roku dotyczące struktu-
ry podmiotowej ochrony ludności w Polsce 
nie tworzą w zasadzie nowego stanu rzeczy,  
ale jedynie ujednolicają obowiązujące już 
zasady, sankcjonują prawnie istniejący stan 
rzeczy. Fundamentalną rolę w podmioto-

7 J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Li-
mited, Wrocław 2005, s. 12.
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wej strukturze systemu ochrony ludności  
w Polsce odgrywa obecnie Krajowy System 
Ratowniczo-Gaśniczy, w nim zaś – jako 
służba wiodąca – Państwowa Straż Pożar-
na8. Ponadto do podmiotów realizujących 
zadania z zakresu ochrony ludności moż-
na na pewno zaliczyć: podmioty działające 
w ramach Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego, terenowe organy obrony cywilnej, 
formacje obrony cywilnej, centra zarządza-
nia kryzysowego czy zespoły zarządza-
nia kryzysowego. Działalność wszystkich 
tych jednostek regulowana jest obecnie  
 w różnych aktach prawnych, a systemy ich 
działania nie są wzajemnie spójne. Można 
zatem uznać, że po uchwaleniu projektu 
ustawy z dnia 22 grudnia 2016 roku struk-
tura ochrony ludności nie zmieni się diame-
tralnie, lecz jedynie zostanie ujednolicona 
 i zharmonizowana. 

Wśród wymienionych wyżej pod-
miotów szczególną rolę w struk-
turze systemu ochrony ludności 
w Polsce odgrywają jednostki sa-
morządu terytorialnego wszystkich 
szczebli. Taki stan rzeczy stanowi 
konsekwencję przyjętych w Polsce 
zasad: decentralizacji administra-
cji publicznej oraz subsydiarności, 
czyli realizowania przez wyższe 
szczeble władzy tylko tych zadań, 
które nie mogą zostać skutecznie 
zrealizowane na szczeblu niższym. 

Podstawową jednostką samorządu te-
rytorialnego w Polsce jest gmina. Wyni-
ka to przede wszystkim przez art. 6 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym9, który to przepis włą-
cza do zakresu działania gminy wszystkie 

8 Ibidem.
9 Ustawa z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie 

gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95).

sprawy publiczne o  lokalnym znaczeniu 
niezastrzeżone ustawowo na rzecz pozo-
stałych podmiotów publicznoprawnych (co 
zgodne jest ze wspomnianą wyżej zasadą 
pomocniczości). Przywołany akt prawny 
wymienia najważniejsze zadania własne 
gmin, do których należą (zgodnie z art. 7 
ust. 1 pkt 14) sprawy „porządku publiczne-
go i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 
w tym wyposażenia i utrzymania gminnego 
magazynu przeciwpowodziowego”. Nało-
żenie na gminę ww. obowiązku determi-
nuje jej przynależność do struktury systemu 
ochrony ludności w Polsce. Opisywane jed-
nostki samorządu terytorialnego spełniają 
bowiem zadania zmierzające do utrzyma-
nia bezpieczeństwa ludności w  sytuacji 
katastrof naturalnych lub spowodowanych 
przez człowieka, czyli – innymi słowy – re-
alizują działania na rzecz ochrony ludności. 

Doniosłą rolę w strukturze systemu 
ochrony ludności pełnią jednostki 
szczebla powiatowego. W przyję-
tym w Polsce modelu administracji 
publicznej to właśnie władze po-
wiatu wyposażone zostały w kom-
petencje i zadania należące do tzw. 
policji administracyjnej10. Pojęcie to 
odnosi się do funkcji administracji 
publicznej, która obejmuje inter-
wencje ukierunkowane na ochro-
nę bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. W powiecie zadania 
z zakresu policji administracyjnej 
realizuje administracja zespolona, 
w praktyce przede wszystkim staro-
sta oraz podległe mu służby (rada 
oraz zarząd powiatu posiadają 

10 J. Boć, Powiat a reszta państwa [w:] J. Boć, Powiat. 
Z teorii, kompetencje, komentarz, Kolonia Limi-
ted, Wrocław 2001, s. 26.
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w tym zakresie znacznie bardziej 
ograniczone kompetencje). Obec-
ny zakres zadań powiatu okre-
ślony został w art. 4 ust. 1 ustawy 
 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym11. Część z nich 
przewiduje konieczność uwzględ-
niania powiatu jako istotnego ele-
mentu struktury systemu ochrony 
ludności w Polsce. Szczególne zna-
czenie w tym zakresie mają nastę-
pujące zadania (art. 4 ust. 1 pkt 15 
i 16 u.s.p.):

 obowiązek utrzymania porządku publicz-
nego oraz bezpieczeństwa obywateli,

 obowiązek ochrony przeciwpowodzio-
wej, obejmujący m.in. wyposażenie  
 i utrzymywanie powiatowego maga-
zynu przeciwpowodziowego, a  także 
ochrony przeciwpożarowej oraz zapo-
biegania innym nadzwyczajnym zagro-
żeniom zdrowia lub życia ludzi bądź 
środowiska.
Dostrzec można, że wymienione wy-

żej ustawowe zadania powiatu wchodzą  
 w zakres pojęcia ochrony ludności pre-
zentowanego już wcześniej w niniejszym 
artykule. Zakresy wskazanych zadań nie 
mają charakteru rozłącznego, lecz w dużej 
mierze nakładają się na siebie, obejmując 
wiele z działań z obszaru ochrony ludno-
ści. Rola powiatu jako elementu systemu 
ochrony ludności może zostać zwiększona 
jeszcze bardziej na mocy delegacji ustawo-
wej zawartej w art. 7 ust. 1 u.s.p., który to 
przepis stanowi, iż: 

„Ustawy określają przypad-
ki, w których właściwe orga-
ny administracji rządowej mogą 

11 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie po-
wiatowym (Dz. U. 1998 nr 91 poz. 576).

nałożyć na powiat obowiązek wy-
konania określonych czynności 
 w zakresie należącym do zadań 
powiatu, związanych z usuwa-
niem bezpośrednich zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego oraz z obronnością”. Możli-
wość wynikająca z zacytowanego 
artykułu dotyczy stanów nadzwy-
czajnych (np. klęsk żywiołowych). 
Część autorów zwraca przy tym 
uwagę, iż regulacja ta jest w zasa-
dzie zbędna, a także niejasna12. Rów-
nocześnie jednak pełni ona pewną 
funkcję podkreślenia usytuowania 
powiatu w strukturze systemu bez-
pieczeństwa narodowego, a także  
 w systemie ochrony ludności na 
pozycji podporządkowanej wzglę-
dem organów administracji rządo-
wej. 

Zadaniem powiatu nałożonym na nie-
go na mocy art. 4 ust. 2 u.s.p. jest także 
zapewnianie wykonywania kompetencji 
i zadań przez powiatowe służby, inspekcje 
 i straże, z których wiele stanowi elementy 
systemu ochrony ludności. 

Najwyższym szczeblem administracji 
samorządowej w Polsce jest szczebel wo-
jewódzki. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa13 nakłada na 
wymienione jednostki samorządu tery-
torialnego obowiązek realizowana zadań 
w  zakresie bezpieczeństwa publicznego 

12 E. Olejniczak-Szałowska, Ochrona bezpieczeństwa 
i porządku publicznego jako zadanie powiatu. Zarys 
problemu, w: J. Supernat (red.), Między tradycją 
a  przyszłością w  nauce prawa administracyjnego. 
Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ja-
nowi Bociowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wro-
cławskiego, Wrocław 2009, s. 534, J. Boć, Powiat 
a reszta państwa…, s. 25. 

13 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie wo-
jewództwa (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576).
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(art. 14 ust. 1 pkt 14), którego część – jak 
wykazano wczesnej w niniejszej pracy – 
stanowi ochrona ludności. Zadania te re-
alizowane są w zakresie nienaruszającym 
samodzielności powiatu i gminy (art. 4 ust. 
1 u.s.w.). 

Podsumowując: celem ochrony 
ludności jest ochrona życia i zdro-
wia człowieka, ochrona mienia, 
dziedzictwa kulturowego oraz śro-
dowiska naturalnego w sytuacji wy-
stąpienia zagrożeń naturalnych lub 
spowodowanych przez człowieka. 
Przed ochroną ludności stawia się 
wiele zadań wiążących się z moż-
liwością wystąpienia zagrożenia, 
z jego rzeczywistym wystąpieniem 
oraz z odbudową po jego wystą-
pieniu. Na podstawie rozważań 
niniejszego artykułu można zauwa-
żyć, że problematyka misji, celów, 

zadań systemu ochrony ludności 
jest obecnie rozproszona w wielu 
dokumentach, w obrębie samego 
systemu zachodzi natomiast w tym 
wymiarze pewna dysharmonia. 
Funkcjonuje obecnie wiele odręb-
nie uregulowanych podsystemów, 
którym przydzielone zostały wła-
sne cele i zadania, realizujących 
jednak w istocie działania z zakre-
su ochrony ludności i stanowiących 
elementy podmiotowej struktury 
systemu ochrony ludności. Wy-
mienić należy tu w szczególności 
KRSG, a także Państwowe Ratow-
nictwo Medyczne, obronę cywilną, 
zarządzanie kryzysowe itp. Ujed-
nolicenie struktury, misji, celów 
oraz zadań systemu ochrony cy-
wilnej nastąpi w przypadku uchwa-
lenia projektu ustawy z 22 grudnia 
2016 roku. 
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 Streszczenie
  W wielu pracach z zakresu nauki bezpieczeństwa starano się dotychczas określić, 

czym jest system ochrony ludności w Polsce, stworzyć jego definicję oraz wskazać 
istotę. Warto jednak poszerzyć badania odnoszące się do tego obszaru o poszuki-
wanie, diagnozowanie rzeczywistych, praktycznych uwarunkowań funkcjonowania 
tego systemu: prawnych, organizacyjnych, strategicznych itd. System ochrony lud-
ności w Polsce jest obecnie w fazie głębokich przeobrażeń. Na podstawę prawną 
jego działania składa się wiele fragmentarycznych regulacji, spośród których część 
uchwalona została jeszcze w PRL.

 Słowa klucze: ochrona ludności, system, zarządzanie kryzysowe

 Summary
 Mission, objectives and targets of Civil Protection System in Poland

 In many works in the field of security science, attempts have been made so far to 
define what is the system of civil protection in Poland, to create its definition and 
to indicate the essence. However, it is worth expanding the research relating to this 
area to search for, diagnose real and practical conditions for the functioning of this 
system: legal, organizational, strategic, etc. The system of civil protection in Poland is 
currently in a phase of deep transformation. The legal basis for its operation consists 
of many fragmentary regulations, some of which were adopted in Polish People’s 
Republic.

 Word keys: civil protection, system, crisis management
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Zarządzanie kryzysowe  
jako system przeciwdziałania  
zagrożeniom naturalnym 

Renata Rybacka

W dzisiejszej rzeczywistości oprócz 
zdarzeń o podłożu konfliktowym 
– w obszarze stosunków między-
narodowych i wewnątrzpaństwo-
wych, społecznych, politycznych, 
religijnych i gospodarczych – wy-
stępują katastrofy naturalne1 wy-
nikające z działania sił przyrody. 
Powszechnie akceptowana definicja 
określa zagrożenia naturalne jako 
elementy środowiska fizycznego 
szkodliwe dla człowieka i spowodo-
wane przez siły z nim niezwiązane.  
 W szczególności zagrożenie natu-
ralne odnosi się do wszystkich at-
mosferycznych, hydrologicznych, 
zjawisk geologicznych (zwłaszcza 
sejsmicznych i wulkanicznych) oraz 
pożarów, które ze względu na swoje 
położenie, natężenie i częstotliwość 

1 Katastrofy naturalne to zdarzenia związane z dzia-
łaniem sił natury, w  szczególności wyładowania 
atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, 
intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe wy-
stępowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska 
ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na 
rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach.

mogą potencjalnie wpływać nega-
tywnie na ludzi, ich struktury lub 
działalność. Słowo ‘naturalny’ eli-
minuje zjawiska wywołane wyłącz-
nie przez człowieka, takie jak wojna 
czy zanieczyszczenie i skażenie 
chemiczne. Niezależnie od terminu 
‘naturalny’, naturalne zagrożenie za-
wiera element ludzkiego zaangażo-
wania. Zdarzenie fizyczne, takie jak 
erupcja wulkanu, które nie dotyka 
ludzi, jest zjawiskiem naturalnym, ale 
nie stanowi zagrożenia naturalne-
go. Naturalne zjawisko występujące 
na zaludnionym terenie to niebez-
pieczne wydarzenie. Niebezpiecz-
nym wydarzeniem, które powoduje 
niedopuszczalnie dużą liczbę ofiar 
śmiertelnych i/lub przytłaczające 
uszkodzenia mienia, jest klęska ży-
wiołowa. Na obszarach bezludnych 
zjawiska naturalne nie stanowią za-
grożenia ani nie powodują katastrof. 
Ta definicja jest więc sprzeczna z po-
strzeganiem naturalnych zagrożeń 
jako nieuniknionego spustoszenia 
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dokonanego przez niepohamowa-
ne siły natury. Przesuwa ciężar spra-
wy z czysto naturalnych procesów 
w równoległą obecność ludzkich 
działań i naturalnych zdarzeń.

Chociaż ludzie mogą zrobić niewiele, 
a nawet nic, aby zmienić częstość występo-
wania lub intensywność większości natural-
nych zjawisk, mają ważną rolę do odegrania 
w  zapewnieniu, iż naturalne wydarzenia 
nie przekształcą się w katastrofy przez ich 
działania. Ważne jest, aby zrozumieć, że 
interwencja człowieka może zwiększyć 
częstotliwość i dotkliwość zagrożeń natu-
ralnych. Interwencja człowieka może rów-
nież powodować zagrożenia naturalne, o ile 
wcześniej nie istniały. Wulkany wybuchają 
okresowo, ale dopiero gdy bogate gleby po-
wstałe na ich wyrzucie są okupowane przez 
gospodarstwa i osiedla ludzkie, są uważa-
ne za niebezpieczne. Wreszcie interwencja 
człowieka zmniejsza efekt łagodzący natu-
ralnych ekosystemów. Zniszczenie raf ko-
ralowych, usuwające pierwszą linię obrony 
brzegu przed prądami oceanicznymi i falami 
sztormowymi, jest wyraźnym przykładem 
interwencji, która zmniejsza zdolność eko-
systemu do ochrony. Skrajnym przypadkiem 
destrukcyjnej ingerencji człowieka w eko-
system jest pustynnienie, które z definicji 
jest wywołanym przez człowieka „natural-
nym” zagrożeniem. Procesy mające miejsce 
w przyrodzie, powodujące szkody, są opisane 
jako zagrożenia naturalne. Słowo „naturalny” 
występuje w stwierdzeniu, że katastrofa jest 
spowodowana przez naturę. Wiele natural-
nych zagrożeń jest ze sobą powiązanych, np. 
trzęsienia ziemi mogą powodować tsunami, 
a susza może prowadzić bezpośrednio do 
głodu lub przemieszczenia ludności.

Do niedawna Polska była uważana 
za kraj niemal pozbawiony zagro-

żeń naturalnych. Przełomowym 
okresem dla wzrostu świadomości 
społeczeństwa oraz decydentów 
w odniesieniu do katastrofalnych 
zagrożeń naturalnych było lato 
1997 roku. W tym okresie nastąpiła 
powódź na Odrze i jej dopływach, 
które objęła przygraniczne Czech, 
Polski i Niemiec. Odnotowano kil-
kadziesiąt ofiar, a znaczące tereny 
wsi i miast (w tym Wrocław) zna-
lazły się pod wodą. Do dziś nie 
wszystkie zniszczenia infrastruktury 
zostały usunięte. Badania naukowe 
pokazują, że prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożeń meteorolo-
gicznych będzie wzrastać, szcze-
gólnie upałów2. Mimo ogromnych 
możliwości technicznych, jakimi 
dysponuje współczesne społe-
czeństwo, ryzyka katastrof nie 
udaje się wyeliminować. Wzrost za-
możności społeczeństwa i koncen-
tracja bogactwa wpływa na większe 
uzależnienie się Polaków od infra-
struktury, dlatego nawet wydarze-
nia mniejszej skali mogą obecnie 
przynieść wielkie straty materialne.

Rozkład zagrożeń występujących w Pol-
sce ma w większości przypadków charakter 
sezonowy3.

Z sezonem chłodnym należy wiązać ta-
kie zagrożenia, jak:
 Wiatr o dużych prędkościach,
 Niskie temperatury,
	Zawieje i zamiecie śnieżne,
	Lawiny śnieżne,
	Wzmożone zachorowania na grypę.

2 D. Drzewiecki, Zagrożenia naturalne w  Polsce, 
AON, Warszawa 2016, s. 121.

3 Tamże, s. 196.
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W sezonie ciepłym mogą wystąpić takie 
zagrożenia, jak:
	Wysokie temperatury (upał),
	Susze (deficyt opadów),
	Trąby powietrzne,
	Pożary lasów,
	Osuwiska.

Można też zaobserwować zjawiska 
niebezpieczne, które mogą wystę-
pować równie często w chłodnej, 
jak i ciepłej porze roku – zalicza 
się do nich różnego rodzaju mgły 
czy inne zjawiska mające wpływ na 

niebezpieczne ograniczenie wi-
dzialności (intensywne opady desz-
czu lub śniegu, smog, parowanie 
od nagrzanej powierzchni, dymy 
itp.). Także powodzie równie czę-
sto mogą występować w chłodnej 
i ciepłej porze roku, jednak w tym 
przypadku rozróżniono ich rodza-
je. Są to: powodzie roztopowe, 
roztopowo-opadowe, zatorowe 
i opadowe. Natomiast zjawiskiem, 
które może być groźne w każdym 
miesiącu roku, jest wiatr o dużej 
prędkości.

Rysunek 1. Przebieg informacji o źródłach zagrożenia

Źródło:https://www.google.pl/h?q=system+zarz%C4%85dzania+kryzysowego&newwindow=1&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSsYrd4vXYAhWEGuwKHdkjBTsQ_AUICigB&bi-
w=1680&bih=944#imgdii=wDwFwt-gsl2pAM:&imgrc=LefL8GxW_tF1kM:, dostęp 25.01.2018.
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Jak widać na powyższym rysunku, 
sprawny przepływ informacji między or-
ganami i strukturami odpowiedzialnymi za 
zarządzanie kryzysowe ma służyć przede 
wszystkim przeciwdziałaniu zagrożeniom, 
a w przypadkach, gdy już do nich dojdzie, 
skutecznemu usuwaniu ich skutków.

Niżej przytoczone przemyślenia doty-
czą zarządzania kryzysowego, który jako 
system przeciwdziała zagrożeniom natural-
nym. Istotę pojęcia zarządzania kryzysowe-
go należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęć: 
kryzys oraz sytuacja kryzysowa. Na wstępie 
warto uczynić jedną uwagę dotyczącą pre-
zentowanych pojęć. Aby jasno i dokładnie 
podjąć próbę określenia, czym jest zarzą-
dzanie kryzysowe, należy wyjaśnić pojęcie 
„kryzys”. Pochodzi ono od greckiego krisis 
i określa w sensie dogłębnym: wybór, de-
cydowanie, zmaganie się, walkę, w której 
konieczne jest działanie pod presją czasu. 
Ponadto według Słownika wyrazów obcych 
i Słownika języka polskiego PWN pojęcie 
kryzysu określane jest następująco:
 kryzys (-owy) (łac. crisis, gr. krisis, od 

krino) rozróżniam, rozstrzygam4;
 kryzys – w odniesieniu do przeżyć, po-

glądów indywidualnych, rozwoju kul-
tury, nauki, wypadków politycznych: 
moment przełomu5.
Kolejna definicja ukazuje kryzys 
jako „sytuację będącą następstwem 
zagrożenia, prowadzącą w konse-
kwencji do zerwania lub znaczne-
go osłabienia więzów społecznych, 
przy równoczesnym poważnym 
zakłóceniu funkcjonowania insty-
tucji publicznych, jednak w takim 

4 Wielki Słownik wyrazów obcych PWN, Wyd. 
PWN, Warszawa 2008, s. 702.

5 Słownik języka polskiego PWN, Wyd. PWN, 
Warszawa 2010, s. 37.

stopniu, że użyte środki niezbędne 
do zapewnienia lub przywrócenia 
bezpieczeństwa nie uzasadniają 
wprowadzenia żadnego ze stanów 
nadzwyczajnych przewidzianych 
w Konstytucji6”.

Pomimo że kryzys w potocznym jego 
znaczeniu utożsamiany jest z sytuacją kry-
zysową, to jednak między nimi istnieje róż-
nica. Mianowicie: kryzys jest elementem 
sytuacji kryzysowej, zatem każdy kryzys 
jest sytuacją kryzysową, ale nie każda sy-
tuacja kryzysowa zawiera w sobie element 
kryzysu.

Określenie definicji sytuacji kryzysowej 
ma wiele wspólnych i odmiennych treści. 
Według R. Wróblewskiego sytuację kry-
zysową można rozumieć jako „zespół oko-
liczności zewnętrznych i  wewnętrznych 
wpływających na dany układ (system) w ten 
sposób, iż zaczyna się w nim i jest konty-
nuowany proces zmian, w rezultacie czego 
dochodzi do zachwiania równowagi, a na-
stępnie jej przywrócenia, dzięki podjętym 
środkom regulacji (nadzwyczajne działa-
nia)7”. Następna definicja ukazuje sytuację 
kryzysową w ujęciu systemowym i dzieli 
zagrożenia na wewnętrzne i zewnętrzne, 
które powodują utratę stanu normalnego 
i możliwości zakłócenia zasadniczych cech 
systemowych8. Powyższe definicje sytuacji 
kryzysowej są zbieżne z  definicją poda-
ną w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, 
gdzie w art. 3 ustawodawca podaje, że przez 
sytuację kryzysową należy rozumieć „sytu-
ację wpływającą negatywnie na poziom 
6 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa naro-

dowego, Wyd. AON, Warszawa 2009, s. 61.
7 R. Wróblewski, Zarys teorii kryzysu, zagadnienia 

prewencji i zarządzania kryzysowego, Wyd. AON, 
Warszawa 1996, s. 10.

8 P. Sienkiewicz, P. Górny, Analiza systemowa sytuacji 
kryzysowych, Zeszyty Naukowe AON nr 4/2001, 
s. 31.
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bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych 
rozmiarach lub środowiska, wywołującą 
znaczne ograniczenia w działaniu właści-
wych organów administracji publicznej ze 
względu na nieadekwatność posiadanych 
sił i środków”9.

Analizując rozumienie kryzysu i sytuacji 
kryzysowej, należy podjąć próbę określenia, 
czym jest zarządzanie kryzysowe lub za-
rządzanie kryzysowe w sytuacji kryzysowej. 
Zarządzanie kryzysowe może obejmować 
zakres:
 biznesowy, tj. funkcjonowanie instytucji, 

urzędu;
 militarny (udział sił zbrojnych);
 cywilny (dotyczący bezpieczeństwa lud-

ności – głównie w wyniku zagrożeń na-
turalnych lub technicznych). 

Nie sposób byłoby zająć się wszystkimi 
obszarami, dlatego zajmę się tutaj tylko za-
grożeniami naturalnymi. 

W literaturze można spotkać wiele 
terminów zarządzania kryzysowe-
go. R. Wróblewski proponuje uznać, 
że zarządzanie kryzysowe jest 
„procesem kierowania w państwie 
mającym na celu zapobieganie sy-
tuacjom kryzysowym w państwie, a 
w wypadku jej zaistnienia – zwró-
cenie kierunku nagłych i niebez-
piecznych wydarzeń, zagrażających 
żywotnym interesom społeczeństwa 
i niebezpiecznych wydarzeń, za-
grażających żywotnym interesom 
społeczeństwa, […] powinno być 
ono integralną częścią kierowania 
obronnością państwa10”. W inny 

9 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2007 nr 89, poz.590.).

10 R. Wróblewski, op. cit., s. 39.

sposób omawiane pojęcie definiuje 
J. Konieczny, przyjmując, że zarzą-
dzanie kryzysowe to „systematycz-
ne i metodyczne przedsięwzięcie 
zmierzające do zapobieżenia lub 
zredukowania wpływu kryzysu na 
zasoby i wartości społeczne za po-
mocą środków kierowania i kontroli 
oraz koordynacja”11.

Jeszcze inne spojrzenie proponuje  
J. Gołębiewski, definiując zarządzanie 
kryzysowe jako „całokształt rozwiązań 
systemowych w zakresie ochrony ludno-
ści, realizowanych przez władze publiczne 
wszystkich szczebli, ze współpracą z wy-
specjalizowanymi organizacjami i  insty-
tucjami, celem zapobiegania sytuacjom 
trudnym, niebezpiecznym, stwarzającym 
zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia 
i środowiska, infrastruktury, kształtowanie  
 i  kontrolowanie ich przebiegu (reago-
wanie) w  sposób zapewniający minima-
lizowanie  strat i  akceptowalny poziom 
bezpieczeństwa oraz odbudowy struktur 
społecznych po katastrofie”12. 

Podsumowując wszystkie powyższe 
definicje można, przytoczyć słowa G. 
Sobolewskiego z  wykładu: „zarządzanie 
kryzysowe jest to zarządzanie bezpieczeń-
stwem w sytuacji kryzysowej”.

Warto nadmienić, iż najważniejszym 
i  najwyższym aktem określającym pod-
stawy prawne zarządzania kryzysowego 
w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. W jej uregulowaniach prawnych 
można odnaleźć te, które dotyczą zarządza-
nia kryzysowego, m.in.:

11 J. Konieczny, Zarządzanie w sytuacjach kryzyso-
wych, wypadkach i katastrofach, Oficyna Wydaw-
nicza Garmond, Poznań, 2001, s. 39.

12 J. Gołębiewski, Zarządzanie kryzysowe, Wiedza 
Obronna, 2001, nr 1, s. 76.
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 art. 5. Rzeczypospolita Polska zapew-
nia m.in. bezpieczeństwo obywateli oraz 
środowisku;

 art.16. Samorząd terytorialny uczestni-
czy w sprawowaniu władzy publicznej, 
realizując istotną część zadań publicz-
nych w imieniu własny i na własną od-
powiedzialność;

 art. 68. Przedstawicielem Rady Mini-
strów w województwie jest wojewoda;

 art. 163. Samorząd terytorialny wyko-
nuje zadania publiczne nie zastrzeżone 
przez Konstytucję lub ustawy dla orga-
nów innych władz publicznych.
Do kolejnych podstaw prawnych można 

zaliczyć inne ustawy i rozporządzenia, któ-
re będą przytoczone dalej.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwiet-
nia 2007 roku o zarządzaniu 
kryzysowym: „zarządzanie kry-
zysowe to działalność organów 
administracji publicznej będąca 
elementem kierowania bezpie-
czeństwem narodowym, która 
polega na zapobieganiu sytu-
acjom kryzysowym, przygotowa-
niu do przejmowania nad nimi 
kontroli w drodze zaplanowanych 
działań, regulowaniu w przypad-
ku wystąpienia sytuacji kryzyso-
wych, usuwaniu ich skutków oraz 
odtworzeniu zasobów infrastruk-
tury krytycznej13”.

W Polsce realizacja działań zapewniają-
cych rzeczywiste bezpieczeństwo obywateli 
odbywa się za pomocą zarządzania kryzy-
sowego. Narzędziem w walce z zagrożenia-
mi jest stworzony przez państwo system 

13 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2007 nr 89, poz. 590).

zarządzania kryzysowego, który stanowi 
podstawowy element sytemu bezpieczeń-
stwa wewnętrznego. Aby zrozumieć pojęcie 
systemu zarządzania kryzysowego, kluczo-
wym słowem jest pojęcie ‘systemu zarzą-
dzania kryzysowego’.

„System to skoordynowany układ ele-
mentów, zbiór tworzący pewną całość, 
uwarunkowaną stałym uporządkowaniem 
jego części”14. Wobec powyższego można 
przyjąć, że system zarządzania kryzysowe-
go stanowi integralną część systemu zarzą-
dzania organizacją i służy przygotowaniu, 
a  następnie zapewnieniu jej sprawnego 
funkcjonowania w  czasie występowania 
sytuacji kryzysowych, w tym kryzysów15”. 
Jak uważa K. Sienkiewicz-Małyjurek: 
„System zarządzania kryzysowego jest 
to złożony układ, którego celem jest za-
pewnienie właściwego poziomu bezpie-
czeństwa, skuteczne przeciwdziałanie 
wszelkiego typu niebezpieczeństwom,  
a w  sytuacji zagrożeń powrót do stanu 
pierwotnego w możliwie najkrótszym cza-
sie, za pomocą dostępnych sił i  środków, 
przy uzasadnionych kosztach i w ramach 
obowiązującego systemu prawnego”16. 
Poziomy zarządzania  kryzysowego  po-
wiązane są z poziomami władzy i dzielą 
się na: poziom centralny, wojewódzki i lo-
kalny. Struktura zarządzania kryzysowego 
przedstawia się następująco:

Poziom 1.
Prezes Rady Ministrów, Minister 

Spraw Wewnętrznych i  Administracji, 

14 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978, 
t. III, s. 387.

15 Zeszyt problemowy Towarzystwa Wiedzy Obron-
nej 1(45)/2006, s. 39.

16 K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, Za-
rządzanie kryzysowe w  administracji publicznej, 
Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 69.
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Minister Administracji i Cyfryzacji, Rzą-
dowy Zespół Zarządzania Kryzysowe-
go, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 
Zespoły Zarządzania Kryzysowego Mi-
nisterstw i Centralnych Organów Admi-
nistracji Rządowej. 

Poziom 2.
Wojewoda, Wojewódzki Zespół Zarzą-

dzania Kryzysowego, Wojewódzkie Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego.

Poziom 3. 
Starosta Powiatowy, Powiatowy Zespół 

Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Poziom 4.
Wójt (burmistrz, Prezydent miasta), 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowe-
go, Gminne Centrum Zarządzania Kry-
zysowego. 

Graficznie prezentuje to poniższy ry-
sunek (nr 2).

Rysunek 2. System zarządzania kryzysowego w Polsce

Źródło: http://bezpieczna.um.warszawa.pl/zarzadzanie-kryzysowe, dostęp 25.01.2018.

 W  zarządzaniu kryzysowym można 
wyszczególnić następujące fazy:
 zapobiegania – do tej fazy moż-

na zaliczyć:
• analizowanie i kategoryzowa-

nie wszystkich potencjalnych 

zagrożeń w obszarze zaintere-
sowania określonego organu,

• podejmowanie działań napraw-
czych zapobiegających powsta-
niu sytuacji niebezpiecznych,

• analizę i ocenę funkcjonujących 
aktów prawnych,
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• monitorowanie i czynny udział 
w procesie planowania zago-
spodarowania przestrzennego,

• planowanie środków finanso-
wych,

• prowadzenie kontroli i nadzoru 
nad zadaniami o charakterze 
prewencyjnym.

Przygotowania – obejmują one zapla-
nowanie działań. Ważnym elementem tej 
fazy jest szkolenie organów, służb i sił. Do 
zadań zalicza się:
 opracowywanie lub aktualizowa-

nie planu zarządzania kryzysowego  
 i wszystkich podobnych dokumentów,

	monitorowanie stanu organizacji oraz 
wyposażenia Centrum Zarządzania 
Kryzysowego,

	monitorowanie zagrożeń i ich skutków,
	planowanie, koordynowanie i  udział 

w realizacji procesu szkolenia struktur 
reagowania kryzysowego oraz sił ratow-
niczych,

	przygotowywanie aktów prawnych nie-
zbędnych do zabezpieczenia warunków 
do właściwego kierowania działaniami 
prowadzonymi w  celu zapobieżenia 
skutkom klęski żywiołowej,

	określanie oraz zabezpieczanie po-
trzeb materiałowo-technicznych  
 i finansowych, co jest niezbędne do re-
alizacji przyjętych zadań.

 Faza reagowania – w tej fazie są 
realizowane następujące zada-
nia:

• podjęcie pracy w układzie cało-
dobowym przez Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego,

• uruchomienie w miarę potrzeb 
i możliwości punktów informa-
cyjnych dla ludności,

• przyjmowanie meldunków i in-
formacji o stanie realizacji po-
szczególnych zadań,

• opracowanie raportu z prowa-
dzonych działań,

• koordynacja procedur zwią-
zanych z dysponowaniem sił 
i środków na potrzeby akcji ra-
towniczych ze szczebla central-
nego.

Ostatnia faza – odbudowa – charaktery-
zuje się długim okresem oraz największy-
mi nakładami finansowymi. Zadania w tym 
zakresie mogą być następujące:
	zapobieganie powstawaniu kolejnych 

zagrożeń,
	zapewnienie dostatecznych warunków 

egzystencji ludności poszkodowanej,
	opracowywanie wniosków i wystąpienie 

o pomoc rządu,
	koordynowanie i monitorowanie przed-

sięwzięć związanych z przywróceniem 
równowagi bezpieczeństwa ekologicz-
nego i pierwotnego stanu środowiska 
naturalnego17.
Państwo, dbając o bezpieczeństwo we-

wnętrzne kraju i  jego obywateli, realizuje 
całą gamę przedsięwzięć zmierzających do 
minimalizacji występujących zagrożeń, np. 
powodzie, pożary, niskie temperatury po-
wodujące zamarznięcia. W tym celu został 
utworzony System Zarządzania Kryzy-
sowego, który obejmuje: System Powia-
damiania Ratunkowego, Krajowy System 
17 W. Lidwa (red). Zarządzanie kryzysowe, Wyd. 

Akademii Obrony Narodowej w  Warszawie, 
Warszawa 2015, s. 21.
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Ratowniczo-Gaśniczy oraz Obronę Cy-
wilną.

System Powiadamiania Ratunkowego 
(SPR) to jednolity system, który obsługuje 
zgłoszenia alarmowe kierowane z numerów 
alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożli-
wiający przekazanie zgłoszenia alarmowe-
go w celu zaangażowania właściwych służb 
ratowniczych.

Kolejnym elementem zarządzania kry-
zysowego jest Krajowy System Ratowni-
czo-Gaśniczy. Jest on integralną częścią 
organizacji bezpieczeństwa wewnętrz-
nego państwa, obejmującą prognozowa-
nie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów 
i klęsk żywiołowych. Skupia on jednostki 
ochrony przeciwpożarowej, inne służby, 
inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, 
które dobrowolnie w drodze cywilnopraw-
nej zgodziły się współdziałać w  akcjach 
ratowniczych. Ideą organizacji Krajowe-
go Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego jest 
zapewnienie ciągłego funkcjonowania 
wyspecjalizowanych sił ratowniczych na 
poszczególnych poziomach administracji 
publicznej.

Reasumując: można powiedzieć, że 
kluczowym aspektem dla syste-
mowego zapobiegania i prze-
ciwdziałania zagrożeniom jest 
wypracowanie kompleksowych 
oraz zintegrowanych narzędzi za-
rządzania kryzysowego. Elementa-
mi w zarządzaniu kryzysowym są 
z jednej strony służby ratownicze, 
takie jak straż pożarna, pogoto-
wie ratunkowe, policja, z drugiej 
zaś strony władze państwowe na 
wszystkich szczeblach, czyli osoby 
stojące na czele centralnych orga-
nów administracji rządowej (pre-
mier, ministrowie), wojewódzkiej 
administracji rządowej (wojewoda) 
oraz administracji samorządowej 
(starosta, prezydent miasta, bur-
mistrz, wójt). 

Warto nadmienić, iż system zarządza-
nia kryzysowego w Polsce charakteryzuje 
się kompleksowym powiązaniem poszcze-
gólnych elementów w funkcjonalną całość. 
Sprawia to, iż zarządzanie kryzysowe two-
rzy system, który przeciwdziała zagroże-
niom naturalnym. 
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 Streszczenie
 Celem artykułu jest ukazanie zarządzania kryzysowego jako systemu przeciwdziała-

nia zagrożeniom naturalnym. Funkcją państwa jest zapewnienie obywatelom pod-
stawowych warunków ochrony przed potencjalnymi i realnymi zagrożeniami spo-
wodowanymi siłami natury lub działalnością człowieka, w tym skutków wojny. Taki 
obowiązek wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie można dostrzec, 
że w większym stopniu występują zagrożenia niemilitarne, choć skutki tych zagrożeń 
często są porównywalne do skutków wojny.

Słowa klucze: zarządzanie, kryzys, państwo, naturalne
 
 Summary
 The aim of the article is to present crisis management as a system of counteracting 

natural threats. The function of the state is to provide citizens with basic conditions 
of protection against potential and real threats caused by the forces of nature or 
human activity, including the effects of war. Such an obligation results from the pro-
visions of the Constitution of the Republic of Poland. At present, it can be noticed 
that there are more non-military threats and often the effects of these threats are 
comparable to the effects of war.

 
Words key: management, crisis, state, natural
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Planowanie obronneJulia Wioletta Tocicka

 Wprowadzenie

Planowanie obronne w Rzeczypo-
spolitej Polskiej pozwala określić 
skalę oraz znaczenie programowa-
nia oraz planowania, realizowane-
go przez poszczególne podmioty 
państwa1. Planowanie obronne 
sensu stricto pojmowane jest 
jako: ,,całokształt przedsięwzięć 
mających na celu zapewnienie 
ram działania, umożliwiających 
zharmonizowanie planowania so-
juszniczego z narodowym w od-
niesieniu do poszczególnych 
dziedzin/dyscyplin planistyczny-
ch”2. Można zatem stwierdzić, iż 
stanowi jeden z podstawowych in-
strumentów przygotowań obron-
nych kraju, ponieważ obejmuje 
swoim zakresem każdą z dziedzin 

1 J. Kownacki, Kształtowanie się systemu planowa-
nia i programowania obronnego w kontekście po-
zamilitarnych przygotowań obronnych, Warszawa 
2004, s. 34. 

2 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa naro-
dowego, Wyd. AON, Warszawa 2008, s. 99. 

funkcjonowania państwa. Zgod-
nie z rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z 15 czerwca 2004 r. 3 na 
planowanie składa się: wykonywa-
nie, uzgadnianie i aktualizowanie 
planów operacyjnych programów 
obronnych oraz dokumentów spo-
rządzanych w ramach przeglądów 
obronnych4. Dokonując głębszej 
analizy planowania obronnego, 
możemy podzielić je na planowa-
nie operacyjne i programowanie 
obronne. Duże znaczenie w pro-
cesie kształtowania zadań i celów 
obronnych oraz ich metod realiza-
cji przez organy administracji rzą-
dowej i samorządowej odgrywa 
także dokumentacja analityczna, 
powstała podczas okresowych 

3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerw-
ca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania 
i  finansowania zadań wykonywanych w  ramach 
przygotowań obronnych państwa przez organy 
administracji rządowej i organy samorządu teryto-
rialnego (Dz. U. z 2004 Nr 152, poz. 1599, z późn. 
zm.). 

4 § 3 ust. 1 tego rozp. 
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przeglądów obronnych5. Proce-
dury planowania za podstawowy 
cel stawiają sobie osiągnięcie go-
towości działania systemu kiero-
wania obronnością podczas stanu 
gotowości obronnej państwa cza-
su kryzysu i wojny6. 

Proces planowania obronnego na każ-
dym szczeblu planistycznym można po-
dzielić na następujące etapy: 
1. Analiza obecnych i  hipotetycznych 

zagrożeń bezpieczeństwa państwa, 
uwzględniająca szanse ich efektywnego 
uniknięcia albo zminimalizowania,

2. Wyszczególnienie celów, zadań i ele-
mentów systemu obronnego,

3. Diagnoza możliwości operacyjnych 
państwa w procesie realizacji zamierzo-
nych celów,

4. Dobór oraz opracowanie najefektyw-
niejszych wariantów działania. 

1. Struktura planowania obronnego

Planowanie obronne w obowiązujących 
polskich aktach normatywnych określane 
jest jako: ,,ustalanie sposobów wykony-
wania zadań obronnych przez organy ad-
ministracji rządowej i organy samorządu 
terytorialnego oraz wykorzystania w tym 
celu niezbędnych sił i środków, obejmujące 
planowanie operacyjne i programowanie 
obronne”7. Wzajemne relacje zachodzą-

5 M. Kuliczkowski, M. Wojcieszko, Administra-
cja publiczna w procesie przygotowań obronnych 
państwa – wybrane problemy, Wyd. AON, War-
szawa 2012, s. 84. 

6 § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 września 2004 r. w  sprawie gotowości obron-
nej państwa (Dz. U. z  2004 Nr 219, poz. 2218 
z późn. zm.),.

7 § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
15 czerwca 2004 r. w  sprawie warunków i  trybu 

ce pomiędzy planowaniem operacyjnym 
a  programowaniem obronnym zostały 
przedstawione na rys. 1. 

Planowanie operacyjne jest ni-
czym innym, jak: ,,ustalaniem czyn-
ności dotyczących przygotowania 
i działania organów administracji 
rządowej i organów samorządu 
terytorialnego w warunkach ze-
wnętrznego zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa i w czasie wojny, 
ujętych w formie zestawów zadań 
operacyjnych, a także ustalanie sił 
i środków niezbędnych do ich wy-
konania”8. 
Programowanie obronne bę-
dziemy traktować natomiast jako: 
,,ustalanie zadań obronnych re-
alizowanych w czasie pokoju, na 
dziesięcioletni okres planistyczny, 
rozpoczynający się w roku niepa-
rzystym, ujętych w formie przed-
sięwzięć rzeczowo-finansowych, 
w celu utrzymania i rozwoju po-
tencjału obronnego państwa oraz 
przygotowania Sił Zbrojnych, orga-
nów administracji rządowej i orga-
nów samorządu terytorialnego do 
działania w warunkach zewnętrz-
nego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny, a także 
projektowanie środków budżeto-
wych przeznaczonych na ten cel”9.

planowania i  finansowania zadań wykonywanych 
w ramach przygotowań obronnych państwa przez 
organy administracji rządowej i organy samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2004 Nr 152, poz. 1599, 
z późn. zm.). 

8 § 2 ust. 7 rozp. 
9 § 2 ust. 8 rozp.
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Rys. 1. Elementy planowania obronnego państwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu 

Można zatem stwierdzić, że plano-
wanie operacyjne dotyczy planowania 
wszystkich działań obronnych w czasie 
stanu gotowości obronnej państwa czasu 
kryzysu i wojny, natomiast programowa-
nie obronne koncentruje się na plano-
waniu sił i  środków systemu obronnego 
państwa10. W planowaniu obronnym moż-
na wyszczególnić jeszcze jeden istotny 
element, który nie został ujęty w defini-
cji normatywnej, a mianowicie okresowe 
przeglądy obronne, na które składają się: 
,,analizy, ankiety, raporty, sprawozdania 
i  inne dokumenty wykonywane okreso-
wo przez właściwe organy administracji 
rządowej, zawierające ocenę stanu przy-
gotowań obronnych oraz kierunki do-
skonalenia systemu obronnego państwa 
i poszczególnych jego elementów”11. 
10 M. Kuliczkowski, M. Wojcieszko, Administracja 

publiczna…, op. cit., s. 84.
11 § 2 ust. 12 rozporządzenia RM z dnia 15 czerwca 

2004 r. w  sprawie warunków i  trybu planowania 
i  finansowania zadań wykonywanych w  ramach 

 2. Planowanie operacyjne

 Podstawę do planowania operacyjnego 
stanowią rozwiązania przyjęte w Politycz-
no-Strategicznej Dyrektywie Obronnej 
Rzeczypospolitej Polskiej12, wydanej na 
podstawie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej13, będącej niejawnym 
dokumentem wykonawczym do Strategii 
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypo-

przygotowań obronnych państwa przez organy 
administracji rządowej i organy samorządu teryto-
rialnego (Dz. U. z 2004 Nr 152, poz. 1599, z późn. 
zm.). 

12 Prezydent Bronisław Komorowski w drodze po-
stanowienia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, 
wydał 16 lipca 2015 r. obecnie obowiązującą Poli-
tyczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną, będącą 
efektem prac rządowych prowadzonych pod kie-
runkiem ministra obrony narodowej. 

13 Art. 138 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2015, poz. 827).
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spolitej Polskiej14. Polityczno-Strategicz-
na Dyrektywa Obronna Rzeczypospolitej 
Polskiej określa zadania wszystkich struk-
tur państwa na czas zagrożenia i wojny, 
a także uwzględnia nowe formy zagrożeń 
asymetrycznych np. agresje poniżej pro-
gu wojny. Na podstawie tego dokumentu 
zostaną opracowane plany operacyjnego 
funkcjonowania poszczególnych segmen-
tów państwa15 w czasie zagrożenia i woj-
ny, a  później przeprowadzone krajowe 
ćwiczenia systemu obronnego pod kryp-
tonimem KRAJ, mające na celu praktycz-
ne zweryfikowanie przyjętych planów16. 
Uczestnikami planowania operacyjnego są 
zarówno organy administracji rządowej, 
jak i  jednostki samorządu terytorialnego, 
koordynowane przez ministra obrony na-
rodowej. Materialnym przejawem plano-
wania operacyjnego są plany operacyjne, 
sporządzane na poziomie centralnym 
i regionalnym, co zostało graficznie za-
prezentowane na rys. 2. 

Na poziomie centralnym sporzą-
dzane są następujące plany: 

• Plan reagowania obronnego RP, 
• Plan użycia Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej i 

• Plan operacyjny funkcjonowania 
działu administracji publicznej. 

14 Prezydent RP Bronisław Komorowski w  dniu 5 
listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Mini-
strów, zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Naro-
dowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten 
zastąpił Strategię Bezpieczeństwa Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej wydaną w 2007 roku. 

15 Działów administracji rządowej, województw, jed-
nostek samorządu terytorialnego . 

16  http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info
/34901,25,mon-postanowienie-prezydenta-ws-w-
ydania-polityczno-strategicznej-dyrektywy-obron
nej-%28komunikat%29, z 09.04.2016 r. 

Natomiast na poziomie regional-
nym sporządza się: 

• Plan operacyjny funkcjonowania 
województwa, 

• Plan operacyjny funkcjonowania 
urzędu marszałkowskiego, 

• Plan operacyjny funkcjonowania 
Miasta Stołecznego Warszawy, 

• Plan operacyjny funkcjonowania 
powiatu oraz 

• Plan operacyjny funkcjonowania 
gminy. 

Uwzględniając tryb planowania opera-
cyjnego przyjęty w przepisach, plany opera-
cyjne powinny spełniać kryteria: realności, 
funkcjonalności zarządzania podległymi 
strukturami organizacyjnymi, aktualności 
stanu prawnego, możliwości organizacyj-
no-finansowych i  potencjału obronnego 
państwa, a także stałej i cyklicznej aktuali-
zacji.

Plan reagowania obronnego Rzeczypo-
spolitej Polskiej określa metody działania 
poszczególnych elementów systemu obrony 
państwa oraz zestawy zadań operacyjnych 
uwzględniających ramy czasowe ich reali-
zacji przez organy administracji publicz-
nej17.

 

17 M. Kuliczkowski, Przygotowanie obronne w Pol-
sce. Uwarunkowania formalnoprawne, dylematy 
pojęciowe i próba systematyzacji, Wyd. AON, War-
szawa 2013, s. 124. 
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Rys. 2. Poziomy planowania centralnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu 
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 Wypisy z planu reagowania 
obronnego RP  

 Wypisy z planu operacyjnego 
funkcjonowania województwa 

Dokument ten opracowuje minister 
obrony narodowej, uzgadniając go z mi-
nistrami poszczególnych działów admi-
nistracji18, szefem Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego, szefem Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, szefem Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, szefem Agencji 
Wywiadu w zakresie ich właściwości. Plan 
reagowania obronnego Rzeczypospolitej 
Polskiej jest dokumentem wyjściowym do 
opracowania planów operacyjnych przez 
najważniejsze organy władzy państwowej, 
a podczas czasu kryzysu i wojny zostaje 
wykorzystany przez centralne stanowisko 
kierowania obroną państwa19. 

 Plan operacyjny funkcjonowania dzia-
łów administracji rządowej wykonywany 
jest przez ministrów, którzy kierują po-
szczególnymi działami administracji rzą-
dowe, oddzielnie dla każdego z działów mu 
podległych, po wcześniejszym uzgodnieniu 
z ministrem obrony narodowej. 

Plan operacyjny funkcjonowania 
centralnych organów administracji 
rządowej i jednostek organizacyj-
nych, podległych lub nadzorowa-
nych przez prezesa Rady Ministrów 
lub ministra, wykonywane są przez 
organy, a kierownicy uzgadniają je z:
ministrem obrony narodowej, 

18 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach ad-
ministracji publicznej (Dz. U. z  2013 poz. 743 
z późn. zm.).

19 P. Górski, Planowanie operacyjne funkcjonowania 
administracji publicznej i przedsiębiorców w wa-
runkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny, Wyd. AON, Warszawa 
2008, s. 96. 

gdy plany operacyjne opracowa-
ne zostają przez centralne organy 
administracji rządowej i jednostki 
organizacyjne, podległe lub nad-
zorowane przez prezesa Rady Mi-
nistrów,
właściwym ministrem, gdy plany 
operacyjne opracowane zostają 
przez centralne organy administra-
cji rządowej i jednostki organiza-
cyjne, podległe lub nadzorowane 
przez tego ministra. 

 
Opracowanie planów operacyjnych 

funkcjonowania województwa należy do 
właściwości wojewody, który uzgadnia je 
z ministrem obrony narodowej oraz mini-
strem spraw wewnętrznych i administracji. 
Plany te stanowią podstawę do opracowa-
nia planów operacyjnego funkcjonowa-
nia urzędów marszałkowskich, powiatów 
i gmin. 

 Plany operacyjne funkcjonowania urzę-
dów marszałkowskich, powiatów i gmin 
sporządzane są odpowiednio przez mar-
szałka województwa, starostę oraz wójta/
burmistrza/prezydenta miasta, a  uzgad-
niane z właściwym miejscowo wojewodą. 
W ramach planowania operacyjnego wy-
konywane są ponadto: 
 plany operacyjne Sił Zbrojnych, 
 plany szczególnej obrony obiektów waż-

nych dla bezpieczeństwa i obronności 
państwa oraz

 plany osłony technicznej20. 
Szczegółowe wytyczne dotyczące trybu 

opracowania planów operacyjnych zawarto 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

20 § 5 ust. 2 rozp. Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 
2004 r. 
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15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków 
i trybu planowania i finansowania zadań 
wykonywanych w  ramach przygotowań 
obronnych państwa przez organy admini-
stracji rządowej i organy samorządu tery-
torialnego21. W myśl tego aktu prawnego, 
plan operacyjny powinien składać się z na-
stępujących części22: 
  części opisowej, 
  zestawu zadań operacyjnych, ujętego 

w formie tabeli realizacji zadań opera-
cyjnych, 

  zestawienia zadań związanych z  za-
bezpieczeniem potrzeb Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk so-
juszniczych, 

  karty realizacji zadań operacyjnych oraz 
  innych elementów, np. załączników, 

schematów itp. 

 3. Programowanie obronne

Programowanie obronne jest jed-
nym z kluczowych instrumentów 
polityki obronnej państwa w za-
kresie utrzymania stałej gotowości 
oraz rozwoju potencjału obron-
nego, a także przygotowania Sił 
Zbrojnych i organów administracji 
państwowej do podjęcia działań 
w czasie kryzysu i wojny. Misją 
stawianą zatem przed programo-
waniem obronnym jest określenie 
zadań obronnych, które realizo-
wane są podczas dziesięcioletnie-
go okresu planistycznego w czasie 
pokoju. Wytyczne Rady Ministrów 
do programowania przygotowań 
obronnych Rzeczypospolitej na 

21 Dz. U. z 2004 Nr 152, poz. 1599, z późn. zm.
22 § 6 rozp.

lata 2009-2018 stanowią podstawą 
programowania obronnego, w ra-
mach którego co cztery lata – na 
dziesięcioletni okres planistyczny, 
zawsze rozpoczynający się w roku 
nieparzystym – wykonuje się po-
niższe programy23:

1.  Program Pozamilitarnych Przygotowań 
Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
wykonywany przez ministra obrony 
narodowej w uzgodnieniu z ministra-
mi działów administracji, centralnymi 
organami administracji rządowej będą-
cymi dysponentami części budżetowych 
oraz wojewodami. Zawiera przedsię-
wzięcia rzeczowo-finansowe planowa-
ne do realizacji w czasie pokoju, które 
zmierzają do przygotowania organów 
administracji państwowej do realizacji 
zadań własnych oraz wykonywanych na 
rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojusz-
niczych w czasie kryzysu i wojny. 

2. Program Doskonalenia Obrony Cywil-
nej, sporządzany przez Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju w uzgodnieniu właści-
wymi podmiotami, zawiera koncepcje 
doskonalenia i  restrukturyzacji obro-
ny cywilnej i  ochrony ludności oraz 
przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe 
z zakresu obrony cywilnej realizowane 
w czasie pokoju, które ukierunkowane 
są na przygotowanie poszczególnych 
organów administracji publicznej do re-
alizacji zadań obronnych na rzecz obro-
ny ludności i formacji Obrony Cywilnej 
w czasie kryzysu i wojny. 

3. Program Mobilizacji Gospodarki wy-
szczególnia zadania organów admini-
stracji rządowej w zakresie prowadzenia 
działań o  charakterze organizacyjno-

23 § 9 ust. 1 rozp.
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-planistycznym związanych z przygoto-
waniem gospodarki do funkcjonowania 
w warunkach zagrożenia bezpieczeń-
stwa państwa i w czasie wojny, przed-
siębiorców o  szczególnym znaczeniu 
gospodarczo-obronnym dla Sił Zbroj-
nych RP i wojsk sojuszniczych, które 
realizują wspólne działania obronne na 
terytorium Polski oraz organizacyjnych 
jednostek podległych, nadzorowanych 
bądź podporządkowanych ministrowi 
spraw wewnętrznych i  administracji, 
ministrowi sprawiedliwości, jak i  jed-
nostek organizacyjnych Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego. Program 
ten może ponadto służyć zaspokojeniu 
podstawowych potrzeb bytowych lud-
ności oraz produkcyjno-usługowemu 
rozwojowi wybranych działów gospo-
darki24.

4. Program rozwoju Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej określa zadania 
z  zakresu rozwoju Sił Zbrojnych RP 
i  jest opracowywany zgodnie z regula-
cjami zawartymi w ustawie z dnia 25 
maja 2001 r. o przebudowie i moderni-
zacji technicznej oraz finansowaniu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej25.

 4. Okresowe przeglądy obronne

Okresowe przeglądy obronne 
zmierzają do poprawy funkcjono-
wania systemu planowania obron-

24 Art. 1 i art. 4a ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. 
o organizowaniu zadań na rzecz obronności pań-
stwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. 
z 2001 Nr 122, poz.1320 i Dz. U. z 2002 Nr 188, 
poz. 1571). 

25 Ustawa z  dnia 25 maja 2001 r. o  przebudowie 
i  modernizacji technicznej oraz finansowaniu 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2001 Nr 76, poz. 804 z późn. zm.).

nego oraz stanowią bazę wiedzy 
o potencjale obronnym państwa 
i jego zdolności do realizacji okre-
ślonych misji i zadań. Zasady ich 
sporządzania, zawartość oraz ro-
dzaje zostały określone w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 
15 czerwca 2004 r. w sprawie wa-
runków i trybu planowania i finan-
sowania zadań wykonywanych 
w ramach przygotowań obronnych 
państwa przez organy administra-
cji rządowej i organy samorządu 
terytorialnego. W myśl tego do-
kumentu w procesie planowania 
obronnego przeprowadza się na-
stępujące przeglądy obronne: 

1. Ocenę Sił Zbrojnych, zmierzającą do 
analizy kondycji Sił Zbrojnych, ich 
struktury oraz możliwości operacyjnych, 
sporządzaną przez ministra obronny 
narodowej i przedkładaną Radzie Mi-
nistrów do dnia 31 maja w latach pa-
rzystych. 

2. Narodowe kwestionariusze pozamili-
tarnych przygotowań obronnych opra-
cowywane przez dysponentów części 
budżetowych. Zawierają szczegółowe 
dane szacunkowe oraz oceny opisowe 
w zakresie stanu przygotowań obron-
nych poszczególnych działów admini-
stracji rządowej, urzędów centralnych, 
jednostek organizacyjnych podległych 
albo nadzorowanych przez prezesa Rady 
Ministrów, ministra i województwa, za-
prezentowane na dzień 31 grudnia każ-
dego roku kalendarzowego. Wszystkie 
odpowiedzi na narodowe kwestiona-
riusze pozamilitarnych przygotowań 
obronnych przekazywane są ministrowi 
obrony narodowej w terminie do dnia 
28 lutego każdego roku, aby mogły po-
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służyć do opracowania oceny pozami-
litarnych przygotowań obronnych RP. 

3. Ocenę pozamilitarnych przygotowań 
obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
dokonywaną przez ministra obrony 
narodowej i przekazywaną Radzie Mi-
nistrów w  terminie do dnia 31 maja 
w  latach parzystych. Dokument ten 
zawiera szacunkową ocenę stanu przy-
gotowań struktur pozamilitarnych sys-
temu obronnego państwa w  procesie 
realizacji zadań obronnych oraz propo-
nowane kierunki działań w tym zakresie 
na okres czterech kolejnych lat. Dodat-
kowo ocena ta służy do opracowania 
elementów w zakresie pozamilitarnych 
przygotowań obronnych w  raporcie 
o  stanie obronności RP oraz wytycz-
nych Rady Ministrów do planowania 
i programowania przygotowań obron-
nych RP. 

4.  Ocenę przygotowań w zakresie ochron-
ny ludności i obrony cywilnej wykonuje 
Szef Obrony Cywilnej, następnie prze-
kazuje ministrowi spraw wewnętrznych 
i  administracji do akceptacji, a po jej 
uzyskaniu przedkłada Radzie Mini-
strów w terminie do dnia 31 maja w la-
tach parzystych. 

5. Raport o  stanie obronności Rzeczy-
pospolitej Polskiej wykonuje minister 
obrony narodowej wraz z ministrami 
i  centralnymi organami administra-
cji rządowej. Dokument uwzględnia 
i agreguje informacje zawarte w: ocenie 
Sił Zbrojnych, narodowych kwestiona-
riuszach pozamilitarnych przygotowań 
obronnych, ocenie pozamilitarnych 
przygotowań obronnych RP i  oce-
nie przygotowań w zakresie ochronny 
ludności i obrony cywilnej. Raport ten 
stanowi zatem kompleksową ocenę sta-

nu przygotowań obronnych państwa, 
uwzględniającą proponowane kierunki 
dalszych działań doskonalących system 
obronny w perspektywie czterech ko-
lejnych lat.

 5. Planowanie obronne w Polsce  
     a w NATO

Planowanie obronne w państwach 
sojuszniczych stanowi podstawowy 
element wzajemnego porozumie-
nia, pozwalający na maksymaliza-
cję korzyści polityczno-militarnych 
oraz wykorzystanie zasobów NATO 
w celu umocnienia stabilności 
i bezpieczeństwa danego państwa. 
Podstawowym celem planowania 
w Sojuszu Północnoatlantyckim 
jest zatem efektywne uzgodnienie 
wymagań poszczególnych sojusz-
ników. 
Polska proces dostosowania pla-
nowania obronnego do norm 
obowiązujących w państwach so-
juszniczych zapoczątkowała już 
przed wstąpieniem do tej organiza-
cji. Pierwszym dokumentem zmie-
rzającym do uspójnienia procedury 
polskiego planowania obronnego 
do uwarunkowań sojuszniczych 
były Założenia do kompleksowej 
przebudowy, utrzymania oraz do-
skonalenia systemu obronności 
Rzeczypospolitej Polskiej26. 

Podstawowymi zamierzeniami tego 
dokumentu było opracowanie programu 
przebudowy oraz modernizacji polskiego 
systemu obronnego w perspektywie na lata 
2001–2006, a zarazem kontynuowanie tego 

26 Przyjęte przez Radę Ministrów dnia 17 listopada 
1999 r. 
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procesu w następnych cyklach i okresach 
planistycznych, stosownie do procedur 
natowskich27. Kolejnym aktem prawnym 
w tym zakresie była Strategia obronności 
RP z 2000 r., która określała sposoby wy-
konywania zadań obronnych realizowanych 
na dwóch płaszczyznach, a mianowicie pla-
nowaniu strategiczno-operacyjnym dzia-
łań obronnych i programowaniu systemu 
obronności. Punktem wyjścia dla zapocząt-
kowania tego procesu stały się wytyczne 
Rady Ministrów do planowania i progra-
mowania obronnego, określające zadania 
oraz wymagania w stosunku do systemu 
obronności w  perspektywie wieloletniej. 
Strategia obronności RP zakładała po-
nadto opracowanie w ramach planowania 
strategiczno-operacyjnego Polityczno-
-Strategicznej Dyrektywy Obronnej 
i opracowanie sześcioletnich programów 
przygotowań obronnych przedsięwzięć 
rzeczowo-finansowych w zakresie utrzy-
mania i doskonalenia podsystemów wyko-
nawczych SOP28 w ramach programowania 
obronnego. Cały proces dostosowania pla-
nowania obronnego do unormowań so-
juszniczych został zakończony wraz 
w wejściem w życie postanowień zawartych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków 
i trybu planowania i finansowania zadań 
wykonywanych w  ramach przygotowań 
obronnych państwa przez organy admini-
stracji rządowej i organy samorządu tery-
torialnego. Dokument ten usankcjonował 
prawne aspekty planowania obronnego 
oraz programowania przygotowań pozami-
litarnych, zastępując tym samym dotych-

27 J. Kownacki, A. Wochna, Programowanie poza-
militarnych przygotowań obronnych, Warszawa 
2006, s. 17. 

28 Strategia obronności RP z dnia 23 grudnia 2009 r., 
pkt 120 i 121. 

czasowe uchwały Rady Ministrów w tym 
zakresie. 

 Począwszy od 2004 roku, zapoczątko-
wano proces wdrażania nowej procedury 
planowania, zmierzającej do zastąpienia 
dwuletniego cyklu planistycznego cztero-
letnim, a sześcioletniego okresu planistycz-
nego dziesięcioletnim. Miało to na celu 
usprawnienie procesu planowania obron-
nego w  Sojuszu Północnoatlantyckim. 
W Polsce zmiany te zostały wprowadzo-
ne w wyniku nowelizacji rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. 
w sprawie warunków i trybu planowania 
i finansowania zadań wykonywanych w ra-
mach przygotowań obronnych państwa 
przez organy administracji rządowej i or-
gany samorządu terytorialnego29.

 Podsumowanie

Planowanie obronne w Rzeczypo-
spolitej Polskiej to skomplikowa-
na historia budowy zarówno jego 
postawy prawnych, jak i instytu-
cjonalnych. System programowa-
nia pozamilitarnych przygotowań 
obronnych powinien podlegać 
nieustannemu doskonaleniu, które 
jest niezbędne, ponieważ przed-
sięwzięcia finansowo-rzeczowe 
wykonywane w jego zakresie mają 
kluczowe znaczenie dla ogól-
nego poziomu bezpieczeństwa 
państwa. Działania podejmowane 
przez organy decyzyjne powinny 
w bezpośredni sposób zmierzać 
do całkowitej eliminacji słabości 
tego systemu oraz gwarantować 
pozytywne i efektywne rozwiąza-
nia zmierzające do modernizacji 

29 Dz. U. z 2007 Nr 1997, poz. 1426 . 
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zarówno całego systemu planowa-
nia obronnego, jak i jego poszcze-
gólnych elementów składowych; 
nie można przy tym jednak zapo-
minać o harmonizacji planowa-
nia narodowego z sojuszniczym. 
Unormowania prawne w zakresie 
obronności powinny doczekać się 
usankcjonowania w formie ustawy, 

która regulowałaby w komplekso-
wy sposób cały proces planowania 
obronnego i uprawnienia jego po-
szczególnych podmiotów, a także 
ustanowiłaby koordynatorów oraz 
zasady współpracy pomiędzy róż-
nymi instytucjami zaangażowanymi 
w planowanie obronne. 
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 Streszczenie: 
 Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowanie zagadnienia planowania obron-

nego w Polsce. Zawarto w nim opis struktury planowania obronnego, przybliżono 
znaczenie jego poszczególnych elementów oraz opisano pokrótce proces doskona-
lenia systemu planowania obronnego w Polsce zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w Sojuszu Północnoatlantyckim. 

Słowa Kluczowe: dyscypliny planistyczne, okresowe przeglądy obronne, planowanie 
operacyjne, programowanie obronne, ramy działania.

 Abstract:
 Defense Planing
  The purpose of this article is to systematize an issue of defense planning in Poland. 

It describes the structure of the selected planning, analyses the importance of indi-
vidual elements and describes briefly the process improvement of defense planning 
system according to the rules in the North Atlantic Treaty Organization.

Keywords: planning disciplines, periodic defensive reviews, operative planned plan-
ning, defence programming, frames of operations. 
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Reguła in dubio pro reo 
jako konsekwencja  
zasady domniemania 
niewinności

Katarzyna Skonieczna

Z asada domniemania niewin-
ności to uregulowana w  art. 

5 § 1 kodeksu postępowania karnego 
dyrektywa, zgodnie z którą oskarżone-
go należy traktować jak niewinnego do 
chwili, aż wina zostanie mu udowod-
niona w  sposób przewidziany przez 
normy prawa karnego procesowego1. 

Powyższa reguła wywodzi się 
z prawa rzymskiego, dokładniej 
z przyjętego w nim wówczas za-
łożenia uczciwości każdego oby-
watela, chyba że dowiedziono jego 
nieuczciwości. Założenie uczci-
wości obywatela uznaje się także 
w naszym systemie prawnym. Wy-
stępuje ono w różnych formach 
w poszczególnych gałęziach pra-
wa, w stosunkach między obywa-

1 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys syste-
mu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 247.

telami oraz organami władzy, które 
w demokratycznym ustroju winny 
być oparte na zaufaniu, a także 
poszanowaniu praw oraz godno-
ści każdego człowieka2. Omawia-
na norma jest ściśle powiązana 
z procesem skargowym, bowiem 
powinnością oskarżyciela jest prze-
łamanie domniemania niewinności, 
udowodnienie winy. 

Jako konstrukcja teoretyczna reguła do-
mniemania niewinności pojawiła się w XV 
wieku. W  okresie rewolucji francuskiej 
stała się ona normą prawną. Od tej chwili 
jest jedną z naczelnych zasad procesu fran-
cuskiego, w XIX wieku została zaś zaak-
ceptowana przez wszystkie ustawodawstwa 
europejskie oraz pozaeuropejskie3.

2 T. Gregorczyk, J. Tylman, Polskie postepowanie 
karne, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 145.

3 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, op. cit., s. 247.
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Obecnie jest uregulowana między in-
nymi w art. 6 ust. 2 Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności, 
zgodnie z  którym każdego oskarżonego 
o  popełnienie czynu zagrożonego karą 
uważa się za niewinnego do czasu udowod-
nienia mu winy zgodnie z ustawą4. Nad-
to zasada domniemania niewinności jest 
normą konstytucyjną, uregulowaną w art. 
42 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Pol-
skiej, który stanowi, że każdego uważa się 
za niewinnego, dopóki jego wina nie zosta-
nie stwierdzona prawomocnym wyrokiem 
sądu5. Opisywana norma stanowi jedną 
z najważniejszych zasad charakteryzują-
cych sytuację procesową oskarżonego6.

Twierdzono, że zasada ta wyraża prawi-
dłowość statystyczną, zmusza oskarżyciela do 
poszukiwania oraz przedstawiania dowodów, 
chroni także przed skazaniem niewinnego, 
zobowiązując przy tym organy procesowe do 
poprawnego stosunku wobec oskarżonego, 
stwarzając bariery przed sądami oraz wywie-
rając wpływ na kulturę społeczeństwa7.

Domniemanie niewinności jest do-
mniemaniem wzruszalnym (tzw. 
praesumptiones iuris tantum), 
obowiązującym od momentu po-
jawienia się w procesie karnym 
osoby podejrzanej8. Oznacza to, 

4 Art. 6 ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie 
dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie pro-
tokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona protokołem 
nr 2, Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284.

5 Art. 42 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 
483 ze zm.

6 J. Skorupka [w]: J. Skorupka (red.)., Kodeks 
postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo 
C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 24.

7 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, op. cit., s. 248.
8 K. Dudka, [w]: K. Dudka, H. Paluszkiewicz, 

Postępowanie karne, Wolters Kluwer, Warszawa 
2016, s. 196.

iż stwierdzenie winy może nastą-
pić tylko i wyłącznie na podstawie 
wyroku, nie zaś w drodze decyzji 
procesowej. Należy wskazać, że 
zasadę domniemania niewinności 
może obalić wyłącznie prawomoc-
ny wyrok skazujący – niezależ-
nie od tego, czy został wydany 
w nurcie konsensualnym, czy też 
kontradyktoryjnym9 – jak również 
prawomocny wyrok umarzający 
postępowanie10. 

Podejrzany w postępowaniu przygoto-
wawczym lub oskarżony w postępowaniu 
sądowym korzysta z prawnego domniema-
nia niewinności, chociażby wstępnie zgro-
madzony materiał dowodowy przemawiał 
za jego winą oraz uzasadniał wszczęcie 
przeciwko niemu postępowania czy też za-
stosowanie środka zapobiegawczego w po-
staci tymczasowego aresztowania. Zarówno 
przedstawienie podejrzanemu zarzutów 
w  toku postępowania przygotowawcze-
go, jak i postawienie go następnie w stan 
oskarżenia oznacza wyłącznie, że w ocenie 
oskarżyciela lub organów ścigania istnieją 
podstawy do obalenia prawnego domnie-
mania niewinności, co nie wpływa jednak 
na pozycję procesową oskarżenia11.

Zatem sąd, przystępując do rozpoznania 
sprawy, winien zakładać, że oskarżony musi 
zostać uniewinniony, jeśli przedstawione 
w toku przewodu sądowego dowody nie 
pozwolą organowi orzekającemu powziąć 
przekonania, że wina została udowodniona 
w sposób pozwalający na wyłączenie wszel-
kich wątpliwości.

9 Ibidem, s. 194.
10 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, op. cit., s. 250
11 R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część 

ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 87. 
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Norma art. 5 § 1 kodeksu postępo-
wania karnego wyraża zasadę do-
mniemania niewinności w formie 
pozytywnej, tj. oskarżonego uważa 
się za niewinnego, w przeciwień-
stwie do treści art. 4 § 1 kodeksu 
postępowania karnego z 1969 r., 
który definiował tę zasadę od stro-
ny negatywnej, tj. oskarżonego nie 
uważa się za winnego12. Adresa-
tem zasady są przede wszystkim 
organy procesowe, zobowiązane 
do traktowania oskarżonego jako 
osoby niewinnej. W związku z po-
wyższym, mimo wydania wyroku 
skazującego przez sąd orzekający 
w pierwszej instancji, w toku po-
stępowania odwoławczego nadal 
występuje oskarżony, nie zaś ska-
zany13.

Doktryna wyróżnia trzy koncepcje za-
sady domniemania niewinności, tj. kon-
cepcję subiektywną, obiektywną, a  także 
humanistycznego sceptycyzmu14. 

Ujęcie subiektywistyczne określa nakaz 
zakładania do czasu prawomocnego skaza-
nia przez organy procesowe, że oskarżony 
jest niewinny, oraz nakaz odpowiedniego 
traktowania oskarżonego. Punkt ciężkości 
w powyższym ujęciu spoczywa zatem na 
zakładaniu niewinności. Za taką koncep-
cją opowiedział się między innymi Marian 
Cieślak i Andrzej Zoll15. Europejski Try-
bunał Praw Człowieka podkreśla, iż nie do 
przyjęcia jest sytuacja, w której sędziowie, 
przystępując do orzekania, tkwią w przeko-

12 J. Skorupka [w]: J. Skorupka (red.)., Kodeks …, 
op. cit., s. 24.

13 K. Dudka [w]: K. Dudka, H. Paluszkiewicz, 
Postępowanie …, op. cit., s. 194.

14 J. Skorupka [w]: J. Skorupka (red.), Kodeks…,  
op. cit., s. 25.

15 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, op. cit., s. 251.

naniu, że oskarżony popełnił czyn zabro-
niony, który mu zarzucono16. 

Koncepcja obiektywistyczna – której 
zwolennikiem był między innymi Leon 
Schaff – wskazuje, że to ustawa nakazuje 
uważać oskarżonego za niewinnego, rze-
czą zaś organu procesowego jest to, jakie 
ma osobiste zdanie w  przywołanym za-
kresie. Organ orzekający winien traktować 
oskarżonego jako niewinnego, jednakże nie 
z uwagi na fakt, iż zakłada jego niewinność, 
lecz dlatego, że przyjęcie takiej metodyki 
nakazuje ustawa17.

Z kolei koncepcja humanistycz-
nego sceptycyzmu sprowadza 
się wyłącznie do dwóch nakazów, 
tj. traktowania oskarżonego jako 
niewinnego oraz krytycznego na-
stawienia do wysuniętego wobec 
niego zarzutu18. Oznacza to, że 
traktowanie przez organ proce-
sowy oskarżonego jest wynikiem 
nakazu ustawy, nie zaś jego prze-
konania, organ natomiast winien 
być zaopatrzony w krytycyzm, 
zezwalający na powątpiewanie 
w twierdzenie o winie oskarżone-
go19.

Domniemanie niewinności ma także 
walor publicznoprawny, chroniący oso-
bę podejrzaną przed etykietą przestępcy 
do prawomocnego zakończenia procesu 
karnego; chociaż prawo przewiduje wiele 
wyjątków – zarówno w postaci możliwości 
ujawnienia danych personalnych podejrza-
nego w toku postępowania, jak i dopusz-

16 J. Skorupka [w]: J. Skorupka (red.)., Kodeks…,  
op. cit., s. 25.

17 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, op. cit., ss. 251 
i 252.

18 J. Skorupka [w]: J. Skorupka (red.)., Kodeks…,  
op. cit., s. 25

19 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, op. cit., s. 252.
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czenia mediów na jawną rozprawę oraz 
rozpowszechniania z niej materiałów przed 
wydaniem wyroku. Niewątpliwie jednak 
nazwanie podejrzanego przestępcą jeszcze 
przed prawomocnym skazaniem stanowi 
czyn zniesławienia, wypełniający znamiona 
z art. 212 kodeksu karnego20.

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, na-
leży wskazać, że najważniejszą konsekwen-
cją obowiązywania reguły domniemania 
niewinności jest zasada in dubio pro reo21. 

Przyjęto, że zasadę in dubio pro 
reo zapoczątkował Trajan w jed-
nym ze swoich reskryptów, stano-
wiąc: Satius enim esse impunitum 
relinqui facinus nocentis quam in-
nocentem damnari, czyli: „Słuszne 
byłoby raczej bezkarnym winnego 
pozostawić, niż krzywdę niewinne-
mu uczynić”. Jak trafnie zauważo-
no, powyższe zdanie nie oznacza 
w pełni obowiązku rozstrzygania 
wątpliwości na korzyść oskarżone-
go; w większej mierze podkreślono 
w nim ryzyko wymiaru sprawiedli-
wości, niż zasadę in dubio pro reo. 
Reguła ta była zaś dziełem post-
glosatorów włoskich A. Gandinusa 
i A. Aretinusa, którzy odnosili ją do 
indicia dubitata, czyli poszlak wąt-
pliwych. Sformułowanie in  dubio 
pojawia się w Tractatus varii crimi-
nalis materiae z 1562 r., wchodząc 
oficjalnie do nauki postępowania 
karnego22.

20 T. Gardocka, Zasady postępowania dowodowe-
go w  polskim procesie karnym [w]: T. Gardocka,  
D. Jagiełło (red.)., Zagadnienia dowodowe w pro-
cesie karnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsza-
wa 2017, s. 38.

21 J. Skorupka [w]: J. Skorupka (red.)., Kodeks …, 
op. cit., s. 26. 

22 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, op. cit., s. 247

Zgodnie z normą art. 5 § 2 kodeksu 
postępowania karnego, niedające się usu-
nąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść 
oskarżonego23. Normy kodeksu postępowa-
nia karnego z 1969 r. przyjmowały określe-
nie, podobnie jak w odniesieniu do reguły 
domniemania niewinności, w swej formie 
negatywne. Oczywiste jest, iż nie zmieniało 
to istoty oraz znaczenia tej zasady, jednak 
ujęcie pozytywne ma bardziej zrozumia-
ły oraz wyrazisty charakter – i dlatego jest 
sformułowaniem trafniejszym.

Reguła in dubio pro reo jest warunkiem 
sine qua non nie tylko prawidłowego funk-
cjonowania wymiaru sprawiedliwości, lecz 
także fundamentem demokratycznego 
państwa prawa24.

W doktrynie nie ma jednolitego stano-
wiska w przedmiocie roli oraz znaczenia 
reguły in dubio pro reo w  systemie zasad 
polskiej procedury karnej. Część autorów 
uznaje wskazaną zasadę za samodzielną 
normę procesową, wiążącą się z  zasadą 
domniemania niewinności, wobec któ-
rej reguła in dubio pro reo zajmuje pozycję 
równorzędną, a nawet nadrzędną. Z kolei 
inni twórcy doktryny traktują omawianą 
dyrektywę jako wprost wynikającą z zasady 
domniemania niewinności25. 

Należy wskazać, iż jeśli w  systemie 
prawnym obowiązuje domniemanie nie-
winności oskarżonego, to oczywiste jest, iż 
nie można mu przypisać nieudowodnio-
nych zarzutów. W związku z powyższym 
zasada in dubio pro reo oderwana od jej ge-
nezy ugruntowanej w regule domniemania 

23 Ar. 5 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
postępowania karnego, Dz. U. 1997 nr 89, poz. 555 
ze zm.

24 A. Sakowicz (red.)., Kodeks postępowania karne-
go. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, War-
szawa 2017, Legalis.

25 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie…, op. cit.,  
s. 153.
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niewinności straciłaby swe uzasadnienie. 
Z tego też względu próby poszukiwania jej 
rodowodu poza zasadą domniemania nie-
winności uznać należy za bezcelowe26.

Zasada in dubio pro  reo nie uła-
twia pracy organom procesowym, 
wręcz przeciwnie – zobowiązuje je 
do większego wysiłku. Norma art. 5 
§ 2 kodeksu postępowania karne-
go wyraźnie stanowi o niedających 
się usunąć wątpliwościach27, przez 
które należy rozumieć obiektyw-
ną niepewność, nieusuniętą przez 
sąd lub zinterpretowaną na nieko-
rzyść oskarżonego28. Oznacza to, 
że w pierwszej kolejności należy 
podejmować wszelkie kroki celem 
rozwiązania przedmiotowych wąt-
pliwości, ich zaś rozstrzyganie na 
korzyść oskarżonego dopuszczal-
ne jest dopiero po starannym oraz 
dociekliwym postępowaniu dowo-
dowym, kiedy staje się oczywiste, 
że wszelkie dopuszczone przez 
normy prawa środki dowodowe 
zostały wyczerpane, wszystkie zaś 
inne sposoby wytłumaczenia wąt-
pliwości uznać należałoby za niera-
cjonalne29. Zasada obowiązuje we 
wszystkich stadiach postępowania, 
jednakże doniosłe znaczenie ma 
w postępowaniu głównym, odwo-
ławczym, a także przygotowaw-
czym30. 

W literaturze obecnie brak jednolitości 
poglądów co do zastosowania reguły in dubio 

26 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, op. cit., s. 254.
27 Ibidem, s. 255.
28 Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Kar-

na z  dnia 15 listopada 2017 r., sygn. akt III KK 
222/17, Legalis nr 1705306.

29 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, op. cit., s. 255.
30 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, op. cit., s. 256

pro reo. W ocenie części doktryny reguła ta 
jest dyrektywą oceny dowodów. Oznacza to, 
że sędzia orzekający w sprawie, w sytuacji 
gdy do wyboru ma więcej niż jedną wersję 
zdarzenia, zobowiązany jest wybrać tę, któ-
ra jest najkorzystniejsza dla oskarżonego. 
W konsekwencji powyższego rozumowa-
nia nie można mówić już o wątpliwościach, 
gdyż te zostały zastąpione wybraną przez 
sędziego wersją zdarzenia, stan faktyczny 
w przedmiotowej sprawie został zaś jedno-
znacznie określony. Z kolei zgodnie z po-
glądem odmiennym (dominującym) reguła 
in dubio pro reo jest normą wskazującą, czym 
winien kierować się sędzia przy rozstrzyga-
niu sprawy. Zwolennicy wskazanej koncepcji 
zakładają, że sędzia orzekający, wybierając 
jedną z kilku wersji, nie uważa jej jednocze-
śnie za realną, gdyż nie ma wystarczających 
dowodów na to, że przedmiotowe zdarzenie 
przebiegało w przyjęty sposób, a także bra-
kuje dowodów potwierdzających inny jego 
przebieg. Nadto reguła in dubio pro reo nie 
rozdziela onus probandi w postępowaniu, lecz 
nawiązuje do istniejącego rozkładu ciężaru 
dowodu. Nie stanowi ona zatem reguły do-
wodowej czy też reguły oceny dowodów, lecz 
wyłącznie normuje skutki tego ciężaru, gdyż 
podlega zastosowaniu wyłącznie po zakoń-
czeniu procesu swobodnej oceny dowodów. 

 W judykaturze ukształtowało się jed-
nolite stanowisko wskazujące, że normy 
art. 5 § 2 oraz art. 7 kodeksu postępowa-
nia karnego mają charakter rozłączny, gdyż 
niedające się usunąć wątpliwości mogą 
powstać tylko i wyłącznie wówczas, gdy 
sąd orzekający w sprawie, po wyczerpaniu 
wszelkich możliwości dowodowych, oceni 
zgromadzony materiał dowodowy zgodnie 
ze standardami określonymi przez zasadę 
swobodnej oceny dowodów31. 

31 A. Sakowicz (red.)., Kodeks…, op. cit.
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Reguła in dubio pro reo ma szcze-
gólne znaczenie w przypadku 
instytucji nadzwyczajnego uzu-
pełnienia dowodów, czyli zakre-
ślenia oskarżycielowi publicznemu 
przez sąd orzekający w sprawie 
terminu do przedstawienia do-
datkowych dowodów, gdy organ 
dostrzeże w toku rozprawy istotne 
braki w postępowaniu przygoto-
wawczym, których usunięcie przez 
sąd na mocy przepisów o czyn-
nościach sędziego wyznaczonego 
lub w ramach pomocy prawnej 
uniemożliwiłoby wydanie przez 
organ wyroku w rozsądnym ter-
minie. W powyższym przypadku 
dopuszczalne jest przerwanie lub 
odroczenie przez sąd rozprawy, 
zakreślając przy tym oskarżycielowi 
publicznemu termin do przedsta-
wienia dowodów zezwalających na 
usunięcie dostrzeżonych braków.

Nadto zasada in dubio pro reo – zarów-
no w wersji negatywnej, jak i pozytywnej – 
zakazuje czynienia ustaleń alternatywnych. 
Oznacza to, że nie wolno alternatywnie 
ustalać żadnych okoliczności mogących 
mieć wpływ na winę, karę, a także środki 
zabezpieczające32.

Podkreślenia wymaga, że problema-
tycznie kształtuje się kwestia zakresu 
przedmiotowego charakteryzowanej re-
guły. Zdaniem części doktryny odnosi się 
ona zarówno do ustaleń faktycznych, jak 
wątpliwości prawnych, tj. wykładni przepi-
sów oraz ich obowiązywania. Z kolei sta-
nowisko przeciwne zakłada, że zasada in 
dubio pro reo jest na tyle mocno powiązana 
z dyrektywą domniemania niewinności, iż 
nie powinna wykraczać poza jej zakres – 

32 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, op. cit., s. 256.

odnoszący się wyłącznie do kwestii winy 
oraz niedotyczący interpretacji przepisów 
prawa. Także brzmienie normy art. 5 § 
2 kodeksu postępowania karnego – któ-
re obowiązywało od 1 lipca 2015 r. do 14 
kwietnia 2016 r. – wskazywało, że podle-
gające rozstrzygnięciu na korzyść oskarżo-
nego wątpliwości mogą dotyczyć jedynie 
kwestii dowodowych, nie zaś prawnych. 
Przywrócenie obecnego brzmienia charak-
teryzowanego przepisu powoduje ponowne 
odżycie sporów dotyczących tego czy za-
sada in dubio pro reo odnosi się w praktyce 
także do dokonywania ustaleń prawnych. 
W związku z powyższym przyjąć należy, 
że usunięcie wątpliwości w zakresie kwe-
stii prawnych winno nastąpić przez reguły 
wykładni prawa.

Wyrażona w  art. 5 § 2 kodeksu po-
stępowania karnego reguła  in dubio pro 
reo nie zobowiązuje organu orzekającego 
do przyjęcia wersji najkorzystniejszej dla 
oskarżonego, lecz zakazuje czynienia nie-
korzystnych domniemań w przypadku, gdy 
stan dowodów przeprowadzonych w spo-
sób zgodny z obowiązującymi normami do-
wodowymi nie pozwala na ustalenie faktów. 
Jednocześnie samo zaprezentowanie przez 
oskarżonego odmiennej wersji zdarzenia 
nie tworzy stanu unormowanego w dys-
pozycji art. 5 § 2 kodeksu postępowania 
karnego. Nie dochodzi także do narusze-
nia omawianej dyrektywy w sytuacji, gdy 
wprawdzie istnieją dwie grupy przeciw-
stawnych dowodów, jednak w toku usta-
lania przebiegu wydarzeń sąd orzekający 
oprze się na materiale, który wspiera przy-
jęty stan faktyczny, z jednoczesnym zapre-
zentowaniem argumentacji przemawiającej 
za powyższym wyborem oraz uzasadnie-
niem, dlaczego organ nie dał wiary dowo-
dom przeciwnym. Jeśli natomiast określone 
ustalenia faktyczne zależne są ad examplum 
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od dania wiary zeznaniom świadków lub 
jej odmówienia, to nie można wówczas 
wskazywać na naruszenie zasady in dubio 
pro reo, ewentualne zaś zastrzeżenia wobec 
oceny wiarygodności określonego dowodu 
lub grupy dowodów mogą być rozstrzygane 
w zakresie utrzymania się przez sąd wy-
rokujący w granicach sędziowskiej oceny 
dowodów unormowanej w art. 7 kodeksu 
postępowania karnego33. 

Aby doszło do naruszenia art. 5 § 2 ko-
deksu postępowania karnego, niezbędne 
jest zaistnienie po stronie organu orzeka-
jącego wątpliwości w kwestii istotnej dla 
rozstrzygnięcia w przedmiocie winy oskar-
żonego, a nadto wymagane jest, aby wąt-
pliwości tej nie dało się usunąć w drodze 
przewidzianych normami prawa czynności 
dowodowych34; do uchybienia powyższej 
normie dochodzi także, gdy sąd orzekają-
cy dostrzega wątpliwości w toku ustalania 
podstawy faktycznej orzeczenia, a zarazem 
stwierdza, że nie da się ich usunąć35.

Istotne również, że niedopusz-
czalne jest podniesienie zarzutu 
naruszenia reguły in dubio pro reo 
z powołaniem się na wątpliwości 
strony co do treści poczynionych 
przez organ procesowy ustaleń 
faktycznych, wymowy dowodu 
bądź sposobu interpretacji norm 
prawa. Dla oceny w przedmiocie 
naruszenia zakazu z art. 5 § 2 ko-
deksu postępowania karnego nie są 
miarodajne wątpliwości zgłaszane 
przez stronę, lecz tylko fakt, czy sąd 

33 A. Sakowicz (red)., Kodeks…, op. cit.
34 Wyrok Sądu Apelacyjnego w  Katowicach – II 

Wydział Karny z  dnia 12 października 2017 r., 
sygn. akt II AKa 384/17, Legalis nr 1714275.

35 Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 
października 2017 r., sygn. akt SNO 39/17, Lega-
lis nr 1695839.

orzekający rzeczywiście powziął 
w danym zakresie jakiekolwiek wąt-
pliwości – i mimo braku możliwo-
ści ich usunięcia rozstrzygnął je na 
niekorzyść oskarżonego; albo czy 
były ku temu powody, które organ 
pominął36. Norma art. 5 § 2 kodek-
su postępowania karnego dotyczy 
bowiem tylko wątpliwości, które 
powziął sąd rozpoznający sprawę, 
nie zaś wątpliwości którejś ze stron 
procesowych w zakresie prawidło-
wości rozstrzygnięcia dokonanego 
przez organ orzekający37; nadto 
niedopuszczalne jest zarzucanie 
naruszenia reguły in dubio pro reo 
w sytuacji, gdy sąd dokonał ustaleń 
faktycznych, oparłszy się na dowo-
dach innych niż te, których życzył-
by sobie oskarżony38.

Wobec powyższego, w sytuacji gdy kon-
kretne ustalenie faktyczne zależne jest od 
dania wiary określonej grupie dowodów, 
bezpodstawne jest podnoszenie naruszenia 
reguły in dubio pro reo, gdyż – jak wska-
zano powyżej – zarzuty w  przedmiocie 
oceny wiarygodności dowodu lub grupy 
dowodów zgłaszać należy na płaszczyźnie 
dochowania przez organ procesowy granic 
sędziowskiej swobody ocen uregulowanej 
w art. 7 kodeksu postępowania karnego39.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Naj-
wyższego z dnia 14 czerwca 2018 r. reguła 
unormowana w art. 5 § 2 kodeksu postę-

36 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie…, op. cit.,  
s. 154.

37 Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Kar-
na z  dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt III KK 
509/17, Legalis nr 1781185.

38 Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Kar-
na z  dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt IV KK 
105/18, Legalis nr 1781239.

39 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie…, op. cit.,  
s. 154.
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powania karnego adresowana jest wyłącz-
nie do organu procesowego – co oznacza, 
że ewentualne wątpliwości formułowane 
przez strony postępowania winny stanowić 
wyłącznie podstawę ewentualnego zarzutu 
obrazy art. 7 kodeksu postępowania karne-
go, nie zaś zasady in dubio pro reo40.

Konkludując, należy też zwrócić 
uwagę na rolę zarówno zasa-
dy domniemania niewinności, jak 
i reguły in dubio pro reo w proce-
sach poszlakowych, w których brak 
jest dowodów bezpośrednich ws-
kazujących na winę oskarżonego. 
W toku wskazanego postępowania 
niezwykle ważne jest poszanowan-
ie zasad prawidłowej metodyki 

40 Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna 
z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. akt II KK 186/18, 
Legalis nr 1793464.

w zakresie gromadzenia oraz prze-
prowadzania dowodów, wszelkie 
ustalenia faktyczne winny zaś się 
opierać na tzw. łańcuchu posz-
lak, w którym każdy z dowodów 
pośrednich stanowi samoistne 
ogniwo. Budowanie stanu fakty-
cznego na pełnym, zamkniętym 
łańcuchu poszlak, którego ogniwa 
wzajemnie się uzupełniają i łączą – 
wraz z poszanowaniem naczelnych 
zasad procedury karnej – zezwa-
la na uniknięcie pomyłek wymia-
ru sprawiedliwości polegających 
na skazaniu osoby niewinnej lub 
wymierzeniu kary przekraczającej 
stopień zawinienia. 
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Bezpieczeństwo obrotu 
prawnego na rynku kredy-
tów hipotecznych w świe-
tle ustawy z dnia 23 marca 
2017 r. o kredycie hipotecz-
nym oraz o nadzorze nad 
pośrednikami kredytu hipo-
tecznego i agentami

Magdalena Fedorowicz

 1. Uwagi wstępne

Dnia 23 marca 2017 r. uchwalona 
została ustawa o kredycie hipo-
tecznym oraz o nadzorze nad po-
średnikami kredytu hipotecznego 
i agentami (zwana dalej ustawą 
o kredycie hipotecznym)1. Ustawa 
ta wdrożyła postanowienia dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lute-
go 2014 r. w sprawie konsumenc-
kich umów o kredyt związanych 
z nieruchomościami mieszkalnymi 

1 Dz. U. 2017, poz. 819.

i zmieniającej dyrektywy 2008/48/
WE i 2013/36/UE oraz rozporzą-
dzenie (UE) nr 1093/2010 (da-
lej jako dyrektywa o kredycie 
hipotecznym)2. Na mocy tej ustawy 
wzmocniono nadzór nad rynkiem 
kredytów hipotecznych i ochronę 
konsumenta działającego na tym 
rynku3. Przyjęcie tej regulacji zwią-
zane jest z uznaniem aktywności 

2 Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, s. 34.
3 M. Fedorowicz, Postanowienia ustawy z  dnia 23 

marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze 
nad pośrednikami kredytu hipotecznego i  agentami 
oraz rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowe-
go a  zapobieganie kryzysom bankowości hipotecznej, 
„Studia Prawa Publicznego” 2017, nr 4, s. 9 i n.
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podejmowanych na tym rynku za 
tak istotne z punktu widzenia ry-
zyka systemowego i rodzących 
problemy makroostrożnościowe, 
iż wymagają zharmonizowanego 
podejścia normatywnego w każ-
dym państwie członkowskim UE.

Można wskazać, że wszystkie posta-
nowienia ustawy o kredycie hipotecznym 
można zakwalifikować do dwóch obsza-
rów zagadnień: po pierwsze, postanowień 
wspomagających konsumenta rynku usług 
bankowości hipotecznej, a po drugie, do 
postanowień nadzorczych wzmacniających 
nadzór nad tym rynkiem w zakresie po-
średników kredytu hipotecznego i agentów. 
Mimo wskazanego w tej ustawie wyodręb-
nienia obszaru norm prawa prywatnego 
i obszaru norm prawa publicznego, zwią-
zanego z rynkiem kredytów hipotecznych, 
można również formułować twierdzenia 
o spełnianiu przez tę ustawę celów i funk-
cji makroostrożnościowych w systemie pra-
wa finansowego – i dlatego bardzo mocno 
wpływających na bezpieczeństwo obrotu 
prawnego i również bezpieczeństwo praw-
ne w tym fragmencie działań na rynku fi-
nansowym. 

Celem przedstawianego opraco-
wania jest odpowiedź na pytanie, 
za pomocą jakich mechanizmów 
i instrumentów osiągane jest na 
gruncie tej ustawy bezpieczeństwo 
obrotu prawnego i bezpieczeń-
stwo prawne, a przyjętą metodą 
badań jest metoda dogmatycz-
noprawna. Analiza przepisów 
ustawy o kredycie hipotecznym 
służyć będzie udowodnieniu tezy 
o wprowadzeniu – dzięki tej usta-
wie – wzmocnionego standardu 
ochrony konsumenta na rynku 

usług bankowości hipotecznej oraz 
prywatnoprawnych i publiczno-
prawnych instrumentach prawnych 
pomagających w zapewnieniu 
bezpieczeństwa obrotu prawnego 
i bezpieczeństwa prawnego na tym 
rynku. 

2. Pojęcie „bezpieczeństwo obrotu 
prawnego” i pojęcie „bezpie-
czeństwo prawne” w świetle 
ustawy o kredycie hipotecznym

Kluczowe dla wywodów prowadzonych 
w niniejszym artykule jest pojęcie bezpie-
czeństwa obrotu prawnego – i odróżnienie 
go od pojęcia bezpieczeństwa prawne-
go, choć oczywiście pojęcia te są ze sobą 
funkcjonalnie powiązane i warunkują się 
wzajemnie, nie może bowiem być bezpie-
czeństwa prawnego bez bezpieczeństwa 
obrotu prawnego. Tym samym bezpie-
czeństwo prawne jest pojęciem logicznie 
nadrzędnym i zawiera w sobie bezpieczeń-
stwo obrotu prawnego. Obydwa te poję-
cia mogą być rozumiane wieloaspektowo 
i w dodatku mogą być rozpatrywane za-
równo w płaszczyźnie prawa krajowego, jak 
i UE. W sposób naturalny bezpieczeństwo 
obrotu prawnego łączy się bardziej ze sferą 
norm prawa prywatnego i relacji na linii 
konsument–instytucja finansowa, z zawie-
raniem umów na rynku kredytów hipotecz-
nych oraz m.in. z zasadą pewności prawa, 
niedziałania prawa wstecz, z zasadą posza-
nowania prawa własności, z zasadą insty-
tucji kredytowej jako instytucji zaufania 
publicznego, interpretowanej z art. 2 ustawy 
Prawo bankowe4, ale również z regulacjami 
nadzorczymi zapewniającymi prawidłowe 
funkcjonowanie tego obrotu. Z kolei bez-
4 Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., 

Dz. U. 2017, nr 1876 – j.t. ze zm.
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pieczeństwo prawne jest pojęciem nadrzęd-
nym, wiązanym z koncepcją Europejskiej 
Sieci Stabilności Finansowej5, w której klu-
czową rolę odgrywają poszczególne ogni-
wa tej sieci: nadzór mikoostrożnościowy, 
makroostrożnościowy, stabilizacyjna dzia-
łalność bankowości centralnej oraz system 
gwarantowania depozytów (czy rekompen-
sat na rynku kapitałowym lub ubezpiecze-
niowych funduszy gwarancyjnych na rynku 
ubezpieczeniowym). Stąd uzasadnione wy-
daje się twierdzenie, że warunkiem istnie-
nia bezpieczeństwa finansowego na rynku 
jest najpierw istnienie bezpiecznego i pra-
widłowo funkcjonującego obrotu prawnego 
na tym rynku. 

Po pierwsze, pojęcie obrotu praw-
nego można odnosić do sfery 
bezpieczeństwa prawnego dla 
sektora bankowego (czy szerzej – 
finansowego)6, rozumianego jako 
bezpieczeństwo funkcjonowania 
i podejmowania aktywności na 
tym rynku w zgodzie z obowiązu-
jącymi przepisami prawnymi. Bez-
pieczne funkcjonowanie instytucji 
kredytowej (finansowej) wyraża się 
w prawidłowym funkcjonowaniu 
instytucji z punktu widzenia nad-
zoru mikroostrożnościowego, tak 
aby stworzyć warunki dla prawi-
dłowego działania instytucji ofe-
rującej konsumentom produkty 
i usługi finansowe. Po drugie, po-

5 A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku fi-
nansowego w  świetle prawa Unii Europejskiej, 
Warszawa 2008, passim.

6 Zob. szerzej A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeń-
stwo rynku finansowego w  świetle prawa Unii 
Europejskiej, Warszawa 2008, passim, oraz T. Nie-
borak, Aspekty prawne funkcjonowania rynku 
finansowego Unii Europejskiej, Warszawa 2008, 
passim.

jęcie obrotu prawnego może być 
również odnoszone bezpośrednio 
do płaszczyzny bezpieczeństwa 
prawnego konsumenta, istotnego, 
w zakresie problematyki niniejsze-
go opracowania, dla klienta rynku 
usług bankowych starającego się 
o kredyt hipoteczny i działającego 
w zaufaniu do instytucji kredyto-
wej czy pośredników kredytowych 
i agentów7. Po trzecie, termin ten 
może być również istotny dla oceny 
bezpieczeństwa obrotu prawnego 
samego systemu prawa bankowe-
go (rynku finansowego) analizowa-
nego z jednej strony z perspektywy 
istnienia funkcjonalnych elementów 
zapewniających spójność i zupeł-
ność tego systemu, a z drugiej stro-
ny – z punktu widzenia realizacji 
wymienionych już wcześniej zasad, 
a więc zasady niedziałania prawa 
wstecz, pewności prawa, posza-
nowania vacatio legis, określoności 
przepisów prawa i zwłaszcza reali-

7 Na temat ochrony klienta, w tym również w zakre-
sie udzielania kredytu hipotecznego zob. opracowa-
nia zawarte w wieloautorskiej monografii, Ochro-
na klienta na rynku usług finansowych w  świetle 
aktualnych problemów i  regulacji prawnych, pod 
red. E. Rutkowska-Tomaszewska, Warszawa 2017, 
passim. O  ochronie klienta na ryku ubezpiecze-
niowym zob. m. in. opracowanie J. Monkiewicz, 
M. Monkiewicz, Tendencje rozwoju ochrony kon-
sumentów na rynku ubezpieczeniowym. Nowe kon-
cepcje i rozwiązania, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 
2015/1, zeszyt 18, ss. 10–14 i n.; M. Fedorowicz, 
Ochrona konsumenta w  kontekście działań unijnych 
organów nadzoru nad rynkiem finansowym [w:]  
J. Monkiewicz, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), 
Ochrona konsumenta na krajowym i międzynaro-
dowym rynku finansowym. Nowe doświadczenia, 
praktyki i wyzwania, Warszawa ... (w druku); zob. 
też T. Nieborak, Tworzenie i  stosowanie prawa 
rynku finansowego a  proces ekonomizacji prawa, 
Poznań 2016, passim.
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zacji obowiązków informacyjnych 
przez instytucje finansowe na rzecz 
ich klientów. Trwałe i stabilne uło-
żenie relacji prawidłowego obrotu 
prawnego na rynku finansowym 
pozwala w dalszej konsekwencji na 
formułowanie twierdzeń o istnieniu 
stanu bezpieczeństwa finansowego 
na rynku finansowym. 

Oczywiście termin „bezpieczeństwo 
prawne” oznacza przede wszystkim, że 
chodzić tu będzie o  regulacje nadzorcze 
mikroostrożnościowe i  (zwłaszcza) ma-
kroostrożnościowe, systemowe właśnie, ale 
również o istnienie takich regulacji prywat-
noprawnych, które w swoisty sposób wy-
muszają na bankach określony ochronny 
dla klienta sposób działania i zachowania, 
jak i zwłaszcza o wyważanie w konkret-
nych kryzysowych czy kryzysogennych sy-
tuacjach interesu prawnego jednostek oraz 
interesu prawnego organów nadzorczych8. 
Kosztem takiego podejścia jest jednak 
niezmierny rozrost przepisów prawnych 
i znaczna kazuistyka oraz – miejscami – 
znaczące rozbudowanie zasady proporcjo-
nalności.

Akurat na rynku finansowym bezpie-
czeństwo prawne jest bardzo często sy-
nonimem stabilności finansowej, która 
– w zależności od kontekstu analiz – jest 
wartością, celem, przesłanką regulacyjną 
działania na tym rynku czy również funda-
mentalnym przedmiotem bezpieczeństwa 
finansowego9. Z uwagi na to, że stabilność 

8 Co do roli państwa w tym dziele zob. interesujące 
opracowanie A. Jurkowskiej-Zeidler, Rola państwa 
w rozwiązywaniu kolizji interesów na rynku usług 
finansowych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, 
tom XXXVII, s. 187 i n.

9 Zob. m.in.: A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo 
rynku…, s. 166 i n.; J. Stark, Prinzipien einer stabili-
tätsorientierten europäischen Geldpolitik, „Zeitschrift 

finansowa jest pojęciem – słusznie – ela-
stycznym, może ona dotyczyć zarówno 
stabilności klienta, instytucji, jak i systemu 
finansowego czy systemu prawa – postrze-
ganego jako sprzyjające jej zachowaniu 
otoczenie normatywne, tworzące spójny 
i zupełny system10. Wynika to stąd, że bez-
pieczeństwo obrotu prawnego, a w ślad za 
nim – w ujęciu systemowym – bezpieczeń-
stwo prawne może być realizowane przez 
ustawodawców, regulatorów, choć dbałość 
w tym zakresie muszą również wykazywać 
odpowiedzialnie działające instytucje kre-
dytowe (finansowe) oraz sami konsumenci 
– jako świadomi uczestnicy rynku finan-
sowego, prawidłowo informowani przez te 
instytucje o nabywanych produktach i usłu-
gach finansowych. 

Z uwagi na powyżej wskazane 
możliwości interpretacyjne pojęcia 
„bezpieczeństwo obrotu prawne-
go” i powiązanego z nim pojęcia 
„bezpieczeństwo prawne” i jego 
głównego przedmiotu: stabilności 
finansowej – można formułować 

für Wirtschaftspolitik” 2012, nr 2, ss. 123–134;  
T. Nieborak, Tworzenie i stosowanie prawa rynku 
finansowego a proces ekonomizacji prawa, Poznań 
2016; tenże, Rynek finansowy jako dobro wspólne, 
“Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i  Socjologiczny” 
2017, nr 3, vol. 79, ss. 161–174; A. Nadolska, Sta-
bilność finansowa jako naczelna zasada prawa rynku 
finansowego, „Monitor Prawa Bankowego” 2015, nr 
1, ss. 84–95. 

10 O  normatywnej treści pojęcia „stabilność finan-
sowa” zob. zwłaszcza A. Zalcewicz, Stabilność kra-
jowego systemu finansowego jako określenie służące 
wyrażeniu normy prawnej (referat udostępniony 
za zgodą Autorki), Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa „Rola bankowości centralnej w zapew-
nieniu stabilności finansowej rynku finansowego”, 
Wrocław, dnia 17 maja 2013 r.; M. Fedorowicz, 
O  normatywnym pojęciu stabilności finansowej na 
rynku finansowym Unii Europejskiej w nowej archi-
tekturze nadzorczej, „Studia Europejskie” 2017, nr 
4, ss. 73–94.
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twierdzenia o bezpieczeństwie 
obrotu w ujęciu materialnym, in-
stytucjonalnym, funkcjonalnym 
i bezpieczeństwie obrotu prawne-
go analizowanym w ujęciu teorii 
prawa rynku finansowego. Wspo-
mniana na początku opracowania 
możliwość odnoszenia analizo-
wanych pojęć do poziomu unij-
nego i krajowego wynika z faktu, 
że szereg przepisów związanych 
z bezpieczeństwem prawnym 
i bezpieczeństwem obrotu prawne-
go wyrażono w dyrektywach i roz-
porządzeniach, przewidzianych do 
wdrożenia w państwach członkow-
skich. Dotyczy to zwłaszcza norm 
ostrożnościowych nadzoru mikro-
ostrożnościowego, a także regula-
cji makroostrożnościowej, o którą 
poszerzono współczesną sieć sta-
bilności finansowej i która również 
ma wymiar unijny oraz krajowy.

W  tym wielowątkowym kontekście 
ustawa o kredycie hipotecznym jest szcze-
gólnie wdzięczną materią badawczą, a to 
z  uwagi na fakt, że jej materia realizuje 
wszystkie wyszczególnione wątki.

Bezpieczeństwo obrotu wyrażone w tej 
ustawie w ujęciu instytucjonalnym obejmu-
je kompetencje Komisji Nadzoru Finan-
sowego (KNF) i Rzecznika Finansowego, 
a także Prezesa Urzędu Ochrony Konku-
rencji i  Konsumentów (Prezes UOKiK) 
oraz w zakresie możliwości wydawania soft 
law nadzorczego Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego (EBA) i Europejskiej 
Rady ds. Ryzyka Systemowego. Do bez-
pieczeństwa obrotu prawnego w znaczeniu 
instytucjonalnym zakwalifikować również 
można wewnętrzne gremia banku, które – 
zgodnie z rozporządzeniem z 2017 r. – po-

wołane są np. do oceny oferowanych przez 
banki produktów finansowych, co stanowi 
wewnętrzną zaporę banku przed oferowa-
niem klientom niebezpiecznych produktów 
finansowych. Z kolei bezpieczeństwo obro-
tu prawnego w ujęciu materialnym mieści 
w swej treści normy z obszaru prawa cy-
wilnego – dotyczące treści i obowiązków 
informacyjnych związanych z zawarciem 
umowy o kredyt hipoteczny – oraz normy 
z  obszaru prawa publicznego dotyczące 
nadzoru nad pośrednikami kredytu hipo-
tecznego oraz agentami, a  także nadzo-
ru nad prawidłowym stosowaniem przez 
kredytodawców, pośredników i  agentów 
postanowień o przedumownych i umow-
nych obowiązkach związanych z  zawar-
ciem umowy o kredyt hipoteczny. Można 
również wskazać na bezpieczeństwo obrotu 
prawnego w ujęciu funkcjonalnym, zgod-
nie z którym nawet treści pozornie nale-
żące w tej ustawie do obszaru norm prawa 
prywatnego (związane z zawarciem umo-
wy o kredyt hipoteczny oraz przedumow-
ne i  umowne obowiązki informacyjne 
świadczone na rzecz konsumenta) pełnią 
w  istocie w  skali makro funkcje makro-
ostrożnościowe i mają doniosłość makro-
ostrożnościową, ich materia może bowiem 
wpływać na generowanie ryzyka systemo-
wego; dlatego właśnie uważać można, że 
ustawa ta nawet w obszarze norm prawa 
prywatnego pełni funkcje makroostrożno-
ściowe. Właśnie w tym ostatnim przypadku 
bezpieczeństwo obrotu jest bardzo mocno 
powiązane z bezpieczeństwem prawnym, 
a w zasadzie się w nie przekształca, skoro 
jest rozpatrywane z punktu widzenia hi-
potetycznych źródeł generujących ryzyko 
systemowe.

W końcu bezpieczeństwo obrotu 
prawnego w ujęciu teorii prawa 
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rynku finansowego – na gruncie 
tej ustawy – ilustrowane jest m.in. 
przez zagadnienia: po pierwsze, 
spójności prawnej między norma-
mi prywatnymi i publicznymi oraz 
potrzebnych na rynku finansowym 
połączeń między nimi; po drugie, 
finansowego stosunku prawnoryn-
kowego, ogniskującego w sobie 
konieczność uwzględnienia dla 
rekonstrukcji funkcji rynkowych 
zarówno norm prywatnych, jak 
i publicznych, których konsekwen-
cje ujmowane są wspólnie i spój-
nie11; po trzecie, niepokojącego na 
rynku finansowym zjawiska infla-
cji przepisów prawa; po czwarte, 
wyważenia i poszanowania zasad 
właściwych prawu publicznemu 
i prawu prywatnemu opartego 
na zasadzie stabilności finansowej 
oraz zasadzie proporcjonalności12.

3. Znaczenie rynku kredytów hi-
potecznych dla systemu prawa 
finansowego

Rynek kredytów hipotecznych może być 
źródłem ryzyka systemowego, i to zarów-
no z perspektywy zachowań klienta tego 
rynku, jak i z perspektywy instytucji kre-
dytowej oraz samego systemu bankowego. 
Zresztą kryzys finansowy pokazał, że nie-
odpowiedzialne zachowanie uczestników 
rynku może naruszyć podstawy systemu 
finansowego, może tworzyć ryzyko syste-

11 M. Fedorowicz, Koncepcja prawna finansowego 
stosunku prawnorynkowego (zarys założeń), „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 
2 (80), s. 5 i n.

12  Na temat zasady proporcjonalności na ryn-
ku bankowym zob. S. Kasiewicz, L. Kurkliński,  
W. Szpringer, Zasada proporcjonalności. Przełom 
w ocenie regulacji, Warszawa 2014, passim.

mowe i prawne, prowadząc do braku za-
ufania u wszystkich stron, w szczególności 
konsumentów, oraz pociągając za sobą po-
tencjalnie poważne konsekwencje społecz-
ne i gospodarcze. Jak wiadomo, trudności 
dotyczyły zarówno kredytów denominowa-
nych w walucie obcej – które konsumenci 
zaciągnęli w danej walucie, aby skorzystać 
z  oferowanej stopy oprocentowania, nie 
posiadając jednak odpowiednich infor-
macji na temat związanego z tym ryzyka 
kursowego lub nie rozumiejąc dostatecznie 
takiego ryzyka – jak i nieprawidłowości czy 
luk tetycznych regulacji rynku finansowe-
go w UE oraz niskiego poziomu wiedzy 
finansowej.

Geneza powstawania dyrektywy 
o kredycie hipotecznym pokazuje, 
jak istotna dla systemu finansowe-
go i bezpieczeństwa prawnego 
i bezpieczeństwa obrotu prawnego 
stała się materia w gruncie rzeczy 
wyłącznie prywatnoprawna – zwią-
zana z zaciąganiem umów kredytu 
hipotecznego. To właśnie grupa 
G-20 zleciła Radzie Stabilności Fi-
nansowej ustanowienie zasad do-
tyczących należytych standardów 
zawierania umów o kredyt związa-
nych z nieruchomościami miesz-
kalnymi; mimo że przecież niektóre 
z trudności kryzysowych wystąpiły 
w USA, gremia prawodawcze w UE, 
dążąc do minimalizacji problemów 
i poprawy ochrony potencjalnych 
konsumentów na rynku kredytu hi-
potecznego, postanowiły o regula-
cyjnym wsparciu tej materii właśnie 
dla zapewnienia większego bez-
pieczeństwa i stabilności finansowej 
na tym rynku. Uważać można, że 
stworzenie unijnych ram regula-
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cyjnych w tym obszarze, spójnych 
z międzynarodowymi zasadami, 
pozwala na niezbędną konwer-
gencję nadzorczą i zbliżenie prze-
pisów prawnych w tej materii, która 
przyczynia się do urzeczywistniania 
celu stabilności finansowej. 

Trzeba też podkreślić, że KE już w ko-
munikacie z dnia 4 marca 2009 r. Realizacja 
europejskiego planu naprawy przybliżyła środ-
ki odnoszące się do umów o kredyt zwią-
zanych z nieruchomościami mieszkalnymi 
oraz zauważyła potrzebę wprowadzenia so-
lidnych nadzorczych ram dla pośrednictwa 
kredytowego na tym rynku13. Z kolei w ko-
munikacie KE z dnia 13 kwietnia 2011 r. 
Akt o jednolitym rynku: dwanaście dźwigni 
na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarcze-
go i wzmocnienia zaufania KE podkreśliła 
znaczenie istnienia solidnych ram prawnych 
na rynku kredytów hipotecznych dla konku-
rencyjnego rynku wewnętrznego14.

To właśnie dlatego w dyrektywie zobo-
wiązano państwa członkowskie do stwo-
rzenia ram prawnych rynku kredytów 
hipotecznych – jako potencjalnej materii 
makroostrożnościowej, wpływającej na 
ryzyko systemowe, o wysokim poziomie 
ochrony konsumenta, co przejawiło się 
zwłaszcza we wprowadzeniu przepisów 
podlegających maksymalnej harmonizacji 
w odniesieniu do dostarczania informacji 
przedumownych za pomocą ujednolicone-
go formatu Europejskiego Ujednoliconego 
Formularza Kredytowego (ESIS) oraz obli-

13  Komunikat KE z  dnia 4 marca 2009 r. COM 
(2009) 114 wersja ostateczna: http://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/PL/TXT/DF/?uri=CELE-
X:52009DC0114&from=PL (29.04.2018).

14 Komunikat KE z  dnia 13 marca 2011 r. COM 
(2011) 206 wersja ostateczna: https://www.
uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/28025/
KOM_2011_206.pdf (29.04.2018).

czania RRSO. Państwa członkowskie mają 
jednak możliwość utrzymania lub wpro-
wadzenia surowszych przepisów odnoszą-
cych się do wymogów dotyczących wiedzy 
i kompetencji personelu oraz instrukcji do-
tyczących wypełnienia ESIS.

Warto przybliżyć, że – jak słusznie 
podkreślono również w uzasadnie-
niu do projektu ustawy o kredycie 
hipotecznym – to właśnie: „(…) Na 
rynku mieszkaniowych kredytów 
hipotecznych w Unii Europejskiej 
stwierdzono występowanie przy-
padków nieodpowiedzialnego 
udzielania i zaciągania kredytów 
oraz nieodpowiedzialnego za-
chowania uczestników tego rynku. 
Wskazano w szczególności: nie-
porównywalne, niepełne i niejasne 
materiały reklamowe, brak doko-
nywania odpowiedniej oceny ade-
kwatności oferowanych produktów 
do potrzeb klienta oraz niewystar-
czającą weryfikację zdolności kre-
dytowej klientów”15.

4. Ustawowe instrumenty i mecha-
nizmy służące zapewnieniu bez-
pieczeństwa obrotu prawnego na 
rynku kredytów hipotecznych

Wśród prywatnoprawnych norm 
ochronnych dla klienta rynku kredytów 
hipotecznych wyróżnić można normy 
ochronne przedtransakcyjne (przed za-
warciem umowy o  kredyt hipoteczny) 
oraz transakcyjno-potransakcyjne (normy 
związane z zawarciem umowy i gwarantu-
jące ochronę już po zawarciu transakcji). 
15  Z uzasadnienia do projektu ustawy o kredycie hi-

potecznym. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12
286052/12355928/12355929/dokument224217.
pdf (dostęp: 19.01.2018).
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Przepisy prywatnoprawne znajdujące się i 
w pierwszej, i w drugiej grupie podlega-
ją realizacji opartej na pewnych ogólnych 
regułach, standardach czy zasadach, które 
można rekonstruować z  dyrektywy oraz 
z ustawy o kredycie hipotecznym; należy 
do nich zaliczyć zwłaszcza zasadę przejrzy-
stości działań instytucji kredytowej oferu-
jącej kredyt, a także zasadę ochrony klienta 
przez informację i to zarówno przedtran-
sakcyjną, jak i potransakcyjną).

Zasady te obowiązują, począwszy 
od przedstawienia materiałów re-
klamowych, skończywszy zaś na 
gotowej umowie o kredyt hipotecz-
ny. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 
o kredycie hipotecznym, zarówno 
kredytodawca (czyli banki krajowe, 
oddziały banków zagranicznych, 
oddziały instytucji kredytowych, 
spółdzielcze kasy oszczędnościo-
wo-kredytowe), pośrednik kredytu 
hipotecznego, jak i agent w rekla-
mach dotyczących kredytu hipo-
tecznego są obowiązani: 
• po pierwsze, zapewnić, aby 

wszelkie informacje o charak-
terze reklamowym i marketin-
gowym dotyczące kredytów 
hipotecznych były jednoznaczne, 
rzetelne, zrozumiałe i widoczne 
oraz nie wprowadzały konsu-
menta w błąd; 

• po drugie, nie stosować dwu-
znacznych i nieprecyzyjnych 
sformułowań mogących stwarzać 
u konsumenta fałszywe oczeki-
wania w zakresie dostępności lub 
całkowitego kosztu kredytu hipo-
tecznego oraz 

• po trzecie, zapewnić, aby 
czcionka oraz czas, w jakim są 

wyświetlane wszelkie informa-
cje o charakterze reklamowym 
i marketingowym, umożliwiały 
odczytanie tych informacji przez 
konsumenta. 

Do istotnych postanowień gwaran-
tujących klientowi możliwość wy-
robienia sobie opinii o przyszłym 
kredycie zaliczyć należy obowiązek 
zawarcia w reklamie m.in.: całko-
witej kwoty kredytu hipotecznego, 
całkowitej kwoty do zapłaty przez 
konsumenta, wysokość raty i liczbę 
rat do spłaty; w przypadku kredytu 
hipotecznego w walucie obcej po-
dawana jest w sposób zwięzły, jed-
noznaczny, zrozumiały i widoczny 
informacja, że wahania kursu wy-
miany walut mogą mieć wpływ na 
całkowitą kwotę do zapłaty przez 
konsumenta, a także o ryzyku 
zmiany stopy procentowej w przy-
padku reklamy kredytu hipotecz-
nego oprocentowanego zmienną 
stopą procentową.

Ponadto, zgodnie z art. 9 ustawy o kre-
dycie hipotecznym, kredytodawca nie może 
dokonywać sprzedaży wiązanej w związku 
z  zawarciem umowy o  kredyt hipotecz-
ny, chyba że sprzedaż wiązana dotyczy 
prowadzonego bezpłatnie rachunku płat-
niczego lub rachunku oszczędnościowo-
-rozliczeniowego, którego jedynym celem 
jest: gromadzenie środków finansowych 
przeznaczonych na spłatę kredytu hipotecz-
nego lub obsługa kredytu hipotecznego, lub 
zapewnienie kredytodawcy dodatkowego 
zabezpieczenia spłaty kredytu hipoteczne-
go w przypadku zaległości w spłacie tego 
kredytu hipotecznego. Konsument ma też 
możliwość wyboru oferty dowolnego ubez-
pieczyciela, odpowiadającej minimalnemu 
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zakresowi ubezpieczenia akceptowane-
mu przez kredytodawcę w sytuacji, w której 
kredytodawca będzie wymagał od konsu-
menta zawarcia lub posiadania takiej umowy.

Do przepisów ochronnych wspoma-
gających klienta w wygenerowaniu racjo-
nalnych decyzji kredytowych – opartych 
na udostępnianej wiedzy ekonomicznej 
i  prawnej ze strony kredytodawcy, po-
średnika i agenta – należą również ogólne 
informacje dotyczące umowy o kredyt hi-
poteczny, które udostępniane są klientowi 
na trwałym nośniku lub w postaci elektro-
nicznej. Informacje te obejmują treści, które 
z perspektywy makroostrożnościowej i per-
spektywy klienta mogą generować ryzyko 
systemowe na rynku m.in.: w przypadku 
umów o kredyt hipoteczny w walucie ob-
cej – wskazanie danej waluty wraz z infor-
macją o konsekwencjach denominowania 
lub indeksowania tego kredytu dla konsu-
menta oraz ryzyku walutowym związanym 
z tym kredytem; reprezentatywny przykład 
całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, 
całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, 
całkowitej kwoty do zapłaty przez kon-
sumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania; wskazanie możliwych 
innych kosztów nieujętych w całkowitym 
koszcie kredytu hipotecznego, które kon-
sument może ponieść w związku z umową 
o kredyt hipoteczny, i prognozowaną mak-
symalną wysokość tych kosztów; wskazanie 
usług dodatkowych, które konsument jest 
zobowiązany nabyć, aby uzyskać kredyt hi-
poteczny lub uzyskać go na reklamowanych 
warunkach, oraz – w stosownych przypad-
kach – wyjaśnienie, że usługi dodatkowe 
mogą być nabywane u usługodawcy innego 
niż kredytodawca.

Do niezwykle istotnych posta-
nowień ustawy, pomagających 

klientowi w powzięciu świadomej 
decyzji o zawarciu kredytu, nale-
żą postanowienia o obowiązku 
przedstawienia klientowi przed 
zawarciem umowy zindywiduali-
zowanych informacji niezbędnych 
do porównania kredytów hipotecz-
nych dostępnych na rynku i oce-
ny konsekwencji ich zaciągnięcia. 
Ważne, że wskazane zindywiduali-
zowane dane słusznie przybierają 
w ustawie sformalizowane ujęcie 
– wzór tego formularza, będą-
cy załącznikiem do ustawy, sta-
nowi bowiem jej integralną część 
i realizuje określony (wysoki) zin-
dywidualizowany standard infor-
macyjny dla klienta wiążący tylko 
kredytodawcę co najmniej przez 
14 dni. Dobrym ochronnym roz-
wiązaniem z perspektywy klienta 
jest – zgodnie z art. 14 ust. 6 usta-
wy o kredycie hipotecznym – po-
stanowienie, że również decyzja 
kredytowa wraz z formularzem in-
formacyjnym i przekazywanym też 
klientowi projektem umowy) jest 
wiążąca dla kredytodawcy przez 
okres co najmniej 14 dni od dnia 
jej przekazania, a dodatkowo kre-
dytodawca nie może wymagać, 
aby konsument podjął ostateczną 
decyzję co do warunków zawarcia 
umowy o kredyt hipoteczny, okre-
ślonych w przedstawionej decyzji 
kredytowej. 

Pośrednio funkcje związane z ochro-
ną klienta oraz bezpieczeństwa obrotu na 
rynku kredytów hipotecznych pełnią rów-
nież postanowienia dotyczące stosowania 
dobrych praktyk w zakresie świadczenia 
usług związanych z kredytem hipotecznym. 
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W szczególności chodzi o to, aby kredy-
todawca, pośrednik kredytu hipotecznego 
oraz agent,  którzy świadczą usługi do-
radcze, zapewniali odpowiednią strukturę 
wynagrodzenia ich personelu. Struktura 
wynagrodzenia powinna bowiem umożli-
wiać działanie w najlepszym interesie kon-
sumenta, nie powinna być zaś uzależniona 
od osiągnięcia określonych celów w zakresie 
sprzedaży. W ustawie widać zatem, że usta-
wodawca dąży do przesunięcia ryzyka i od-
powiedzialności za podejmowane na rynku 
bankowym ryzyko na banki. To, co było 
udziałem niewłaściwie określonej polityki 
wynagrodzeń, np. na rynku opcji waluto-
wych oferowanych klientom do sprzedaży, 
w ustawie o kredycie hipotecznym zostało 
słusznie wyróżnione jako jeden z elemen-
tów, które mogą pozwolić na dostarczenie 
klientowi pełniejszej wiedzy o nabywanym 
produkcie finansowym – bez niepotrzebne-
go ryzyka i z poszerzeniem kierowanych do 
niego informacji. Fakt rozdzielenia ryzyka 
za sprzedawany produkt od prowizji czy 
zachęt finansowych pracowników banków 
jest zatem elementem wzmacniającym bez-
pieczeństwo obrotu.

Istotne dla bezpieczeństwa obrotu 
na rynku kredytów hipotecznych 
są również postanowienia doty-
czące oceny zdolności kredytowej, 
w tym w szczególności art. 21 ust. 
7 ustawy o kredycie hipotecznym, 
w którym uregulowano, że ocena 
zdolności kredytowej dokonywa-
na przez kredytodawcę nie może 
opierać się w głównej mierze na 
założeniu, że wartość rynkowa 
nieruchomości przewyższa kwotę 
kredytu hipotecznego lub wzro-
śnie, chyba że umowa o kredyt 
hipoteczny jest zawierana w celu 

budowy, przebudowy lub remontu 
nieruchomości. Jak pokazały źródła 
kryzysu w USA, dywersyfikacja oce-
ny zdolności kredytowej i przyjęcie 
bardziej rygorystycznych założeń 
dla oceny zdolności kredytowej 
może minimalizować ryzyko wy-
stąpienia problemów o charakterze 
systemowym. 

Do przepisów o zdecydowanie ochron-
nym charakterze, które mogą przyczynić 
się do wzmocnienia bezpieczeństwa obrotu 
prawnego na rynku kredytów hipotecznych, 
należą również postanowienia o  świad-
czeniu usług doradczych i  ograniczeniu 
możliwości świadczenia usług doradczych 
dotyczących kredytu hipotecznego tyl-
ko do podmiotów fachowych, mogących 
dysponować specjalistyczną wiedzą, czyli 
kredytodawców, pośredników kredytu hi-
potecznego i agentów. Ograniczenie moż-
liwości świadczenia usług doradczych tylko 
do grupy wskazanych podmiotów związane 
jest z poddaniem wskazanej grupy ścisłemu 
nadzorowi KNF. Dla klienta rynku usług 
hipotecznych oznacza to stworzenie gwa-
rancji na uzyskanie fachowej porady od 
wiarygodnego podmiotu, dysponującego 
specjalistyczną wiedzą i poddanego nad-
zorowi KNF. Ważne również, że w odnie-
sieniu do świadczenia usług pośrednictwa 
kredytu hipotecznego działa zasada pasz-
portu europejskiego – co oznacza poddanie 
pośredników i agentów z innego państwa 
członkowskiego UE prowadzących dzia-
łalność w  Polsce w  formie oddziału lub 
działalności transgranicznej nadzorowi 
właściwej władzy nadzorczej państwa ma-
cierzystego; pewnymi uprawnieniami nad-
zorczymi w stosunku do tych pośredników 
i agentów dysponuje jednak także KNF. 
Takie rozwiązanie i jego zsynchronizowane 
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przyjęcie (dzięki dyrektywie z 2014 roku) 
we wszystkich państwach członkowskich 
pomaga również w zapewnieniu bezpie-
czeństwa obrotu na rynku kredytów hipo-
tecznych. 

Do publicznoprawnych mechani-
zmów i instrumentów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa ob-
rotu prawnego na rynku kredytów 
hipotecznych należą rozwiązania 
nadzorcze regulowane w roz-
dziale X tej ustawy. Zdecydowane 
wzmocnienie nadzoru nad tym 
fragmentem rynku finansowego 
jest wyrazem słusznego założenia, 
że rynek kredytów hipotecznych 
i zachowania niedoinformowane-
go, wprowadzonego w błąd lub 
podejmującego zbyt wielkie ry-
zyko klienta, mogą prowadzić do 
powstania ryzyka systemowego – i 
w skali makro do problemów ma-
kroostrożnościowych oraz trudno-
ści finansowych na rynku. Jest to 
dobre uzasadnienie dla przyjętych 
w ustawie rozwiązań nadzorczych, 
które koncentrują się po pierwsze 
na tym, że działalność polegająca 
na świadczeniu usług pośrednic-
twa kredytu hipotecznego może 
być wykonywana wyłącznie przez 
pośredników kredytu hipoteczne-
go oraz agentów, a po drugie na 
kompetencji do nakładania sankcji 
administracyjnych i innych środków 
nadzorczych przez KNF w ramach 
realizowanej funkcji nadzorczej 
sensu largo, również w odniesieniu 
do pośredników kredytu hipotecz-
nego i agentów.

Pośrednik kredytu hipotecznego może 
prowadzić działalność w zakresie pośred-

nictwa kredytu hipotecznego po uzyskaniu 
zezwolenia wydanego przez KNF i doko-
naniu wpisu do rejestru pośredników kre-
dytowych. Warto podkreślić, że zgodnie 
z art. 55 ustawy o kredycie hipotecznym 
pośrednik kredytu hipotecznego jest obo-
wiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wy-
rządzone w związku z wykonywaną dzia-
łalnością w zakresie pośrednictwa kredytu 
hipotecznego lub umowę gwarancji banko-
wej lub ubezpieczeniowej na wypadek od-
powiedzialności wynikłej z niedochowania 
należytej staranności w związku z wykony-
waniem tej działalności16. 

Z  kolei agent wykonuje działalność 
w  zakresie pośrednictwa kredytu hipo-
tecznego na podstawie umowy agencyjnej 
zawartej z  pośrednikiem kredytu hipo-
tecznego i podlega obowiązkowi wpisu do 
rejestru pośredników kredytowych pro-
wadzonego przez KNF. Oznacza to, że 
pośrednik kredytu hipotecznego ponosi 
pełną i bezwarunkową odpowiedzialność 
za wszelkie działania lub zaniechania jego 
agenta, podejmowane w imieniu i na rzecz 
tego pośrednika kredytu hipotecznego. 
Obok nadzoru nad pośrednikami i agen-
tami KNF ma również dbać o prawidłową 
realizację przez banki postanowień zwią-
zanych z obowiązkami informacyjnymi na 
rzecz konsumenta – zarówno przedumow-
nymi, jak i poumownymi.

Warto zwrócić uwagę, że bezpie-
czeństwo obrotu prawnego jest 
zapewniane przez kompetencję 
KNF do stosowania środków nad-
zorczych ad rem i ad personam, 
zgodnie bowiem z art. 69 ust. 4 
ustawy, KNF może w decyzji admi-
nistracyjnej, w razie stwierdzenia, 

16 Z zastrzeżeniem art. 61 tej ustawy.
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że pośrednik kredytu hipotecznego 
lub agent nie wykonuje jej zaleceń 
nadzorczych: po pierwsze, nałożyć 
na osobę zarządzającą bezpośred-
nio odpowiedzialną za stwierdzone 
nieprawidłowości karę pieniężną 
w wysokości do trzykrotnego mie-
sięcznego wynagrodzenia brutto 
tej osoby; po drugie, nałożyć na 
podmiot karę pieniężną w wyso-
kości do 500 000 zł; po trzecie, 
wystąpić do podmiotu z wnioskiem 
o odwołanie osoby zarządzającej; 
po czwarte, zawiesić w czynno-
ściach osobę zarządzającą; wresz-
cie po piąte, cofnąć zezwolenie 
albo wykreślić z rejestru pośredni-
ków kredytowych – w przypadku 
agentów oraz powiązanych po-
średników kredytu hipotecznego. 

Rozwiązania nadzorcze w  ustawie 
o kredycie hipotecznym hołdują zasadzie 
paszportu europejskiego i zasadzie nadzoru 
państwa macierzystego. Oznacza to, że to 
organy nadzoru państwa macierzystego – 
co do zasady – mają obowiązek stosować 
środki nadzorcze względem swoich pośred-
ników kredytu hipotecznego czy agentów, 
natomiast organy nadzoru goszczącego 
państwa członkowskiego w razie narusze-
nia przez pośredników czy agentów prze-
pisów prawa krajowego mają obowiązek 
wezwać ich do przestrzegania przepisów 
prawa polskiego i wyznaczyć pośrednikowi 
lub agentowi termin usunięcia stwierdzo-
nych nieprawidłowości, a po bezskutecz-
nym upływie tego terminu zawiadomić 
właściwe organy nadzoru państwa ma-
cierzystego o nieprawidłowościach, gdyż 
to one mają obowiązek stosować środki 
nadzorcze. Oznacza to również, że organy 
nadzorcze państw macierzystych i goszczą-

cych obowiązane są współpracować ze sobą 
w zakresie nadzoru i informować wzajem-
nie o występujących problemach, zgodnie 
z art. 70 ustawy o kredycie hipotecznym. 
Komisja Nadzoru Finansowego, zgodnie 
z zasadą nadzoru państwa macierzystego, 
może jednak zastosować środki nadzorcze 
względem pośrednika kredytu hipoteczne-
go czy agenta działającego w Polsce z inne-
go państwa członkowskiego UE – zarówno 
dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu 
i  przeciwdziałania bezpośrednim zagro-
żeniom ważnym interesom konsumentów, 
jak i w razie braku działania czy niepropor-
cjonalnej reakcji ze strony organu nadzoru 
państwa macierzystego – ograniczając się 
jednak wyłącznie do decyzji z zakresu: po 
pierwsze, nałożenia na osobę zarządzającą 
bezpośrednio odpowiedzialną za stwier-
dzone nieprawidłowości kary pieniężnej 
w  wysokości do trzykrotnego miesięcz-
nego wynagrodzenia brutto tej osoby, po 
drugie, wystąpienia do podmiotu z wnio-
skiem o odwołanie osoby zarządzającej i po 
trzecie, zawieszenia w czynnościach osoby 
zarządzającej. Jeśli zaś KNF nie zgadza 
się ze środkami nadzoru podjętymi przez 
organy nadzoru państwa goszczącego, 
podobnie jeśli organy nadzorcze państwa 
macierzystego nie zgadzałyby się z decy-
zjami KNF w odniesieniu do analizowa-
nej materii nadzorczej działań pośrednika 
kredytu hipotecznego i  agenta, wówczas 
istnieje możliwość wykorzystania posta-
nowień art. 19 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie usta-
nowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Banko-
wego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE 
oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/
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WE17, co oznacza przekazanie sprawy do 
wiążącej decyzji EBA jako unijnego nad-
zorcy mikroostrożnościowego18.

Bezpieczeństwo obrotu na rynku kre-
dytów hipotecznych w  świetle postano-
wień analizowanej ustawy jest również 
zapewnione przez wprowadzenie przepi-
sów karnych, sankcjonujących prowadze-
nie działalności jako kredytodawca wbrew 
przepisom ustawy oraz prowadzenie dzia-
łalności jako pośrednik kredytu hipotecz-
nego bez zezwolenia, a także świadczenie 
tzw. usług dodatkowych wbrew przepisom 
komentowanej ustawy. 

 5. Uwagi końcowe

Niewątpliwie dzięki wejściu w życie 
analizowanej ustawy wzmocniono 
standard ochrony klienta na ryn-
ku usług bankowości hipotecznej, 
a za pomocą prywatnoprawnych 
i publicznoprawnych instrumen-
tów prawnych uregulowanych w tej 
ustawie bezpośrednio i pośrednio 
zwiększono szansę na zapewnienie 
bezpieczeństwa obrotu prawnego 
na rynku kredytów hipotecznych. 
Pełniejsza ochrona klienta i bez-
pieczeństwo obrotu prawnego 
odbywa się jednak kosztem inflacji 
przepisów prawa i rozrostu regu-
lacji prawa rynku finansowego. To 
koszt, który należy ponieść, chyba 
że nastąpi zmiana sposobu ochro-
ny klienta i sposobu legislacji.

Lepsza ochrona klienta i bezpieczeń-
stwo obrotu prawnego oznaczają również 
17 Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, s. 12 ze zm.
18 Szerzej na temat EBA zob. M. Fedorowicz, Nad-

zór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, 
Warszawa 2013, s. 263 i n.

coraz bardziej intensywną interferencję 
obszaru norm prawa prywatnego i prawa 
publicznego, prowadzącą – jak można za-
obserwować – do wprowadzania doktry-
nalnego ujęcia trzeciego, obok stosunku 
cywilnoprawnego i stosunku administracyj-
noprawnego, finansowego stosunku praw-
norynkowego. Za pomocą konstrukcji 
finansowego stosunku prawnorynkowego 
w  pełniejszy sposób można analizować 
i diagnozować zachowania podmiotów na 
rynku finansowym, które urzeczywistniać 
mają nie tylko interes indywidualny (klien-
ta, konsumenta), nie tylko interes nadzorcy 
(publiczny), ale przede wszystkim interes 
makroostrożnościowy (stabilność finanso-
wa – pozostająca w sferze zainteresowania 
nadzorcy makroostrożnościowego i intere-
sie publicznym – której urzeczywistnienie 
na rynku finansowym jest fundamentalnym 
celem). Osiągnięcie celów makroostrożno-
ściowych oraz stanu bezpieczeństwa praw-
nego nie może się jednak odbywać w próżni 
prawnej; musi oznaczać poszanowanie za-
sad właściwych zarówno dla obszaru norm 
prawa prywatnego, jak i zasad prawa pu-
blicznego, które polega na wyważaniu tych 
norm w konkretnych sytuacjach, zgodnie 
z zasadą proporcjonalności i zasadą lega-
lizmu.

Bezpieczeństwo obrotu na rynku 
kredytów hipotecznych jest za-
pewniane nie tylko przez przepisy 
o obowiązkach informacyjnych, 
nie tylko przez wprowadzenie 
przepisów nadzorczych nad po-
średnikami i agentami kredytu 
hipotecznego, ale również przez 
wprowadzenie przepisów o sto-
sowaniu dobrych praktyk na ryn-
ku kredytów hipotecznych, które 
dotyczą sfery wewnętrznej orga-
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nizacji i funkcjonowania banku – 
i słusznie w ocenie ustawodawcy 
zostały potraktowane jako mogą-
ce wywierać znaczący wpływ na 
bezpieczeństwo obrotu na rynku 
kredytów hipotecznych. W ustawie 
trafnie zaakcentowano rolę kre-
dytodawców i pośredników tego 
kredytu w zakresie zwiększania 
świadomości finansowej konsu-
mentów, którzy po raz pierwszy 
zaciągają kredyt hipoteczny. 
W tym kontekście cenne są roz-
wiązania ustawowe zapewniają-
ce konsumentom dostarczenie 
zindywidualizowanych informacji 
z odpowiednim wyprzedzeniem, 
jeszcze przed zawarciem umowy 
o kredyt, tak aby mieli oni moż-
liwość porównania i przeanalizo-
wania charakterystycznych cech 
poszczególnych produktów kre-
dytowych. Postanowienia o in-
formacji przedumownej wpisują 
się w rozwiązania dobrowolnego 
kodeksu postępowania w spra-
wie informacji przedumowych, 
zawierającego (ESIS), w którym 
przedstawia się dostosowane do 
potrzeb kredytobiorcy informa-
cje na temat oferowanej umowy 
o kredyt albo przykładową tabelę 
amortyzacji czy informację o moż-
liwości zmniejszenia swojej ekspo-
zycji na ryzyko kursowe w całym 
okresie kredytowania.

Instytucjonalnie do bezpieczeństwa 
obrotu na rynku kredytów hipotecznych 
z racji pełnionych zadań i realizowanych 
kompetencji przyczyniają się zwłaszcza: 
Rzecznik Finansowy, Prezes UOKiK, sądy, 
KNF, EBA i ERRS. Jednak z perspekty-

wy konsumenta rynku tych usług to rola 
Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK 
wydaje się szczególnie ważna w  two-
rzeniu bezpieczeństwa prawnego oraz 
bezpieczeństwa obrotu prawnego na rynku 
kredytów hipotecznych. Konsumenci mają 
ponadto dostęp do pozasądowych procedur 
skarg i dochodzenia roszczeń, aby rozstrzy-
gać spory wynikające z praw i obowiązków 
między kredytodawcami a konsumentami 
oraz między pośrednikami kredytowymi 
a konsumentami.

Obok problemu inflacji przepisów 
prawa na kanwie analizowane-
go problemu pojawia się również 
zagadnienie spójności przepisów 
oraz praktyki stosowania prawa 
w zakresie udzielania kredytów hi-
potecznych oraz polityki banków 
w kwestii kredytu hipotecznego 
oraz działalności pośredników 
kredytu hipotecznego. Elemen-
ty te stanowią – z uwagi na ma-
kroostrożnościowe znaczenie 
– determinantę bezpieczeństwa 
prawnego i stabilności finansowej 
na rynku finansowym. Warto pod-
kreślić, że dzięki ustawie o kredycie 
hipotecznym zasadniczo nastąpiła 
poprawa w kwestii zapewniania tej 
spójności i wiązanego z nią bez-
pieczeństwa, gdyż po pierwsze, 
ustawa przejęła w dużym stopniu 
rozwiązania niewiążącej prawnie 
rekomendacji S KNF19, które w ten 

19https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/
Rekomendacja_S_18_06_2013_34880._34880.
pdf (24.01.2018); uchwała nr 148/2013 Komisji 
Nadzoru Finansowego z dnia 18 czerwca 2013 r. 
w  sprawie wydania Rekomendacji S dotyczącej 
dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozy-
cjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. 
W  odniesieniu natomiast do ekspozycji kredyto-
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sposób zostały znormatywizowa-
ne, a po drugie, zniwelowała ona 
występującą do tej pory lukę nad-
zorczą w odniesieniu do pośredni-
ków i agentów w zakresie kredytów 
hipotecznych. Niepokojące jest 

wych finansujących nieruchomości, które nie są 
zabezpieczone hipotecznie – zob. rekomendację 
T: uchwała nr 59/2013 Komisji Nadzoru Finan-
sowego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyda-
nia Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk 
w  zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych 
ekspozycji kredytowych: https://dziennikurze-
dowy.knf.gov.pl/DU_KNF/2013/11/akt.pdf 
(24.01.2018).

jednak to, że spójność w analizo-
wanym obszarze zagadnień jest 
zapewniana kosztem inflacji i roz-
budowania przepisów prawnych. 
Bezpieczeństwo prawne i stabil-
ność finansowa są wartościami 
generującymi rozwój prawa ryn-
ku finansowego oraz – co nader 
istotne – wzmacniającymi zaufanie 
klientów do instytucji finansowych. 
I dlatego ich zapewnienie jest pod-
stawowym wyzwaniem na współ-
czesnym rynku finansowym. 

 Streszczenie:
 Dnia 23 marca 2017 r. została uchwalona ustawa o kredycie hipotecznym oraz 

o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która wdrożyła po-
stanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 
2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi. Znaczenie rynku kredytów hipotecznych dla rynku finansowego jest 
tak istotne, że słusznie podjęto decyzję prawodawczą o wzmocnieniu nadzorczym 
i informacyjnym klienta rynku usług hipotecznych, a tym samym zmniejszono ry-
zyko systemowe dla tego fragmentu rynku finansowego. Celem przedstawianego 
opracowania „Bezpieczeństwo obrotu prawnego na rynku kredytów hipotecznych 
w świetle ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze 
nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami” stała się odpowiedź na pytanie, 
za pomocą jakich mechanizmów i instrumentów osiągane jest na gruncie tej usta-
wy bezpieczeństwo obrotu prawnego i bezpieczeństwo prawne. Analiza przepisów 
ustawy o kredycie hipotecznym posłużyła udowodnieniu tezy o wprowadzeniu dzię-
ki tej ustawie wzmocnionego standardu ochrony klienta na rynku usług bankowości 
hipotecznej oraz prywatnoprawnych i publicznoprawnych instrumentów prawnych, 
pomagających w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu prawnego na rynku kredytów 
hipotecznych.

 
 Abstract:
 The safety on the mortgage credit market in the light of the mortgage credit 

and supervision over mortgage intercessors and agents law from 2017

 The aim of the paper „The safety on the mortgage credit market in the light of the 
mortgage credit and supervision over mortgage intercessors and agents law from 
2017” is to analyze the provisions on mortgage credit and the supervision over 
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mortgage intercessors and agents law from 2017 through the prism of its role in en-
suring the necessary safety on the mortgage credit market. The safety on the mort-
gage credit market is a very important element in providing the financial stability 
within the EU countries. This issues contain also macroprudential content, relevant 
in the debate of minimizing future financial crisis. In this paper will be also discussed 
the supervisory provisions on the mortgage intercessors and agents. This paper also 
undertakes the problematic of public and private law instruments ensuring the safe-
ty on the mortgage credit market through the prism of the law from 2017.

Słowa klucze: ustawa o kredycie hipotecznym, ochrona klienta na rynku usług banko-
wości hipotecznej, bezpieczeństwo obrotu prawnego na rynku kredytów hipotecz-
nych

Key words: mortgage credit law, consumer protection on the mortgage services ban-
king market, safety on the mortgage credit market.
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Arabska wiosna i perspektywy 
polityczne Bliskiego Wschodu1Michał Wolczański

 

Ż eby należycie przedstawić zjawisko 
wiosny arabskiej, czyli fali wielkich 

protestów przeciwko rządom wielu krajów 
– wyrazu powszechnego niezadowolenia 
z warunków życia – należy się najpierw 
zastanowić, jak do tego doszło, do czego 
miało to doprowadzić oraz czym są zdeko-
lonizowane państwa i  jaki mają stosunek 
zarówno do swoich sąsiadów, jak i do nas 
Europejczyków.1

Skoro wiosna arabska, więc Arabo-
wie, czyli mieszkańcy głownie tere-
nów Bliskiego Wschodu i północnej 
Afryki. Na tym etapie warto też 
wspomnieć, że są też dość duże 
społeczności (diaspory) arabskie 
zamieszkujące USA i Brazylię. Jed-
nak chciałbym skupić się tu na ob-
szarze Bliskiego Wschodu i Afryki 
północnej, który jest nazywany 
Greater Middle East (tzw. Większy 
Bliski Wschód, inaczej Globalne 
Bałkany), gdzie stale są zamiesz-
ki i wojny, panuje ciągły niepokój,  
a w jego centrum znajduje się Izrael 

1 Dziękuję prof. dr. hab. Jerzemu J. Wiatrowi za in-
spirację i pomocne rady przy pisaniu tego artykułu.

z problemem palestyńskim (o czym 
dalej). Na obszarze Greater Middle 
East dominuje islam (mieszka tam 
ok. 2 mld muzułmanów), który sam 
w sobie jest religią trudną, surową 
i nieakceptującą innych wyznań2. 
Wprawdzie Unia Europejska i USA 
znajdują się daleko od „obszarów 
wielkiego niepokoju”, dostrzegają 
jednak zagrożenia z tym związa-
ne, wspomagając Izrael finansowo 
i politycznie, natomiast państwa 
arabskie, jako „bracia w wierze”, 
wspomagają palestyńskie dąże-
nia niepodległościowe – przez co 
powstaje tam zderzenie kultur; 
nie można wszakże od tego od-
stąpić, ponieważ świat Zachodu, 
utraciwszy Izrael, utraciłby zara-
zem ostatni europejski przyczółek, 
ostatni bastion Zachodu na Bliskim 
Wschodzie, konieczny do przepro-
wadzenia jakiegokolwiek przed-
sięwzięcia politycznego (a w razie 
potrzeby również wojskowego) 

2  Nie mam tu na myśli oficjalnego stanowiska, cho-
dzi mi raczej o aspekt kulturowy. 
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na tym terenie. W pewnym sensie 
Izrael odgrywa więc rolę strażni-
ka bezpieczeństwa. Palestyńczycy 
chcą natomiast niepodległości. Do 
tego wszystkiego dochodzi pro-
blem Jerozolimy, która jest uważa-
na za źródło trzech religii – i nikt 
nie chce z niej zrezygnować3.

Pogłębia się nędza, ubóstwo i zacofanie, 
połączone z korupcją i nepotyzmem od lat 
regularnie uprawianymi lub tolerowanymi 
przez wszystkie władze – z reguły totalitarne 
lub do takowych podobne. Kumulacja bun-
towniczych nastrojów oraz trudnej sytuacji 
społecznej mieszkańców4, których standard 
życiowy spadał5, nieuchronnie musiała do-
prowadzić do eksplozji, a może nawet rewo-
lucji w świecie arabskim. Wszystko zaczęło 
się w Tunezji, kiedy to młodemu sprzedawcy 
ulicznemu nielegalnie zabroniono sprzedaży, 
policyjnie konfiskując stragan i wszystkie to-
wary, przez co stracił on płynność finansową 
i nie był już w stanie wspomagać matki i pię-
ciorga rodzeństwa; na dodatek, po krótkiej 
wymianie zdań, został publicznie uderzony 
w twarz przez policjantkę6. Mohamed Bo-
uazizi, poniżony, udał się do miejscowego 
merostwa, żeby szukać sprawiedliwości. 
Zażądał spotkania z urzędnikiem, ale został 
całkowicie zlekceważony i nikt go nawet nie 
wysłuchał. Wykrzyczał wtedy słowa: „Jeśli 
mnie nie widzicie, to się podpalę”, po czym 
oblał się benzyną, by dokonać aktu samo-

3 Wiem, że przyjęte ostatnie rozwiązanie – da-
jące dostęp do miejsca świętego dla wszystkich 
wyznawców – już rozwiązało ten problem, ale 
chciałbym tutaj przedstawić problematykę ad-
ministracyjnej przynależności przed wybuchem 
arabskiej wiosny.

4 Coraz większe bezrobocie, rosnące ceny żywności 
itp.

5 Wielu z nich żyło wręcz w skrajnym ubóstwie.
6 W świecie arabskim uderzenie w twarz przez kobi-

etę jest dla mężczyzny aktem najgorszej zniewagi.

spalenia. Zmarł od rozległych poparzeń 
po osiemnastu dniach. Desperacki protest 
Bouaziziego stał się zarzewiem rewolucji 
w Tunezji. 

Protesty w Tunezji stanowiły przykład 
i  inspirację dla mieszkańców pozostałych 
państw regionu. 

Przychodzi rok 2010 i – niczym 
w reakcji łańcuchowej – jedna po 
drugiej wybuchają wojny domo-
we: w Libii, Tunezji, Syrii i Egipcie, 
a w innych miejscach dochodzi do 
masowych protestów: między in-
nymi w Omanie, Jemenie, Algierii, 
Jordanii, Dżibuti, Bahrajnie oraz 
Iraku. Dochodzi także do innych, 
licznych wystąpień, a nawet samo-
bójstw (w tym samospaleń) w pań-
stwach Bliskiego Wschodu.

Dlaczego tak się stało? Czy jest tak, jak 
twierdzi wielu zwolenników teorii spisko-
wych: że to państwa Zachodu dolewały 
oliwy do ognia rewolucji (a może nawet 
przyczyniły się do jej wywołania), żeby 
zniszczyć islam i jego kulturę? Czy państwa 
Zachodu chciały zburzyć wrogi system 
przy pomocy „swojego” Izraela? Możemy 
tylko przypuszczać, ale prawdy dowiemy 
się dopiero po latach, osobiście natomiast 
uważam, że za wybuchem wiosny arabskiej 
stoją cztery czynniki: historyczno-kultu-
rowy, gospodarczy, ekonomiczno-demo-
graficzny oraz ten, który można nazwać 
zderzeniem kultur. Wszystkie one stają na 
przeszkodzie pokojowi na Bliskim Wscho-
dzie i w Afryce północnej – i dopóki nie 
zostaną rozwiązane, nie będzie można mó-
wić o stabilnym i trwałym pokoju w tym 
regionie. Uważam również, że wszystkie 
wyżej wymienione czynniki są bezpośred-
nim powodem niemożliwości wprowadze-
nia demokracji w tych państwach.
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1. Uwarunkowania historyczne  
 i religijne

Nie jest tajemnicą, że warunkiem trwa-
łego pokoju pośród ludności arabskiej są 
dobre stosunki ze światem Zachodu (oraz 
z Izraelem), możliwość korzystania z po-
mocy doświadczonych zachodnich eks-
pertów (inżynierów itd.) i doradców (to 
element niezbędny również przy wpro-
wadzaniu demokracji). Niestety na prze-
szkodzie stoi odmienność wyznaniowa. 
Arabowie widzą Zachód jako świat moral-
nie zepsuty (małżeństwa homoseksualne, 
aborcja, feminizm itp.) – przez co wątpliwe 
i utrudnione jest nie tylko udzielanie ta-
kiej pomocy, lecz także korzystanie z niej 

przez stronę arabską. Największy jednak 
wpływ na negatywne stosunki z państwa-
mi zachodnimi ma historia. Niektóre z tych 
państw jeszcze pół wieku temu żyły pod 
panowaniem zachodnim – jak byłe euro-
pejskie kolonie; w Afryce północnej były 
to głównie kolonie francuskie, brytyj-
skie i włoskie. Ludzie Zachodu widziani 
są tam wciąż jako wyzyskiwacze, oszuści 
i  krwiopijcy, którzy sprzedawali „synów 
afrykańskiej ziemi” za kilka monet. Wie-
le z tych państw wyzyskiwano w sposób, 
który nazywam dwufalowym. Pierwsza fala 
wyzysku to oczywiście kolonizacja, na co 
składało się z  jednej strony niewolnictwo, 
z drugiej zaś wywóz wszelkich dóbr oraz 
brutalna pacyfikacja niepodporządkowu-

Źródło https://zapytaj.onet.pl/Category/014,004/2,29593525,Arabska_wiosna_ludow_na_se-
rio.html
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jącego się „motłochu murzyńskiego”7 (czy 
też arabskiego) – który nie miał najmniej-
szych szans w starciu ze zorganizowanymi, 

dobrze wyszkolonymi i  technologicznie 
o setki lat nowocześniejszymi armiami eu-
ropejskimi. 

Źródło https://www.google.be/search?q=dekolonizacja+daty&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwiquYKPmLbdAhUMDcAKHe6hCGkQ_AUICigB&biw=1440&bih=786#imgr-
c=4kvMSxZLoVGYGM 

7Natomiast drugą falą nazywam to 
wszystko, co się wydarzyło po II wojnie 
światowej. Po dekolonizacji8 nowe państwa 
i ich rządy, żeby utrzymać władzę (lub by 
się rozwijać) – zaciągały wielkie kredyty 

7 Jak powszechnie nazywano wtedy pospólstwo, 
plebs pogrążony w biedzie.

8 Chodzi przede wszystkim o  rok 1960, kiedy to 
niepodległość uzyskało aż siedemnaście kolonii.

u państw zachodnich, przez co wplątywały 
się w sieć innego typu niewolnictwa – tym 
razem kredytowego – i nie potrafiły się z tej 
niewoli wydobyć do dziś, przez co nadal 
panuje w świadomości arabskiej wizerunek 
białego człowieka (Europejczyka, ale też 
Amerykanina) jako wyzyskiwacza9. Nato-

9  W  krajach, które są nadal zależne od pieniędzy 
Zachodu (tzw. niewolnictwo dolarowe).
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miast w ciągu setek lat zrodziła się zarówno 
w Afryce, jak i na Bliskim Wschodzie zło-
żona struktura plemienno-klanowa, któ-
ra jest potężną przeszkodą na drodze do 
demokracji. Wspomnę tu jeszcze, że sama 
dekolonizacja była krzywdą dla tych ludzi. 
Jednym z pierwszych, który to zauważył, 
był Moise Kapenda Czombe – premier 
Katangi10. Niewykształcony i nieprzygoto-
wany do nowych wyzwań (zacytujmy po-
nownie to określenie) „motłoch murzyński 
i arabski” został pozostawiony sam sobie, 
przez co został narażony na wiele konflik-
tów i niebezpieczeństw – wewnętrznych 
i zewnętrznych. Wewnętrzne to oczywiście 
krajowe, krwawe spory o władzę, spotęgo-
wane niebezpieczeństwem zewnętrznym, 
którym nazywam walkę systemów. Mia-
nowicie Związek Radziecki, dążąc do wy-
granej komunizmu, dozbrajał te regiony 
i wchodził w układy z byłymi koloniami 
i terenami uwalniającymi się spod wpływów 
Zachodu11, a ten ostatni w odpowiedzi wy-
syłał swoich „ochotników” – w oczach afry-
kańskiej i bliskowschodniej części świata 
przynosząc tylko ból i cierpienie, nie dając 
zaś niczego w zamian, przez co społeczeń-
stwa tych regionów nie są przygotowane do 
czerpania korzyści z systemu demokratycz-
nego. Ani bowiem nie ufają Zachodowi, ani 
go nawet tak naprawdę nie znają, a do tego 
są rażąco słabo wyedukowane i właściwie 
do dzisiaj pozostawione same sobie, z ich 
biedą i innymi problemami. 

10  Region (i zarazem sporna część) Demokratycznej 
Republiki Konga – wtedy Zairu.

11  Z reguły była to dostarczanie sprzętu wojskowego, 
które miało charakter tajny (np. w  Kongu), choć 
były też przypadki wsparcia całymi jednostkami 
bojowymi (np. w  Jemenie – kwestia radzieckiego 
wsparcia wyszła tam na jaw dopiero po zestrzele-
niu samolotu płk. Kozłowa, co potem podniesiono 
nawet podczas Zgromadzenia ONZ.

 2. Ropa naftowa: korzyści i za-
grożenia

Kolejną przeszkodą na drodze do 
trwałego pokoju są roponośne zło-
ża. Nie muszę chyba powtarzać, jak 
dalece strategicznym i pożądanym 
surowcem jest ropa naftowa. Moim 
zdaniem – pomimo rosnącej roli in-
nych źródeł energii – pozostanie ona 
najważniejszym surowcem energe-
tycznym przynajmniej do końca XXI 
wieku. Obszar Bliskiego Wschodu to 
2/3 wszystkich złóż ropy naftowej 
świata12, co sprawia, że region ten 
wciąż pozostaje tak ważny. I wiele 
krajów będzie zabiegało (prędzej 
czy później) o przejęcie albo sa-
mych tych złóż, albo przynajmniej 
znaczących zysków z ich eksploata-
cji. Wiadomo bowiem, że tam, gdzie 
jest ropa, tam jest pieniądz i rozwój; 
a tam, gdzie jest pieniądz, tam jest 
władza i konflikt (przeważnie zbroj-
ny). W razie wprowadzenia rządów 
demokratycznych arabscy szej-
kowie mogliby utracić dużą część 
władzy i zysków – a na to się nigdy 
nie zgodzą. Poza tym w wyobra-
żonej sytuacji, kiedy Great Middle 
West i Afryka północna zjednoczy-
łyby się i dogadały w kwestii handlu 
paliwowego, zdestabilizowałoby to 
światowy rynek – przez co pozy-
cja USA i Europy mogłaby bardzo 
ucierpieć. Nie mam tu na myśli de-
stabilizacji tylko ceny paliwa; cho-
dzi mi raczej o nieuchronny efekt 
domina, bo przecież ropa naftowa 
jest wyjątkowym surowcem i jej cena 
na rynkach światowych wpływa na 

12  Jeśli dołączymy do tego północną Afrykę, daje to 
łącznie ¾ światowej rezerwy ropy naftowej.
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koniunkturę gospodarczą, a przede 
wszystkim na poziom cen wielu to-
warów, powodując nieraz poważne 
kryzysy w niektórych krajach i per-
turbacje na rynkach zagranicznych 
(ceny transportu żywności itp.). 
Warto także wspomnieć o niebo-
tycznych dochodach, jakie uzyskują 
państwa posiadające owo „czarne 
złoto” – co zachęca sąsiednie kraje 
niedysponujące nim do ekspansyw-
nych działań. 

Posiadanie ropy naftowej może jednak 
mieć także negatywne skutki ekonomicz-
ne. Mam tu na myśli głębokie uzależnienie 
gospodarki krajowej od wydobycia tego su-
rowca, gdy nagły brak dostępu do własnych, 
krajowych źródeł może nieuchronnie do-
prowadzić gospodarczej ruiny. Dlatego 
ropa wciąż jest czasami skarbem, a czasami 
przekleństwem – i będzie tak przynajmniej 
do czasu jej wyparcia przez inne źródła, np. 
energię wiatrową czy słoneczną.

 
3. Przeszkoda ekonomiczno- 
-demograficzna 

Demograficznie i ekonomicznie także 
widać wielkie różnice, które blokują moż-
liwość jednoczenia się i trwałego pokoju. 
Pod względem ludności dominujące pań-
stwo to Egipt (83,9 mln), później cztery 

państwa średniej wielkości: Algieria (36,7 
mln), Arabia Saudyjska (28,7 mln), Sudan 
(36,9 mln) i Irak (31,9 mln). Reszta państw 
omawianych regionów13 charakteryzuje się 
znacznie mniejszą liczebnością populacji.

13 Tzn. państwa północnej Afryki i Bliskiego Wscho-
du, w których miała miejsce arabska wiosna.

Źródło: OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries
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Natomiast pod względem dochodu do-
minuje Arabia Saudyjska (1546 mld dola-
rów); sporo mniejszy dochód odnotowano 

w Egipcie (885 mld), następnie Algieria 
(512 mld) oraz Irak (499 mld). Reszta 
państw osiąga znacząco mniejszy dochód. 

Pod względem bogactwa możemy na-
tomiast wyróżnić: Arabię Saudyjską, Zjed-
noczone Emiraty Arabskie oraz Oman. 

Reszta państw regionu nie może się z nimi 
pod tym względem równać.

Źródło: economist.com
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Analiza wszystkich tych aspektów 
skłania do wniosku, że Arabowie są 
mocno zróżnicowani i bardzo trud-
ne (czy wręcz niemożliwe) byłoby 
ich zjednoczenie lub porozumienie 
między nimi. Biedne państwa będą 
bowiem dążyć do podniesienia 
standardów w swoim kraju (nawet 
kosztem sąsiadów), z kolei owi są-
siedzi nie pozwolą na ograniczenie 
ani swoich wpływów, ani tym bar-
dziej zysków. Taka sytuacja tworzy 
zaś podatny grunt dla przyszłego 
konfliktu.
Należy również wspomnieć, że 
problem braku stabilizacji nie wy-
nika z w żadnym razie z rozwoju 
gospodarczego, bo ten przebiegał 
bardzo dobrze, z tendencją zwyż-
kową; także spadek cen ropy naf-
towej z 2008 roku nie miał wpływu 
na wybuch arabskiej wiosny, ponie-
waż w 2010 ceny już były wysokie. 

Odwiecznym problemem tej czę-
ści świata jest natomiast nadmier-
ny przyrost naturalny14, przez który 
spada standard życia jego miesz-
kańców (pomimo rozwoju gospo-
darczego). Wskutek postępującego 
przeludnienia dochód na jednego 
mieszkańca stale malał (a tym sa-
mym wzrastały ceny żywności), co 
nieuchronnie prowadziło do biedy, 
bieda zaś – do niepokojów spo-
łecznych.

 4. Zderzenie światów

Izrael sąsiaduje z terytoriami palestyń-
skimi. Populacja palestyńska i  żydow-
ska jest podobna15. Różna jest natomiast 
kultura. Izrael dalece odbiega od państw 
arabskich. Państwo żydowskie jest uzna-
wane przez Zachód; za to Palestyńczycy 
14 Na przykład w Katarze liczba ludności w ciągu 25 

lat wzrosła aż o 3540 procent.
15  Wynosi ok. 14 mln.
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z zachodniego punktu widzenia nie mają 
wprawdzie własnego państwa, lecz tzw. Au-
tonomię Palestyńską, uznawaną za państwo 
przez szereg państw arabskich (islamskich) 
oraz ich sprzymierzeńców (np. Rosję). Mo-
żemy więc mówić, że granica między Pale-
styńczykami a Żydami jest tak naprawdę 
granicą dwóch światów – kulturowo i eko-
nomicznie16. 

Arabowie w swej masie to bieda, Za-
chód w swej masie to bogactwo – właśnie 
tutaj przebiega wyraźna linia podziału 
świata. I to jest podstawowy problem sto-
jący na przeszkodzie nadziejom na trwały 
pokój w tym regionie.

 PODSUMOWANIE

Uważam, że perspektywa pokoju 
i stabilności na Bliskim Wschodzie 
jest możliwa, ale jednocześnie od-
legła, bo żeby zapanował pokój, 
musi się w tej części świata jeszcze 
wiele wydarzyć. Podstawowe pro-
blemy, z którymi będzie musiała 
poradzić sobie ludność tych regio-
nów, to bieda oraz olbrzymi, nad-
mierny przyrost naturalny. 

Jednocześnie Izrael musiałaby zaak-
ceptować wydzielenie części terytorium, 
by mogło powstać niepodległe państwo 
palestyńskie – do czego Izrael zostanie 
z biegiem czasu zmuszony, choć nie pod 
wpływem nacisków zewnętrznych, ale 
w geście swego rodzaju samoobrony. Obec-
na sytuacja jest bowiem dla Izraela zagro-
żeniem podwójnym, gdyż ludność arabska 
znajdująca się w  granicach państwa ży-
dowskiego rozmnaża się w dużo szybszym 
tempie niż żydowska; po kilkudziesięciu 
latach może więc osiągnąć liczbę znacząco 
16  Dochód na osobę w Izraelu to ok. 30 tys. dolarów 

na osobę, a w Palestynie sześciokrotnie mniej.

większą w populacji tego kraju. Nie było 
to problemem w początkowych latach po 
powstaniu Izraela, ponieważ państwo to 
mogło liczyć na stałą, potężną imigrację 
Żydów ze wszystkich stron świata. Ruch 
imigracyjny zwalnia jednak z każdym ro-
kiem, czas gra zatem na korzyść Arabów 
(„Wy macie zegarki, my mamy czas”). 

Jednocześnie arabska ludność musiałaby 
przezwyciężyć niechęć do europejskiej kul-
tury i zapomnieć o historycznych waśniach 
i innych trudnych zaszłościach.

Co się zaś tyczy samej demokra-
cji, uważam, że lepiej się stało, że 
do tej pory tam nie zatriumfowa-
ła, ponieważ świat Afryki i Bliskie-
go Wschodu wciąż nie jest na to 
gotowy. Społeczeństwo nie jest 
dostatecznie wyedukowane, żeby 
przyjąć demokratyczne zasady 
i wartości. Straszna w skutkach by-
łaby sytuacja, w której pięciu nie-
douczonych fanatyków islamskich 
miałoby większą siłę wyborczą niż 
dwóch profesorów, z drugiej jednak 
strony – jak to ujął Winston Chur-
chill: „Demokracja jest najgorszym 
z systemów, ale jak na razie lepsze-
go nie wymyślono”. 

Uważam, że w  obecnej sytuacji naj-
lepszym rozwiązaniem dla Great Middle 
West jest cofnięcie się do początku za-
chodniej cywilizacji. Tamte społeczeństwa 
winny więc zacząć wszystko od początku, 
tylko już bez popełniania naszych cywili-
zacyjnych błędów. Powinny stworzyć sys-
tem na wzór Platońskiego państwa – z ideą 
państwa doskonałego, rządzonego przez 
mędrców-filozofów, urzeczywistniającego 
takie wartości, jak: sprawiedliwość, prawda, 
dobro i piękno.
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Autorytarny populizm w XXI 
wieku. Krytyczna rekonstruk-
cja, Warszawa: Dom Wydawniczy 
ELIPSA 2017, s. 213

red. Filip Pierzchalski 
i Bartosz Rydliński

Dzięki współpracy Centrum im. Ignacego Daszyńskiego i Fundacji 
Eberta opublikowana została interesująca praca zbiorowa – poświę-

cona temu, co autorzy nazywają „autorytarnym populizmem”. Na pozycję 
tę składa się jedenaście rozdziałów zajmujących się teoretyczną rekonstruk-
cją omawianego zjawiska (złożona z czterech pozycji część pierwsza) oraz 
analizą wybranych przykładów (część druga). Autorami są lewicowi polito-
logowie z kilku uczelni i instytutów badawczych; czworo z nich to profesoro-
wie (w tym jeden profesor tytularny), pozostali to doktorzy, a w jednym wy-
padku – doktorantka. Poruszany w książce problem populizmu jest obecnie 
szeroko dyskutowany w literaturze naukowej i w publicystyce, co jest kon-
sekwencją sukcesów odnoszonych przez ugrupowania populistyczne w nie-
których państwach europejskich, a także (o czym pisze w swoim rozdziale 
drugi z redaktorów) w USA, gdzie zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach 
prezydenckich 2016 roku przyniosło widoczną – choć trudno powiedzieć, jak 
trwałą – zmianę sposobu uprawiania polityki. 

 W omawianej tutaj problematyce zasadnicze jest pojęcie populizmu. Au-
torzy podkreślają, że kluczowe dla tego zjawiska jest „odrzucenie zasady re-
prezentacji oraz pośredniości rządzenia” oraz położenie akcentu na „populi-
styczne przywództwo” (s. 8). Przy takim rozumieniu populizmu użyty w tytu-
le książki przymiotnik „autorytarny” wydaje się tautologiczny, gdyż w samej 
przyjmowanej tu definicji populizmu zawiera się wyraźny rys autorytarny. 
Mirosław Karwat w bardzo interesującym rozdziale teoretycznym opowiada 
się za tezą, że „każdy populizm zawiera w sobie elementy autorytaryzmu” 
(s. 21). 
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Populizm, co autor ten podkreśla, może mieć różne odcienie: lewicowe 
i prawicowe. Nasuwa się więc pytanie, czy w istocie mamy do czynienia 
z jednolitym zjawiskiem, czy raczej z pewnymi strategiami politycznymi sto-
sowanymi przez bardzo różne ruchy polityczne. To więc, co owe rozmaite 
zjawiska polityczne miałoby łączyć, to programowe odrzucenie pluralizmu 
wartości, położenie akcentu na zmitologizowaną „wolę ludu” i akceptacja 
arbitralnej roli przywódcy (s. 28 i 29).

Aczkolwiek autorzy świadomi są tego, że „autorytarny populizm” wystę-
puje w różnych barwach politycznych, to jednak ich uwaga skupia się na 
prawicowych odmianach populizmu, takich jak Front Narodowy we Francji, 
eurosceptyczna grupa „Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej” w Par-
lamencie Europejskim, polityka Viktora Orbana na Węgrzech, ugrupowania 
prawicowe w Polsce i polityka prezydenta Trumpa w USA. Byłoby interesu-
jące, gdyby analizę rozszerzyć na radykalnie lewicowe ruchy populistyczne, 
jak na przykład grecka Syriza.

Ruchy populistyczne stanowią, jak słusznie dowodzą autorzy, zagrożenie 
dla demokracji. Z omawianej tu pracy przebija myśl, że to zagrożenie wynika 
z wad systemu liberalnej demokracji. Jest to często powtarzany argument 
tak zwanej ‘nowej lewicy, w skrajnej postaci prowadzący do symetryczne-
go odcinania się zarówno od liberalnej demokracji jak od jej autorytarnego 
i populistycznego rywala. Warto byłoby jednak wyraźnie widzieć dyspropor-
cję między tym, co się krytykuje (nie bez słuszności) w systemach liberalnej 
demokracji, a tym, co niesie z sobą autorytarny populizm. Jest on bowiem 
zagrożeniem dla podstawowych wartości demokratycznych, co wyklucza 
uznanie go za akceptowalna korekturę dotychczasowej polityki. Korektura 
taka może i powinna dokonywać się w ramach i na gruncie instytucji konsty-
tucyjnej, respektującej rządy prawa, demokracji.

          
       Jerzy J. Wiatr   
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Na łamach „Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków Międzynarodowych” 

prezentujemy teksty z różnych dziedzin. Jest to – co oczywiste, zważywszy afilia-
cje periodyku – prawo, lecz także nauka o polityce, administracja i zarządzanie, 
socjologia, filozofia i historia. Poza odzwierciedleniem zmieniającego się profilu 
EWSPiA taka interdyscyplinarność wynika również z żywotnego zainteresowania 
związkami między naukami społecznymi oraz ich wzajemnym oddziaływaniem. 
Trzon tekstów stanowią artykuły naukowe (pisane zarówno przez teoretyków, 
jak i praktyków – w tym zwłaszcza praktyków prawa), glosy, przeglądy orzecz-
nictwa, przede wszystkim europejskiego, recenzje wybranych książek; zamiesz-
czamy też teksty o charakterze informacyjnym lub sprawozdawczym.

 W redakcji EPPiSM obowiązują następujące zasady:

1) zgoda Autora na opublikowanie tekstu w EPPiSM obejmuje wersję druko-
waną kwartalnika, którą uznaje się za podstawową, oraz jego wersję elek-
troniczną.

2) artykuł powinien być przesłany drogą elektroniczną pod adresem e-mail: 
ewspa.kwartalnik.eppism@gmail.com; istnieje też możliwość przesłania  
artykułu drogą pocztową (pod adresem: ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 War-
szawa) – z zapisaną na odczytywalnym nośniku wersją elektroniczną oraz  
 z papierowym, jednostronnym wydrukiem.

3) redakcja nie ogranicza z góry objętości nadsyłanych artykułów naukowych, 
ale w wypadku dłuższego tekstu zastrzega sobie prawo zaproponowania 
Autorowi skrótów lub podzielenia go na części. Bez względu na objętość 
po przyjęciu tekstu do opublikowania redakcji przysługuje także prawo 
opracowania redakcyjnego, graficznego, językowego itp.

4) do każdego artykułu naukowego należy dodać tytuł w języku angielskim, 
streszczenie w językach angielskim i polskim oraz pojęcia kluczowe (po 
angielsku i po polsku), a ponadto informację o jego autorze lub autorach 
(status naukowy, zawodowy, adres poczty elektronicznej, telefon itp.) oraz 
oświadczenie, że tekst nie został dotychczas nigdzie opublikowany, a re-
dakcja EPPiSM nabywa na wyłączność prawo do jego publikacji. W szcze-
gólnych wypadkach redakcja może przetłumaczyć streszczenie na język 
angielski we własnym zakresie, ale wówczas bezwzględnie wymaga się od 
Autora dostarczenia co najmniej streszczenia w języku polskim oraz ( jeśli 
istnieje) w innym języku obcym poza angielskim – francuskim, niemieckim, 
rosyjskim, hiszpańskim lub włoskim. W razie przywoływania w tekście pu-
blikacji elektronicznych oprócz autora i tytułu należy podać adres strony 
internetowej wraz z datą dostępu.
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5) obecnie wszystkie teksty przesyłane do redakcji są poddawane procedurze 
anonimowych (double-blind) recenzji – również zewnętrznych – zgodnych 
z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wynik recenzji 
jest podstawową przesłanką skierowania tekstu do druku.

6) przesłane teksty są ponadto badane pod kątem autorskiej rzetelności;  
 w przypadku stwierdzenia jej naruszenia – m.in. w postaci ghostwriting,  
guest authorship – materiał nie będzie dopuszczony do publikacji.
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