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Krystyna Gomółka*

WYMIANA HANDLOWA POLSKI Z ARMENIĄ, AZERBEJDŻANEM
I GRUZJĄ

Wstęp
Strategiczne położenie Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji i surowce, którymi
te państwa dysponują sprawiły, że zainteresowani są nimi partnerzy handlowi
z całego świata. Trzy niewielkie pod względem powierzchni państwa południowego Kaukazu są eksploratorami kopalin. W dobie dynamicznego rozwoju rynku paliw szczególną uwagę skierowano na Republikę Azerbejdżanu, która jest
jednym z najstarszych producentów ropy, dysponuje również bogatymi złożami
rud żelaza, alunitu, pirytu, molibdenu, kobaltu, cynku i miedzi. Poza wydobyciem
i eksploatacją surowców w Azerbejdżanie rozwija się przemysł przetwórczy artykułów spożywczych, odzieżowy, chemiczny, materiałów budowlanych, metalurgiczny, maszyn i urządzeń oraz elektroniczny. Republika Armenii jest zasobna
w rudy metali: molibdenu, miedzi, cynku, ołowiu, żelaza, występują tu również:
złoto, srebro i platyna. Oprócz przemysłu wydobywczego, państwo słynie z produkcji artykułów elektrycznych, chemicznych, spożywczych oraz jubilerstwa.
Do głównych bogactw mineralnych Gruzji należą rudy manganu, miedzi, cyny,
ołowiu, arsenu i złota. Rozwijającymi się gałęziami przemysłu są produkcja stali,
urządzeń elektrycznych, chemikaliów oraz wyrobów z drewna. Ten bogaty pod
względem surowców region cieszy się zainteresowaniem wielu kontrahentów,
dotyczy to zwłaszcza Azerbejdżanu, którego głównymi partnerami handlowymi
*
dr hab. Krystyna Gomółka prof. PG, kierownik Zakładu Nauk Społecznych na Wydziale
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, e-mail: kgom@zie.pg.gda.pl

Powierzchnia Azerbejdżanu wynosi 86 600 km2, ludność – 9,4 mln (dane na 31.12.2013 r.);
powierzchnia Armenii to 29,800 km 2, ludność – 3,02 mln (dane na 31.12.2012 r.); powierzchnia
Gruzji to 69 700 km 2, ludność – 4,3 mln (dane z 2002 r., z ostatniego spisu powszechnego).
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w latach 90. XX wieku były kraje WNP: Rosja, Turkmenistan, Gruzja i Ukraina.
Geograficzna struktura partnerów handlowych po 2000 roku uległa zmianom
i polegała na wzroście obrotów handlowych z krajami UE, jednak do 2004 roku
największymi partnerami handlowymi Azerbejdżanu pozostawały kraje WNP.
Po 2005 roku zostały one wyparte przez Włochy, Indonezję, Niemcy, Turcję,
Wielka Brytanię, Tajlandię, Francję i USA. Silną pozycję w handlu z Azerbejdżanem zachowała Federacja Rosyjska. W latach 1991–2011 rząd Armenii podpisał
ponad 40 umów bilateralnych o handlu i stosunkach gospodarczych oraz umowę o wolnym handlu z państwami WNP – głównymi partnerami w latach 90.
XX wieku. Pierwsza dekada XXI wieku charakteryzowała się wzmocnieniem
kontaktów Armenii z krajami europejskimi. Partnerami handlowymi Armenii
zostały: Niemcy, Holandia, Belgia, Szwajcaria, Bułgaria i Ukraina, a spoza Europy – Gruzja, Chiny i Stany Zjednoczone. Gruzja stworzyła jeden z bardziej
liberalnych systemów w handlu zagranicznym na świecie. Zmiany te wymusiła
w 2006 roku Federacja Rosyjska wprowadzając embargo na import win i wód
mineralnych, które jej zdaniem nie spełniały standardów sanitarnych rosyjskiego
rynku. Największymi partnerami handlowymi Gruzji w latach 90. XX wieku
były: Turcja, Azerbejdżan, Armenia, USA, Francja, Ukraina, Niemcy, a do 2006
roku – Federacja Rosyjska. W drugiej dekadzie XXI wieku do tych państw dołączyły Chiny. Polska pozostaje partnerem handlowym trzech krajów regionu od
lat 90. XX wieku. Celem artykułu jest charakterystyka wymiany handlowej Polski z Azerbejdżanem, Armenią i Gruzją w latach 2001–2012 i ocena jej udziału
w ogólnej wymianie kraju.
Podstawy prawne wymiany handlowej Polski z Armenią,
Azerbejdżanem i Gruzją
Polska była jednym z pierwszych państw, które uznały niepodległość krajów Południowego Kaukazu na początku lat 90. XX wieku, kiedy to rozpoczęto
procedury nawiązywania stosunków dyplomatycznych. Najwcześniej zakończyły się one z Republiką Azerbejdżanu w lutym 1992 roku, z Gruzją – 28 kwietnia


G. Hayrapetyan, V. Hayrapetyan, The Regional and International Trade of Armenia.
Perspectives and potentials, http://users.freenet.am/~grigorh/files/RA_Trade_Potential.pdf
(21.07.2014).
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1992 roku, a z Republiką Armenii – w listopadzie 1992 roku. W przypadku Gruzji początek procesu formalizacji współpracy zarówno ramowej, jak i sektorowej
zaczął się w 1993 roku. Z Azerbejdżanem wzrost zawieranych umów datuje się
na 1997 rok, a z Armenią na 1999 rok.
Współpraca gospodarcza Polski z państwami Kaukazu Południowego od
nawiązania stosunków dyplomatycznych do integracji ze strukturami UE realizowana była na podstawie podpisanych dokumentów. W przypadku Gruzji jest
to bilateralny traktat o przyjaźni i współpracy. W odniesieniu do Armenii jest
to umowa multilateralna ze Wspólnotami Europejskimi, której stroną stała się
Polska wraz z wejściem do UE. Traktat o przyjaźni i współpracy Polska zawarła
z Gruzją 20 kwietnia 1993 roku. Wszedł on w życie dopiero 5 listopada 1999 roku
i miał obowiązywać przez 10 lat, z możliwością przedłużania na kolejne pięć lat.
W obszarze współpracy gospodarczej, w tym handlowej, traktat przewidywał
wzajemne działania na rzecz jej rozwoju, zgodnie z zasadami rynkowymi. Ich
uzupełnieniem miało być prawne uregulowanie przez strony przepływu kapitałów, siły roboczej oraz towarów i usług. Partnerzy zobowiązali się do ułatwiania
współpracy przedsiębiorstw państwowych, prywatnych oraz innych podmiotów
gospodarczych, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym i kapitałowym.
Z Azerbejdżanem Polska 26 sierpnia 1997 roku zawarła Umowę o współpracy gospodarczej i handlu, na podstawie której odbywała się wymiana handlowa
między partnerami. Wraz z wejściem Polski do UE 1 maja 2004 roku umowa ta
przestała obowiązywać.
Współpraca gospodarcza, szczególnie w latach 90. XX wieku, umożliwiała
Polsce utrzymanie i rozwój interesów na rynkach wschodnich. Choć Azerbejdżan i Gruzja są niedużymi krajami (a więc i rynkami), to jednak obecność polskich przedsiębiorstw w regionie kaukaskim była ważna, bo w tym okresie przed
Polską dopiero otwierały się zwiększone możliwości współpracy gospodarczej
z Zachodem.

Współpraca dwustronna, http://baku.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_obustronna (29.07.2014);
stosunki dwustronne Polska–Armenia, http://www.erywan.msz.gov.pl/pl/aktualnosci (29.07.2014);
stosunki dwustronne Gruzja–Polska http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Gruzja
(29.07.2014).

Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji,
sporządzony w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r., art. 19, Dz. U. z 2000 r. nr 2, poz. 7.

Ibidem.

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. przestała
obowiązywać umowa o współpracy gospodarczej i handlu (z 26.08.1997 r.), która była stosowana
prowizorycznie. Azerbejdżan – Przewodnik dla przedsiębiorców, Wyd. UNIDO, Warszawa 2007,
s. 95.
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Ramowe porozumienie z Armenią jest pochodną wejścia Polski do UE.
Umowa o partnerstwie i współpracy została podpisana ze Wspólnotami Europejskimi 22 kwietnia 1996 roku. Polska stała się stroną tej umowy 1 maja 2004
roku, ale dokument zaczął formalnie obowiązywać od 1 marca 2005 roku.
W umowie o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi a Republiką Armenii określono cele partnerstwa jako
stworzenie odpowiednich ram dla dialogu politycznego; wspieranie armeńskich
wysiłków na rzecz demokracji, rozwoju gospodarki i procesu transformacji gospodarczej; rozwój wymiany handlowej i inwestycji; zbudowanie podstaw współpracy prawnej, gospodarczej, finansowej, społecznej, cywilnej, technologicznej
i naukowej. Podobne zapisy zawarto w układach o partnerstwie i współpracy
z Azerbejdżanem i Gruzją. Ponadto Gruzja podpisała 27 czerwca 2014 roku nową
umowę stowarzyszeniową z UE, dlatego układ pierwszej generacji nie ma znaczenia dla stosunków dwustronnych z Polską. W przypadku Armenii planowane
podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE nie nastąpiło z powodu oświadczenia
strony armeńskiej 3 września 2013 roku o zamiarze włączenia się do Unii Celnej
z Rosją, Kazachstanem i Białorusią i stworzenia Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Istotną kwestią dla Armenii są relacje z Federacją Rosyjską, która jest ważnym partnerem politycznym i handlowym10. Dodatkowo Polska 30 marca 2005


Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej strony, podpisana w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r., Dz. U. z 2006 r. nr 39, poz. 269; Protokół do Umowy o partnerstwie
i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony,
a Republiką Armenii z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r. w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 19 maja 2004 r., Dz. U. z 2006 r. nr 39, poz. 270.

Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej strony, podpisana w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r., art. 1, Dz. U. z 2006 r. nr 39, poz. 269.

Zob.: Tekst Umowy stowarzyszeniowej Gruzji z Unia Europejską, http://www.eeas.europa.eu/georgia/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm (20.06.2014).
10
Armenia jako pierwszy kraj podpisała i ratyfikowała umowę o strefie wolnego handlu
w ramach WNP. Prowadzi możliwie zdywersyfikowaną politykę, jest bowiem zainteresowana
harmonizacją prawną zarówno z UE, jak i z Rosją. Po wycofaniu się z zawarcia umowy stowarzyszeniowej z UE, Armenia podpisała porozumienie w sprawie Unii celnej z Rosją, Białorusią
i Kazachstanem, która w 2015 r. ma zostać przekształcona w Unię Eurazjatycką.
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roku zawarła umowę o współpracy gospodarczej z Republiką Azerbejdżanu11,
a dwa lata później, czyli 5 listopada 2007 roku, podpisała podobny dokument
z Gruzją12. Armenia jako ostatnia zawarła umowę o współpracy gospodarczej
z Polską 12 marca 2010 roku13. Z Azerbejdżanem umowa zaczęła obowiązywać
już po sześciu miesiącach od podpisania, czyli od 30 września 2005 roku, z Gruzją po ośmiu miesiącach, czyli od 1 lipca 2008 roku. Najszybciej, bo po około
trzech miesiącach – 16 czerwca 2010 roku weszła w życie umowa z Armenią. Jest
to swoiste świadectwo wagi bilateralnej współpracy gospodarczej we wzajemnych relacjach. W tekście trzech umów uwzględniono członkostwo Polski w UE.
Regulacje w nich zawarte obejmują: wykorzystanie potencjału gospodarczego
dla wzmocnienia dwustronnych relacji; intensyfikację wzajemnych stosunków,
zwłaszcza w obszarze inwestycji i innowacji Polski z tymi trzema krajami oraz
rozwój międzyregionalnej współpracy gospodarczej. W umowie z Azerbejdżanem do tekstu dodano paragraf o finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych,
a w umowie z Gruzją o rozwoju wymiany handlowej. Umowę z Armenią uzupełniono o rozwój wymiany handlowej i finansowanie projektów gospodarczych.
Do priorytetowych obszarów współpracy w umowach z Armenią i Gruzją włączono transport i energetykę. W dokumencie z Azerbejdżanem wyeksponowano
współpracę w sektorze paliwowo-energetycznym, przemyśle spożywczym i lekkim, projektowanie, budowę, remont oraz modernizację technologiczną obiektów.
W dokumencie z Azerbejdżanem i Gruzją dodatkowo założono udzielanie gwarancji dla przedsięwzięć gospodarczych. W umowie z Armenią wyszczególniono
sprzyjanie realizacji projektów w sektorze naftowym, gazowym i elektroenergetycznym, uzupełnione o kooperację w dziedzinie certyfikacji i standaryzacji.
W umowie z Azerbejdżanem i Armenią podkreślono współpracę w zakresie
usług konsultingowych, popieranie wymiany specjalistów, uczestnictwo w targach i wystawach, misjach gospodarczych, seminariach i innych przedsięwzięciach sprzyjających bilateralnej współpracy handlowej.
11
W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej z dniem 1.05.2004 r. straciła
moc umowa o współpracy gospodarczej i handlu podpisana z Azerbejdżanem 26.08.1997 r., która
była stosowana tymczasowo. Od 1.05.2004 r. stosunki ramowe, w tym gospodarcze, Polski z Azerbejdżanem są realizowane na podstawie Układu o partnerstwie i współpracy zawartego przez
Azerbejdżan z UE. W związku z tym podpisano nowe porozumienie uwzględniające członkostwo
Polski w Unii Europejskiej. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.,
M.P. z 2006 r., nr 10, poz. 128.
12
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 2007 r., M.P. z 2008 r., nr 79, poz. 695.
13
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii
o współpracy gospodarczej, sporządzona w Erewaniu dnia 12 marca 2010 r., M.P. z 2010 r., nr 56,
poz. 761.
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Realizacja wymiany handlowej
Kontakty handlowe Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją można
ocenić jako mało znaczące dla gospodarek obu stron. Obroty handlowe Polski
z Azerbejdżanem w latach 2001–2012 nie utrzymywały się na wysokim poziomie14. Wymianę handlową Polski z Republiką Azerbejdżanu w latach 2001–2012
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wymiana handlowa Polski z Republiką Azerbejdżanu w tys. USD
w latach 2001–2012*
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*

Obroty handlowe
13 281
8769
11 772
21 877
22 721
26 542
31 588
41 013
33 010
31 492
122 627
48 739

Eksport
11 774
7133
8941
19 237
15 356
22 476
27 796
32 088
25 505
25 721
119 517
45 256

Import

Saldo

1507
1636
2831
2640
7365
4066
3792
8925
7505
5771
3110
3483

10 267
5497
6110
16 597
7991
18 410
24 004
23 163
18 000
19 950
116 407
41 773

Dane GUS dotyczące wymiany handlowej są niekompletne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.trademap.org/countrymap/Bilateral_TS.aspx (30.06.2014).

Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 wynika powolny i systematyczny wzrost
obrotów Polski z handlu z Azerbejdżanem, które były jednak niewielkie. najniższą wartość osiągnęły w 2002 roku wynosząc 8,7 mln USD, a najwyższą wartość
w 2011 roku – 112 mln USD. W latach 2001–2012 szybciej wzrastała wartość polskiego eksportu i nieco słabiej importu. Saldo handlowe przez cały badany okres
było dla Polski dodatnie. Polski eksport do Azerbejdżanu obejmował towary
wysoko przetworzone: elektryczne maszyny i urządzenia, artykuły spożywcze,
produkty chemiczne, towary perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe, produkty
z papieru i kartonu oraz artykuły z kamienia i cementu. Asortyment towarów
14
Dane statystyczne GUS z lat 90. XX w. nie zawierają informacji o wymianie handlowej
z Armenią i Gruzją. Wielkość wymiany handlowej z Azerbejdżanem została odnotowana jedynie
w niektórych Rocznikach Handlu Zagranicznego.
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importowanych przez Polskę z Azerbejdżanu ulegał stałemu zwężeniu. W latach
90. XX wieku towarami sprowadzanymi były: orzechy, bawełna, urządzenia dla
lotnictwa i pompy. Od początku pierwszej dekady XXI wieku eksport azerski do
Polski ogranicza się do ropy naftowej, propylenu i orzechów15.
Znacznie mniejsze obroty charakteryzują polską wymianę handlową Polski
z Republiką Armenii. Z uwagi na minimalny udział w strukturze polskiego handlu zagranicznego były one nieregularnie odnotowywane przez GUS. Wymianę
handlową Polski z Republiką Armenii w latach 2001–2012 przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wymiana handlowa Polski z Republiką Armenii w tys. USD
w latach 2001–2012
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Obroty handlowe
2444
2551
3473
3693
4938
17 669
24 540
36 842
34 556
31 926
36 352
33 246

Eksport
2413
2505
3273
3658
4240
9895
17 583
31 253
33 900
29 786
35 438
32 672

Import
31
46
138
35
698
7774
6957
5389
656
2140
914
574

Saldo
2382
2459
3135
3623
3542
2121
10 626
25 664
33 244
27 646
34 524
32 098

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.trademap.org/countrymap/Bilateral_
TS.aspx (30.06.2014).

Dane zaprezentowane w tabeli 2 wskazują na rosnące obroty w handlu zagranicznym Polski z Republiką Armenii – w 2001 roku wyniosły one 2,4 mln USD
a w 2012 roku – 33,2 mln USD. Przez cały badany okres systematycznie wzrastał polski eksport do tego państwa, zwiększał się również import. W kontaktach
z Armenią Polska miała dodatnie saldo handlowe. Struktura wymiany handlowej
cechowała się dużym zróżnicowaniem i rozdrobnieniem. Do najczęściej wysyłanych przez Polskę towarów należały: maszyny i urządzenia techniczne i elektryczne, produkty przemysłu chemicznego, artykuły spożywcze. Towary impor15
Azerbejdżan. Przewodnik dla przedsiębiorców, Wyd. UNIDO, Warszawa 2007, s. 145;
dwustronna współpraca gospodarcza, http://www.baku.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_obustronna/
wspolpraca_gospodarcza (5.07.2014).
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towane z Armenii to: aluminium, artykuły metalowe, napoje alkoholowe, ocet,
produkty przemysłu chemicznego, azbest, mika, orzechy, artykuły budowlane,
tj. wapno, cement i gips16.
Najprężniej rozwijała się wymiana handlowa Polski i Gruzji. Po stosunkowo
niskich, i nie zawsze odnotowywanych w latach 90. XX wieku obrotach, współpraca nabrała tempa w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wymianę handlową Polski
z Gruzją w latach 2001–2012 zaprezentowano w tabeli 3.
Tabela 3. Wymiana handlowa Polski z Gruzją w tys. USD latach 2001–2012
Rok

Obroty handlowe

Eksport

Import

Saldo

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

4476
3985
3869
9935
14 360
23 551
47 569
56 308
43 705
53 976
72 583
91 126

3538
2964
3638
8419
13 623
20 483
41 291
51 422
38 720
49 222
63 052
85 816

938
1021
231
1516
737
3068
6275
4886
4985
4754
9531
5310

2600
1943
3407
6903
12 886
17 415
35 016
46 536
33 735
44 468
53 521
80 506

Źródło: opracowanie własne na postawie: http://www.trademap.org/countrymap/Bilateral_
TS.aspx (30.06.2014).

Handel Polski z Gruzją w latach 2001–2012 charakteryzował się wzrastającymi obrotami, choć były one niewielkie. W 2001 roku wyniosły 4,5 mln USD
a w 2012 roku wzrosły do 91 mln USD. Dane wskazują, że przez cały badany
okres wzrastał polski eksport, słabiej rozwijał się import – Polska miała z Gruzją
dodatni bilans handlowy. Do towarów eksportowanych zaliczyć należy: maszyny
i urządzenia, farmaceutyki i kosmetyki, chemię gospodarczą, artykuły spożywcze i samochody. Od Gruzji kupowano: wino, ocet, owoce, przyprawy, bulwy
kwiatów, sól, siarkę, kamień, gips, wapno i artykuły gumowe.
Polska, zwiększając eksport do krajów południowego Kaukazu, często inicjowała kontakty handlowe. Przyczyn stosunkowo małego importu należy szukać
w ograniczonej strukturze towarowej państw Kaukazu Południowego, odległości
16
Artykuły handlu Polski z Armenią, http://www.erywan.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/informator_ekonomiczny (30.06.2014).
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między partnerami, rozwojowi handlu z sąsiadami i „starymi” krajami UE. Dużą
rolę w pogłębianiu zagranicznych kontaktów, w tym na rynkach krajów Kaukazu Południowego, odgrywało wsparcie finansowe udzielane polskim firmom
uczestniczącym w targach i wystawach na świecie. W 2005 roku po raz pierwszy
dotacje takie otrzymali przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na prezentację towarów na targach w Baku17. Od 2006 roku z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki
na liście B znalazły się targi w Gruzji i Armenii18. Polskim eksporterom na te rynki pomagała też Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, która oferowała ubezpieczenia dla firm realizujących sprzedaż towarów w warunkach
długo- i średnioterminowych19. Wsparcia handlowcom udzielały również Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad w Baku, Tbilisi, Erywaniu.
W inicjowaniu kontaktów bilateralnych Polski z Armenią, Gruzją i Azerbejdżanem pomagały natomiast Międzyrządowe Komisje ds. Współpracy powołane do
życia na podstawie umów o współpracy gospodarczej20. Organizowały one spotkania producentów, fora biznesowe, podczas których oprócz wymiany poglądów
na temat intensyfikacji obrotów handlowych, inicjowano podpisywanie kontraktów. Począwszy od 2006 roku, komisje wraz izbami gospodarczymi organizowały ekspozycje narodowe w Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji, w których uczestniczyły największe polskie przedsiębiorstwa. Celem tych działań było zwiększenie
obrotów handlowych Polski z państwami Kaukazu Południowego.
Porównując obroty handlowe Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją
w latach 2001–2012 należy podkreślić, że najszybciej rozwijały się one z Gruzją, która jest dysponentem mniejszej ilości bogactw mineralnych niż Azerbejdżan. Obroty handlowe Polski z Azerbejdżanem w 2001 roku wyniosły
13,2 mld USD, podczas gdy z Gruzją osiągnęły zaledwie 4,5 mln USD. Po 11 latach
współpracy handlowej w 2012 roku obroty handlowe z Azerbejdżanem stanowiły
17
Dofinansowanie uczestnictwa w targach lub wystawach mogli otrzymać przedsiębiorcy
prowadzący działalność gospodarczą lub mający swoją siedzibę w Polsce. Dofinansowanie można
było otrzymać tylko na targi i wystawy zakwalifikowane przez ministra gospodarki jako imprezy
dotowane. Lista A – polskie wystawy narodowe, lista B – targi o priorytetowym znaczeniu dla
polskiej gospodarki, lista C – imprezy targowe, do których aplikowanie może być ograniczone
w przypadku wyczerpania środków finansowych. Azerbejdżan..., s. 102.
18
Targi w Azerbejdżanie, http://bpexpo.pl/2014-bakubuild (30.6.2014); targi i wystawy
w Gruzji, http://tbilisi.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/wspolpraca_gospodarcza/tbilisi_
ge_a_45 (10.08.2014); Armenia – miasta, w których prowadzone są targi, http://www.wzp.pl/coie/
bwp/p-r-m-a-23504/aktualnosci.htm (10.08.2014).
19
Polisa na wschód, http://www.kuke.com.pl/polisa_na_wschod_mp.php (10.08.2014).
20
Polsko-Gruzińska Międzyrządowa Komisja ds. Współpracy Gospodarczej została utworzona w 2007 r.; Polsko-Azerbejdżańską Międzyrządową Komisję ds. Współpracy Gospodarczej powołano 2005 r. Najpóźniej powołano Polsko-Armeńską Międzyrządową Komisję
ds. Współpracy Gospodarczej – w 2010 r .
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48 mld USD, a z Gruzją osiągnęły wartość 91 mln USD. Ogółem, suma obrotów
handlowych Polski z Gruzją za lata 2001–2012 była większa niż Polski z Azerbejdżanem. spowodowane to było tym, że nie zrealizowano projektu przedłużenia rurociągu Odessa-Brody do Płocka i Gdańska. Projekt umożliwiłby Polsce
zwiększenie zakupu paliw płynnych w Azerbejdżanie i poważnie zwiększyłby
obroty handlowe między partnerami. Znacznie słabsze wyniki w handlu z Polską osiągnęła Republika Armenii. Obroty handlowe z tym państwem wyniosły w 2001 roku zalewie 2,4 mln USD, a w 2012 roku stanowiły nieco ponad
33 mln USD. Łącznie obroty handlowe Polski z trzema państwami Kaukazu
Południowego w 2001 roku stanowiły 0,005% całości polskich obrotów handlowych, a w 2012 roku – 0,045%21. Mimo że cechowała je tendencja wzrostowa, to
nie miały one większego wpływu na sytuację ekonomiczną Polski.
Zakończenie
Współpraca gospodarcza Polski z Państwami Kaukazu Południowego, od
nawiązania stosunków dyplomatycznych do integracji ze strukturami UE, realizowana była na podstawie podpisanych dokumentów. W przypadku Gruzji był to
bilateralny traktat o przyjaźni i współpracy zawarty już 20 kwietnia 1993 roku,
który wszedł w życie dopiero 5 listopada 1999 roku. W odniesieniu do Armenii
jest to umowa multilateralna ze Wspólnotami Europejskimi, której stroną stała
się Polska wraz z wejściem do UE. Podobne umowy o partnerstwie i współpracy
zostały podpisane z Azerbejdżanem i Gruzją. Ta ostatnia podpisała 27 czerwca
2014 roku nową umowę stowarzyszeniową z UE, dlatego układ pierwszej generacji przestał mieć znaczenie dla stosunków dwustronnych z Polską. Dodatkowo,
Polska podpisała umowy o współpracy gospodarczej z Republiką Azerbejdżanu
30 marca 2005 roku, z Gruzją – 5 listopada 2007 roku i Armenią – 12 marca 2010
roku. Dokumenty te umożliwiły rozwój wymiany handlowej między partnerami.
W latach 90. XX wieku wielkość wymiany była niewielka, często nieodnotowywana przez GUS. Jej ożywienie nastąpiło dopiero w połowie pierwszej dekady
XXI wieku. Przeszkodą w zwiększeniu obrotów handlowych były: ograniczona
struktura towarów oferowanych do sprzedaży przez Armenię, Gruzję i Azerbejdżan, odległość między partnerami, rozwój handlu z sąsiadami i kontakty handlowe z najbardziej rozwiniętymi krajami UE. Pewną rolę w pogłębianiu zagra21
Obroty handlowe Polski w 2001 r. i 2012 r.: Rocznik Handlu Zagranicznego 2002, GUS,
Warszawa 2002, s. 39; Rocznik Handlu Zagranicznego 2012, GUS, Warszawa 2013, s. 27.

Wymiana handlowa Polski z Armenią...

15

nicznych kontaktów na rynkach tych krajów odegrały wydziały Promocji Handlu
i Inwestycji polskich ambasad oraz Międzyrządowe Komisje ds. Współpracy
oraz izby gospodarcze. Nie zdołały one jednak znacząco wpłynąć na zwiększenie
współpracy handlowej – najszybciej rozwijała się ona z Gruzją. Obroty handlowe
Polski w 2001 roku były największe Azerbejdżanem. Po 11 latach współpracy
handlowej ustępowały pod względem wielkości obrotom z Gruzją. Przyczyn należy szukać w niezrealizowanym projekcie przedłużenia rurociągu Odessa-Brody do Płocka i Gdańska, co skutkowałoby zwiększeniem zakupu paliw płynnych.
Najsłabsze wyniki w handlu z Polską osiągnęła Republika Armenii. Ogólny
udział obrotów handlowych Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją był zbyt
niski i nie miał większego wpływu na rozwój kraju.
Streszczenie
Handel zagraniczny Polski, w porównaniu z pozostałymi krajami Kaukazu Południowego, najszybciej rozwijał się z Gruzją. W 2001 roku największe obroty handlowe
Polska zanotowała z Azerbejdżanem, a w 2012 roku – z Gruzją. Ogółem obroty handlowe Polski w latach 2001–2012 były większe z Gruzją niż Azerbejdżanem. Stało się
tak z powodu niepodjęcia realizacji projektu przedłużenia rurociągu Odessa-Brody do
Płocka i Gdańska, co umożliwiłoby zwiększenie zakupu paliw płynnych. Słabsze wyniki w handlu z Polską osiągnęła Republika Armenii. Łączne obroty handlowe Polski
z państwami Kaukazu Południowego w 2001 roku stanowiły 0,005% całości polskich
obrotów, a w 2012 roku – 0,045%. Mimo że cechowała je tendencja wzrostowa, to nie
miały one większego wpływu na sytuację ekonomiczną Polski.
Słowa kluczowe: Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Polska, handel zagraniczny

Exchange in foreign trade between Poland and Armenia,
Azerbaijan and Georgia
Summary
Foreign trade of Poland the fastest was developing with Georgia on the background
of the South Caucasus countries. In 2001 foreign trade turnovers of Poland were greatest
with Azerbaijan, but in 2012 with Georgia. In the period 2001–2012 overall Polish trade
turnovers were higher with Georgia than Azerbaijan. It happened because it was not
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realized project to extend the Odessa-Brody pipeline to Plock and Gdansk which would
enable in future to increase the purchase of fuels. Armenia exhibited weaker results in
foreign trade with Poland. In 2001 share of South Caucasus countries in total trade turnovers of Poland accounted for 0.005%, and in 2012 it increased for 0.045%. Although trade
exchange was characterized by an upward trend, it had not had a major impact on the
economic situation of Poland.
Key words: Georgia, Azerbaijan, Armenia, Poland, foreign trade
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POLITYKA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W ZAKRESIE PRYWATYZACJI STOCZNI GDYNIA SA
Przekształcenia własnościowe gospodarki były jednym z podstawowych
założeń transformacji systemowej w Polsce, która rozpoczęła się pod koniec lat
osiemdziesiątych XX wieku. Istotą zmiany struktury własności przedsiębiorstw
państwowych była ich prywatyzacja. W latach 1989–2005 poszczególne rządy
nie wypracowały jednolitej koncepcji prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w przemyśle stoczniowym. Dopiero po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE) rząd polski – na polecenie Komisji Europejskiej (KE) – opracował
strategię dla sektora stoczniowego na lata 2006–2010, w którym przedstawiono
działania dotyczące prywatyzacji stoczni produkcyjnych. Od tego momentu można mówić, że działania polskiego rządu w zakresie prywatyzacji Stoczni Gdynia
SA nabrały dynamiki.
W czerwcu 2006 roku przyjęta przez rząd Jarosława Kaczyńskiego Strategia dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006–2010 zakładała prywatyzację Stoczni Gdynia Spółki Akcyjnej (SA)
poprzez sprzedaż stoczni inwestorowi. Plany rządu dotyczące prywatyzacji
stoczni zostały poparte przez zarząd, pracowników i związki zawodowe stoczni. W ocenie przedstawicieli stoczni gdyńskiej prywatyzacja przedsiębiorstwa
*
dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu
Szczecińskiego, e-mail: m.k.kamola@wp.pl.

Z pięciomiesięcznym opóźnieniem rząd J. Kaczyńskiego przesłał do komisji dokument
Strategia dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006–2010,
który zakładał m.in.: a) obniżenie, a następnie wyeliminowanie potrzeby wykorzystywania poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa przy budowie nowych jednostek; b) wdrożenie
nowoczesnych technologii produkcyjnych; c) przeprowadzenie efektywnego procesu prywatyzacji; d) przeciwdziałanie tendencjom zapobiegającym utratę miejsc pracy w sektorze stoczniowym
przy zmianie struktury zatrudnienia; e) stworzenie warunków do zahamowania odpływu wysoko kwalifikowanych pracowników stoczni. Strategia dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006–2010 (materiał przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
31.08.2006 r.), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpień 2006, s. 2–4.
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stwarzała możliwość zapewnienia jej długotrwałego rozwoju oraz wzmocnienia
konkurencyjności na rynku światowym. Pod koniec czerwca 2006 roku Walne
Zgromadzenie Stoczni Gdynia SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego z kwoty 40 mln do 500 mln zł. W wyniku tej decyzji
rozpoczęto proces prywatyzacji stoczni. Zmiana właściciela przedsiębiorstwa
była konieczna, ponieważ założenia planów restrukturyzacji Stoczni Gdynia SA
w zakresie finansów, technologii, inwestycji, majątku i zasobów ludzkich w latach 2003–2007 nie zostały osiągnięte. Na realizację planu restrukturyzacji w latach 2003–2004 stocznia otrzymała pomoc ze środków publicznych w wysokości
1174,7 mln zł. W latach 2005–2007 pomoc publiczna dla stoczni wyniosła około
2974,7 mln zł. W tym samym czasie Stocznia Gdynia SA poniosła straty wynikające ze sprzedaży statków (tab. 1). Było to spowodowane błędami w zarządzaniu stocznią, między innymi podpisaniem nierentownych kontraktów na budowę
statków, nieterminowym zaopatrzeniem w materiały do ich budowy, niską wydajnością pracy. Wpływ na kryzys sektora stoczniowego w Polsce, a tym samym
Stoczni Gdynia SA, miały również czynniki zewnętrzne, takie jak postępująca deprecjacja dolara amerykańskiego, będącego główną walutą rozliczeniową
w przemyśle stoczniowym, wzrost cen stali, trudności w renegocjacji kontraktów, ograniczona zdolność krajowych banków do finansowania projektów stoczniowych oraz niski poziom cen statków oferowanych przez stocznie w Chinach
i Korei Południowej.

12.10.1991 r. w wyniku przekształcenia Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa powstała Stocznia Gdynia SA. W 1998 r. Stocznia Gdynia
SA zakupiła Stocznię Gdańską SA od syndyka masy upadłościowej Stoczni Gdańskiej SA. Wraz
z przejęciem przedsiębiorstwa nastąpiła zmiana nazwy na Stocznia Gdańska – Grupa Stoczni
Gdynia Spółka Akcyjna (SG GSG SA). W lipcu 2006 r. wydzielono Stocznię Gdańsk z Grupy Stoczni Gdynia SA, co miało umożliwić przygotowanie Stoczni Gdynia SA do prywatyzacji.
Informacja o wynikach kontroli sprawowania przez Skarb Państwa nadzoru nad działalnością
Stoczni Gdynia SA, Najwyższa Izba Kontroli Departamentu Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Warszawa 19.01.2000, s. 13; M. Kamola-Cieślik, Polityka przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych gospodarki morskiej w okresie transformacji systemowej w Polsce, Szczecin 2013, s. 239.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja IV, druk nr 2321 (dalej: SRP, k. IV, d. nr 2321),
Informacja rządu na temat sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym, Warszawa 9.09.2009,
s. 5.

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych w sektorze stoczniowym w latach 2001–2005, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku, Gdańsk, marzec
2007, s. 45.

Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji i prywatyzacji sektora przemysłu
stoczniowego w latach 2005–2007, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku, Gdańsk,
czerwiec 2009, s. 58; „Dziennik Bałtycki” z 6 września 2005.

Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji..., s. 31.
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Tabela 1. Założenia i realizacja zadań w zakresie produkcji statków
oraz straty poniesione w wyniku ich sprzedaży przez Stocznię Gdynia SA
w latach 2003–2007
Lata
2003
2004
2005
2006
2007
Razem
*

Liczba statków
plan
11
12
13
13
13
62

wykonanie
4
9
10
11
7
41

Tonaż
(tys. CGT*)
plan
314
335
370
352
350
1721

wykonanie
114
246
276
310
178
1124

Wartość
(tys. zł)
plan

wykonanie

1764,112
1796,972
2031,849
1919,695
1895,356
9407,984

611,395
1299,647
1382,926
1681,145
932,849
5907,962

Straty netto
ze sprzedaży
statków
(tys. zł)
151,936
173,378
158,154
160,586
117,641
761,695

CGT – Compensated Gross Tonnage (skompensowana pojemność brutto) – powszechnie stosowany
na świecie miernik wielkości produkcji okrętowej.

Źródło: Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji i prywatyzacji sektora przemysłu stoczniowego w latach 2005–2007, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku, Gdańsk,
czerwiec 2009, s. 32–33; Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych w sektorze stoczniowym w latach 2001–2005, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura
w Gdańsku, Gdańsk, marzec 2007, s. 37–38.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie działań rządu Donalda
Tuska, Sejmu RP oraz stanowiska KE w zakresie prywatyzacji Stoczni Gdynia SA. Na podstawie analizy dokumentów źródłowych Rady Ministrów (RM),
Sejmu RP i Najwyższej Izby Kontroli (NIK) starano się zdefiniować przyczyny
i omówić okoliczności jej likwidacji. Materiały prasowe stanowiły uzupełnienie
do materiału źródłowego. W badaniach wykorzystano przede wszystkim metodę
analizy instytucjonalno-prawnej, decyzyjną oraz komparatywną, które ukazały,
jak przebiegał proces prywatyzacji Stoczni Gdynia SA oraz jakie decyzje w tej
kwestii podjął rząd.
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w przemyśle stoczniowym zarówno dla rządu J. Kaczyńskiego, jak i dla gabinetu D. Tuska stanowiła jedno
z założeń programu gospodarczego.
Niezrealizowany postulat rządu J. Kaczyńskiego dotyczący prywatyzacji
Stoczni Gdynia SA oraz narastające problemy finansowe polskich stoczni spowodowały, że jednym z pierwszych działań rządu D. Tuska dotyczącym przemysłu
stoczniowego było przeprowadzenie oceny dotychczasowej działalności stoczni. 5 grudnia 2007 roku minister Skarbu Państwa Aleksander Grad przedstawił

SRP, k. VI: Sprawozdanie stenograficzne z 2 posiedzenia Sejmu RP w dniu 23 listopada
2007 roku, Warszawa 2007, s. 8.
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RM Wstępny raport otwarcia dotyczący morskich stoczni produkcyjnych. W dokumencie opisano dotychczasowe działania prywatyzacyjne prowadzone przez
rząd wobec Stoczni Gdynia SA oraz jej sytuację ekonomiczną. Stwierdzono, że
problemy finansowe gdyńskiej stoczni były związane z niedotrzymywaniem terminów realizacji kontraktów na budowę statków oraz z brakiem możliwości ich
renegocjacji, co powodowało straty w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Pod koniec 2007 roku zobowiązania Stoczni Gdynia SA z tytułu
niekorzystnych kontraktów wyniosły około 1794 mln zł.
Brak okresu przejściowego dla dostosowania polskiego przemysłu stoczniowego do wymagań prawa europejskiego10 spowodował, że od czerwca 2005 roku
proces zmian własnościowych polskich stoczni stanowił przedmiot oceny KE.
Wynikało to z prowadzonego przez komisję postępowania dotyczącego zbadania zgodności udzielonej pomocy publicznej dla polskich stoczni z przepisami
wspólnotowymi.
W styczniu 2008 roku komisarz Neelie Kroes, po rozmowach z przedstawicielami rządu, zobowiązała stronę polską do przekazania KE planów restrukturyzacyjnych Stoczni Gdynia SA opracowanych przez inwestorów11. Restrukturyzacja, a następnie prywatyzacja stoczni była niezbędna, aby uchronić
przedsiębiorstwo przed koniecznością zwrotu ponad 4 mld zł udzielonych jej
w ramach pomocy publicznej po wejściu Polski do UE. W tym samym czasie
minister A. Grad powołał Zespół do spraw Koordynacji Prywatyzacji Morskich
Stoczni Produkcyjnych. Jego przewodniczącym został podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP) Zdzisław Gawlik. W ramach zespołu były
omawiane problemy finansowe stoczni oraz sytuacja jej pracowników przy
uwzględnieniu ewentualnej możliwości upadku przedsiębiorstwa12.
16 stycznia 2008 roku minister Skarbu Państwa podjął decyzję o dopuszczeniu do rokowań Amber Sp. z o.o. oraz Ray Car Carriers Ltd13. Zadaniem inwestoIbidem, d. nr 900: Informacja na temat sytuacji w morskich stoczniach produkcyjnych
Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o. o. i Stocznia Gdynia SA, Warszawa 2.09.2008, s. 11.

Ibidem.
10
Rząd Leszka Millera nie włączył do pakietu negocjacyjnego związanego z traktatem
akcesyjnym Polski do UE ustanowienia tzw. okresu przejściowego do dostosowania polskiego
przemysłu stoczniowego do reguł wspólnego rynku. I. Dryll, Podzwonne dla stoczni?, „Nowe
Życie Gospodarcze” 2008, nr 31, s. 19.
11
I. Dryll, Stocznie w trójkącie…bermudzkim?, „Nowe Życie Gospodarcze” 2008, nr 13,
s. 20.
12
SRP, k. VI, d. nr 900: Informacja na temat sytuacji w morskich stoczniach produkcyjnych…, s. 13.
13
http://www.msp.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=29&id=7343 (23.02.2010).
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rów było przygotowanie planu restrukturyzacji Stoczni Gdynia SA. Dokument
został przygotowany jedynie przez firmę Amber Sp. z o.o., stąd MSP wyłącznie jej przyznało prawo do rokowań. Opracowany plan został przesłany do KE.
12 maja 2008 roku Amber Sp. z o.o. zrezygnowała z uczestnictwa w procesie
prywatyzacji stoczni14. Głównym powodem wycofania się z przejęcia stoczni
była jej nierentowność. W tej sytuacji minister Skarbu Państwa zapowiedział pozyskanie nowych inwestorów dla stoczni w Gdyni, jednocześnie podjął decyzję
o zamknięciu procesu prywatyzacji Stoczni Gdynia SA prowadzonego w trybie
publicznego zaproszenia do rokowań15. Do potencjalnych inwestorów wysłano
zapytanie, czy są zainteresowani nabyciem udziałów gdyńskiej stoczni. Efektem
tego było złożenie w czerwcu 2008 roku przez spółkę ISD Polska Sp. z o.o.16 dokumentu Zainteresowanie negocjacjami w sprawie nabycia akcji Stoczni Gdynia
SA. Większościowe udziały w spółce ISD Polska Sp. z o.o. miał ukraiński Związek Przemysłowy Donbasu17. 13 czerwca 2008 roku minister Skarbu Państwa
A. Grad zawarł porozumienie z ukraińskim właścicielem stoczni w Gdańsku dotyczące zbycia akcji Stoczni Gdynia SA. W dokumencie określono ramowe warunki transakcji sprzedaży akcji stoczni oraz założenia wspólnego planu restrukturyzacyjnego dla Stoczni Gdynia SA i Stoczni Gdańsk SA. Plan miał zostać
przedstawiony KE do 26 czerwca 2008 roku. Oferta nabycia akcji stoczni w Gdyni została złożona również przez Polish Shipbuilding Company Sp. z o.o. (PSC)18,
która w terminie przesłała plany restrukturyzacji przedsiębiorstwa do KE. Kilka
dni później obaj zainteresowani inwestorzy złożyli oferty nabycia akcji Stoczni
Gdynia SA. Komisja Europejska zakwestionowała jednak plany restrukturyzacji
stoczni. Zdaniem komisarz N. Kroes, nie spełniały „one stawianych przez KE warunków restrukturyzacji, jakimi są: sfinansowanie przede wszystkim z własnych
środków spółki, zapewnienie długoterminowej rentowności i ograniczenia mocy
produkcyjnych, by skompensować przyznaną pomoc państwa”19. Plany stoczni
miały zostać uzupełnione i przesłane ponownie do rozpatrzenia przez komisję.
http://www.gospodarka.gazeta.pl/2029020,49621,5206373.html?sms_code (20.05.2009).
Biała księga prywatyzacji polskich stoczni, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa,
wrzesień 2004, s. 27.
16
SRP, k. VI, d. nr 900: Informacja na temat sytuacji w morskich stoczniach produkcyjnych..., s. 18.
17
Od października 2007 r. spółka ISD Polska Sp. z o.o. miała większość udziałów Stoczni
Gdańsk SA. Ukraiński inwestor objął pakiet akcji Stoczni Gdańsk SA o wartości 400 mln zł, co
oznaczało przejęcie 75% akcji przedsiębiorstwa. „Gazeta Wyborcza” z 29 listopada 2007.
18
SRP, k. VI, d. nr 900: Informacja na temat sytuacji w morskich stoczniach produkcyjnych..., s. 18.
19
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33203,5311568,KE (23.02.2010).
14
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Zarzuty KE zakwestionował prezes ISD Polska Sp. z o.o. Konstanty Litwinow,
w którego opinii zapewnienie długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa
byłoby możliwe tylko w sytuacji, gdyby zobowiązania stoczni wobec wierzycieli
zostały uregulowane przez państwo. Plan połączenia stoczni w Gdańsku i Gdyni
stanowił optymalne rozwiązanie ekonomiczno‑finansowe20.
Spółka PSC uzupełniła plan restrukturyzacji Stoczni Gdynia SA, jednakże
nie przedstawiła dokumentów potwierdzających swoją wiarygodność finansową,
co spowodowało, że MSP zaprzestało prowadzenia z nią dalszych negocjacji.
12 września 2008 roku rząd polski podpisał ze spółką ISD Polska Sp. z o.o.
Umowę dotyczącą kluczowych warunków przyszłej umowy prywatyzacyjnej
spółki Stocznia Gdynia SA. Zmodyfikowany plan restrukturyzacji stoczni opracowany przez spółkę został przesłany do Brukseli21. Brak porozumienia między
komisją a ukraińskim inwestorem zainteresowanym nabyciem aktywów stoczni
spowodował jego wycofanie się z planów prywatyzacji przedsiębiorstwa.
6 listopada 2008 roku KE podjęła decyzję w sprawie trwającego od 1 czerwca 2005 roku postępowania wyjaśniającego zgodność udzielenia Stoczni Gdynia
SA pomocy publicznej z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Stwierdzono, że pomoc w formie dotacji została udzielona niezgodnie z prawem wspólnego rynku i powinna zostać zwrócona. W ocenie komisji od 2004 roku Stocznia
Gdynia SA nie osiągnęła zysku z wyprodukowanych statków, a swoją działalność
zawdzięczała dotacjom. Komisja Europejska podjęła decyzję o niestandardowym
rozwiązaniu w stosunku do Stoczni Gdynia SA, dzięki któremu powinny być
ograniczone negatywne skutki społeczne i regionalne. Polska została zobowiązana do zwrotu pomocy publicznej dzięki sprzedaży aktywów Stoczni Gdynia
SA po cenie rynkowej w drodze przetargu otwartego, a następnie likwidacji
przedsiębiorstwa. Nabywcy aktywów nie byli zobowiązani do spłaty udzielonej
pomocy publicznej. Inwestorzy mogli wykorzystać majątek stoczni w Gdyni SA
do prowadzenia działalności gospodarczej niekoniecznie związanej z produkcją
statków22. Ze środków uzyskanych ze zbycia majątku Stoczni Gdynia SA miały
zostać zabezpieczone interesy wierzycieli stoczni.
Na mocy decyzji KE polski rząd został zobowiązany do uruchomienia procedury zbycia majątku stoczni w Gdyni. Gabinet D. Tuska przygotował projekt
ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeIbidem.
„Dziennik Bałtycki” z 12 września 2009.
22
Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, Ministerstwo Skarbu Państwa,
Warszawa, 29 kwietnia 2009, s. 17.
20
21
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niu dla polskiego przemysłu stoczniowego23 (potocznie zwaną specustawą stoczniową). Zanim projekt ustawy trafił do Sejmu RP, był przedmiotem konsultacji
między stroną rządową a organizacjami związkowymi działającymi przy stoczniach. Strony ustaliły między innymi program ochrony pracowników, dobrowolnych odejść oraz zwolnień monitorowanych. Jednym z głównych rezultatów rozmów było określenie zależnych od stażu pracy wysokości kwot odszkodowań dla
pracowników przedsiębiorstw.
Przyjęta przez Sejm RP ustawa o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego24 określała zasady podziału, sprzedaży majątku Stoczni Gdynia SA (w drodze otwartego, nieograniczonego przetargu), powołania administracji odpowiedzialnej za
likwidację stoczni oraz sposoby rozdysponowania środków uzyskanych ze sprzedaży25. Dokument ten obejmował program ochrony stoczniowców zatrudnionych
w stoczni w Gdyni i gwarantował wypłatę odszkodowań (od 20 tys. zł do 60 tys. zł).
Sprzedaż majątku miała być zakończona do maja 2009 roku26. Do tego czasu
z pracownikami stoczni w Gdyni (ponad 5 tys. osób) miały zostać rozwiązane
umowy o pracę.
Zgodnie z ustawą o postępowaniu kompensacyjnym minister Skarbu Państwa nadzorował sprzedaż majątku Stoczni Gdynia SA za pośrednictwem prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Wojciecha Dąbrowskiego27, do którego
obowiązków należało wydawanie decyzji dotyczących wszczęcia, umorzenia
i zakończenia postępowania kompensacyjnego oraz zatwierdzenia planu sprzedaży składników majątkowych stoczni28. Za realizację procesu kompensacyjnego odpowiadał niezależny zarządca kompensacji. Do jego kompetencji należało
dokonywanie wyceny i sporządzanie planów sprzedaży oraz podział składników
majątkowych stoczni. Zarządca był wybierany przez wstępne zgromadzenie wierzycieli stoczni (mogła to być osoba fizyczna lub spółka handlowa).

SRP, k. VI, d. nr 1410: Rządowy projekt ustawy o postępowaniu kompensacyjnym
w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, s. 1.
24
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach
o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, Dz.U. 2008, nr 233, poz. 1569.
25
K. Malec, Stocznie za burtą, „Obywatel” 2009, nr 2, s. 25.
26
Ibidem.
27
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym...
28
Ibidem.
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21 stycznia 2009 roku zarządcą postępowania kompensacyjnego stoczni
w Gdyni została firma Bud Bank Leasing Sp. z o.o., której prezesem był Roman
Nojszewski29.
Procedura sprzedaży majątku Stoczni Gdynia SA miała przebiegać w następujących etapach:
– wydanie przez prezesa ARP postanowienia o zatwierdzeniu planu sprzedaży,
– ogłoszenie w prasie oraz na stronie internetowej stoczni informacji o zbywanym majątku,
– prowadzenie przetargu przez zarządcę kompensacji,
– wybór najkorzystniejszej oferty przez zarządcę kompensacji,
– wydanie przez prezesa ARP postanowienia o zakończeniu procedury
przetargowej,
– zawarcie umowy sprzedaży przez zarządcę kompensacji z inwestorem30.
W marcu i kwietniu 2009 roku w prasie ogólnopolskiej i regionalnej ukazały
się ogłoszenia o przetargach. Majątek stoczni został podzielony na 36 pakietów,
które tworzyły trzy grupy ze względu na przedmiot przetargu.
15 maja 2009 roku zakończono przetargi na sprzedaż majątku Stoczni Gdynia SA, a 26 maja przeprowadzono aukcje obejmujące składniki stoczni, które nie
zostały zbyte w drodze przetargów31. Spółka SPFG wylicytowała najwyższą cenę
w ośmiu przetargach i trzech aukcjach. Za aktywa Stoczni Gdynia SA zaproponowano kwotę 220 mln zł32. Zarejestrowana na Antylach Holenderskich33 spółka SPFG reprezentowała inwestora z Kataru. Nabycie kluczowych składników
niezbędnych do produkcji stoczniowej przez inwestora z Kataru dało nadzieję
stoczniowcom, że budowa statków będzie kontynuowana. O takiej przyszłości
stoczni mówił minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, który podał do publicznej wiadomości, że inwestor z Kataru zamierza produkować statki.

„Gazeta Wyborcza” z 22 stycznia 2009.
Polskie stocznie zapraszają inwestorów, „Gospodarka i Przemysł” 2009, nr 9, s. 7.
31
W wyniku przeprowadzenia przetargów i aukcji wyłoniono jedenastu inwestorów:
Stiching Particulier Fonds Greenrights (SPFG), Gafako Sp. z o.o., Eco Transped Mariusz Nierychlewski, TLMJ Real Estate Sp. z o.o., Eurogaz – Gdynia Sp. z o.o., NTA Sp. z o.o., Makromor s.c., Euromal – Grupa Stoczni Gdynia Sp. z o.o., Jan Woźniak, Grupa Inwestycyja JMB Development Ltd Sp. z o.o., Elbląski Uniwersytet Robotniczy, Euro Rusztowania – Grupa Stoczni Gdynia
Sp. z o.o., zainteresowanych nabyciem 29 spośród 36 składników majątkowych Stoczni Gdynia
SA. SRP, k. VI, d. nr 2321, zał. 2: Przebieg procesów przetargowych, s. 1.
32
„Dziennik Bałtycki” z 28 maja 2009.
33
J. Krzemiński, Mieszanie w stoczniach, „Wprost” 2009, nr 37, s. 44.
29
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Podczas przetargów i aukcji brakowało zainteresowanych kupnem siedmiu
składników majątkowych przedsiębiorstwa. Wszyscy nabywcy, z wyjątkiem spółki SPFG, przekazali środki zarządcy kompensacji na zakup mienia przedsiębiorstwa. W ich posiadaniu zalazły się między innymi tereny produkcyjne stoczni.
Plan 1. Podział terenów produkcyjnych Stoczni Gdynia SA
w wyniku przetargów i aukcji zakończonych 15 i 26 maja 2009 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: SRP, k. VI, d. nr 2321, zał. 2: Przebieg procesów przetargowych, s. 1–4; http://www.stocznia.gdynia.pl/przetargi.php (28.02.2010).

Pierwotny termin uregulowania zobowiązania wyznaczono na 21 lipca 2009
roku. Mimo że termin przesunięto na 17 sierpnia, katarski inwestor wycofał się
z zakupu stoczni w Gdyni. Majątek przedsiębiorstw miała przejąć rządowa agencja inwestycyjna z Kataru34. Termin dokończenia wszelkich formalności związanych z kupnem terenów stoczni wyznaczono na koniec sierpnia – do transakcji
34

„Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 19 sierpnia 2009; „Dziennik” z 19 sierpnia 2009.
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jednak nie doszło35. Podział terenów produkcyjnych Stoczni Gdynia SA w wyniku przetargów (zakończonych 15.05.2009 r.) i aukcji (zakończonej 26.05.2009 r.)
przedstawiono na planie 1.
31 sierpnia skończył się czas obowiązywania ustawy o postępowaniu kompensacyjnym. Na prośbę polskiego rządu 8 września 2009 roku KE wyraziła
zgodę na ponowną sprzedaż majątku stoczni w trybie specustawy stoczniowej36.
Termin sprzedaży Stoczni Gdynia SA oraz zakończenia całej procedury został
wyznaczony na koniec 2009 roku.
26 listopada 2009 roku odbył się drugi przetarg na aktywa Stoczni Gdynia
SA37. Majątek stoczni podzielono na 18 pakietów, do udziału w licytacji zgłosiło
się pięć firm38. Stocznia Crist Sp. z o.o. oraz Europlazma Gdynia – Grupa Stoczni
Gdynia Sp. z o.o. wpłaciły wadium, nie przystąpiły jednak do licytacji39. Z kolei
firma KB Pomorze Sp. z o.o. nie wylicytowała żadnego majątku. W przetargach
sprzedano pakiet spółce Energomontaż-Północ SA40. Nowy właściciel stwierdził,
że będzie producentem konstrukcji stalowych. Trzy przetargi wygrała Stocznia
Remontowa „Nauta” SA41. Pozostałymi składnikami majątku stoczni inwestorzy nie byli zainteresowani. Podział terenów produkcyjnych Stoczni Gdynia SA
w wyniku przetargu zakończonego 26 listopada 2009 roku został przedstawiony
na planie 2.
Od maja 2009 roku zarządcy kompensacji nie udało się sprzedać wszystkich
aktywów Stoczni Gdynia SA. Z tego też powodu ARP podjęła decyzję o przeprowadzeniu czternastu aukcji na majątek stoczni42, które zaplanowano przepro-
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„Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 1 września 2009; „Dziennik Bałtycki” z 31 sierpnia

„Dziennik. Gazeta Prawna” z 28 września 2009.
„Gazeta Polska” z 25 listopada 2009.
38
http://www.bankier.pl/wiadomosci/print.html?_id=2063128 (2.03.2010).
39
http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Po-licytacji-majatku-To-koniec-Stoczni-Gdynia
(2.03.2010).
40
Firma Energomontaż-Północ SA powstała w 1991 r. w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Montażu Elektrowni „Energomontaż-Północ” w spółkę akcyjną. Oferta spółki Energomontaż-Północ SA obejmowała prace budowlano-montażowe, uruchamianie obiektów, produkcję
warsztatową i prefabrykację elementów stalowych, http://www.energomontaz.com.pl/pl/o-firmie
(2.03.2010).
41
Historia działalności Stoczni Remontowej „Nauta” SA rozpoczęła się w latach 20.
XX w. W okresie działalności stoczni przeprowadzono kilkanaście tysięcy remontów różnego
typu statków, zbudowano ponad 400 małych i średnich jednostek floty rybackiej i technicznej,
http://www.nauta.pl/historia.html (2.03.2010).
42
„Kurier Szczeciński” z 14 grudnia 2009.
36
37
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wadzić 16 grudnia 2009 roku43. Stocznia Crist Sp. z o.o.44 wylicytowała rejon
prefabrykacji kadłubów za 38,5 mln zł45, z kolei firma Rubo Sp. z o.o.46 za 8,5 mln zł
kupiła udziały w Euro Rusztowaniach – Grupie Stoczni Gdynia Sp. z o.o. Na
aukcji sprzedano dwa składniki majątkowe Stoczni Gdynia SA. Pozostała część
majątku przedsiębiorstwa nie była przedmiotem zainteresowania inwestorów.
Przeprowadzona aukcja była ostatnią formą sprzedaży składników stoczni na
mocy ustawy stoczniowej.
Plan 2. Podział terenów produkcyjnych Stoczni Gdynia SA
w wyniku przetargów zakończonych 26 listopada 2009 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://bbl.com.pl/?informacje-prasowe,77 (28.02.2010).

„Dziennik Bałtycki” z 16 grudnia 2009.
Stocznia Crist Sp. z o.o. prowadzi działalność od 1990 r., http://www.crist.com.pl
(2.03.2010).
45
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/kraj/news/sprzedano-czesc-majatku-stoczni-gdyni
(2.03.2010).
46
Spółka Rubo Sp. z o.o. powstała w 1991 r. Zajmuje się projektowaniem, sprzedażą
i dzierżawą m.in. systemów rusztowań, barierek zabezpieczających i hal namiotowych, http://
www.rubo.pl/go.php/pl/o_firmie/informacje_ogolne.html (2.03.2010).
43

44
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W sierpniu 2012 roku zakończono proces kompensacji Stoczni Gdynia SA.
Było to możliwe po zaspokojeniu wierzytelności i realizacji programu ochrony praw pracowników środkami pochodzącymi ze sprzedaży majątku stoczni.
W wyniku prowadzonych przetargów na sprzedaż składników majątkowych
przedsiębiorstwa, Stocznia Gdynia SA uzyskała 421,5 mln zł. Po ogłoszeniu
upadłości spółki nastąpiło przekazanie niesprzedanego majątku Stoczni Gdynia
SA syndykowi, który po zinwentaryzowaniu i wycenie mienia stoczni, rozpoczął jego sprzedaż. Syndyk, w odróżnieniu od zarządcy kompensacji, miał prawo
sprzedać zakład w całości, a nie w częściach, w formie pakietów47 oraz przeprowadzić nieograniczoną liczbę przetargów, obniżając za każdym razem cenę
wyjściową majątku przedsiębiorstwa.
Zakończenie
Prywatyzację Stoczni Gdynia SA uzależniono od decyzji podejmowanych
przez Radę Ministrów. Do czasu rządu Jarosława Kaczyńskiego nie powstał rządowy program określający kierunki prywatyzacji tego przedsiębiorstwa oraz
działania, jakie należało podjąć w celu jego realizacji. Wyjątkiem był program
rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego, z tym, że miał on charakter ogólnych tez,
brakowało w nim szczegółowego planu prywatyzacji. Od 2001 roku działalność
Stoczni Gdynia SA, będącej własnością Skarbu Państwa, przynosiła straty, a następnie utraciła płynność finansową. Bez interwencji państwa, w formie pomocy
publicznej, stocznia nie byłaby w stanie kontynuować działalności. Udzielona pomoc publiczna nie wpłynęła na poprawę sytuacji stoczni, co było spowodowane
brakiem restrukturyzacji organizacyjnej, finansowej, majątkowej i zatrudnienia,
a następnie pozyskaniem inwestora w celu prywatyzacji tego podmiotu. Rząd
polski podejmował doraźne działania, które stwarzały możliwość dalszej działalności stoczni w Gdyni, a nie zapobiegały skutkom zaistniałej sytuacji. Celem
rządu było utrzymanie stoczni, która warunkowała dalszy rozwój regionu, a także powstrzymanie protestów społecznych i wzrostu bezrobocia. Oprócz polityki
rządu związanej z odwlekaniem prywatyzacji stoczni, na jej sytuację wpływały
również błędy popełniane przez kierownictwo stoczni w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Należy także pamiętać o pojawieniu się konkurencyjnych stoczni,
które wpłynęły na portfel zamówień Stoczni Gdynia SA.

47

„Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 15 grudnia 2009.
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Przystąpienie Polski do UE wymusiło na rządzie polskim podjęcie działań zmierzających do prywatyzacji Stoczni Gdynia SA. Zapowiadane sprzedaże
stoczni przez rząd PO-PSL, jak również poprzedni, nie zostały zrealizowane.
Trudności wynikały z nieumiejętnego pozyskiwania inwestorów oraz braku akceptacji KE dla planów restrukturyzacyjnych opracowanych przez firmy zainteresowane przejęciem majątku stoczni. Brak inwestora strategicznego, udzielana
pomoc publiczna (na przykład w formie gwarancji Skarbu Państwa na budowę
statków, dokapitalizowania, pożyczek) oraz narastające zadłużenie stoczni skłoniło KE do podjęcia decyzji o sprzedaży majątku przedsiębiorstwa, a następnie
jego likwidacji.
Przeprowadzona analiza polityki rządu w zakresie prywatyzacji Stoczni
Gdynia SA ukazała, że sprzedaż tego przedsiębiorstwa była jedyną szansą dla
prowadzenia dalszej jego działalności. Niestety do czasu przystąpienia Polski do
UE poszczególne rządy nie podjęły takich działań. W następnych latach starania
rządu w celu prywatyzacji Stoczni Gdynia SA nie przyniosły efektów.
Streszczenie
Mimo że przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych były elementem transformacji systemowej w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku,
poszczególne rządy do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nie podjęły działań w celu prywatyzacji Stoczni Gdynia SA. Było to związane z brakiem wypracowanej
przez poszczególne rządy jednolitej koncepcji prywatyzacji tego przedsiębiorstwa. Dopiero w 2005 roku na polecenie Komisji Europejskiej rząd polski opracował strategię dla
sektora stoczniowego na lata 2006–2010. Od tego momentu działania polskiego rządu na
rzecz prywatyzacji Stoczni Gdynia SA nabrały dynamiki. Celem niniejszego artykułu
jest zaprezentowanie działań rządu Donalda Tuska, Sejmu RP oraz stanowiska Komisji
Europejskiej w zakresie prywatyzacji Stoczni Gdynia SA. Starano się zdefiniować przyczyny i omówić okoliczności jej likwidacji.
Słowa kluczowe: polityka przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych,
przemysł stoczniowy, Stocznia Gdynia SA, rząd polski, Komisja Europejska, inwestor strategiczny
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THE POLICY OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
IN RELATION TO THE PRIVATIZATION OF STOCZNIA GDYNIA SA
Summary

Despite the fact that the ownership transformations of the state-owned enterprises
constituted an element of the system transformation in Poland at the end of 1980s, until Poland’s accession to the European Union individual governments did not undertake
actions aiming at the privatization of Stocznia Gdynia SA This resulted from the lack
of the governments’ uniform privatization concept in relation to the enterprise. Only
in 2005, at the European Union’s order, Polish government elaborated the strategy for
shipyard sector covering years 2006–2010. Thereby, it may be stated that the actions of
the Polish government aimed at the privatization of Stocznia Gdynia SA gained speed.
The goal of this article is to present actions of the government of Donald Tusk, the Sejm
of the Republic of Poland and the position of the European Commission in scope of the
privatization of Stocznia Gdynia SA It includes an attempt to define causes and elaborate
circumstances of its liquidation.
Key words: state-owned enterprises privatization policy, shipyard industry, Stocznia
Gdynia SA, Polish government, European Commission, strategic investor
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KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE
KOMISJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH SEJMU
W LATACH 1989–2011

1. Rola i zadania komisji sejmowych w pracach i strukturze Sejmu
Z zakresu działania Sejmu w głównej mierze wynika struktura komisji
sejmowych. Występują dwa rodzaje komisji sejmowych: stałe, funkcjonujące
w okresie kadencji, oraz nadzwyczajne, których działanie uzależnione jest każdorazowo od woli Sejmu. Trzeci rodzaj komisji sejmowych to te, które należy
zaliczyć do organów niestałych, powoływanych ad hoc – komisje śledcze, które
Sejm może powołać do „zbadania określonej sprawy”.
Zasadą regulaminową jest powoływanie komisji zwłaszcza stałych, jako
podstawowej „infrastruktury” izby oraz działanie komisji na posiedzeniach. Komisje stałe powoływane są do bieżącej obsługi zadań Sejmu i najczęściej są tworzone na podstawie dwóch niejednolitych kryteriów. Pierwszym jest kryterium
przedmiotowe, określane również jako resortowe lub problemowe: komisje odpowiadają albo istniejącym ministerstwom bądź działom administracji rządowej,
*
dr Marzenna Giedrojć, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego,
e-mail: giedro@wp.pl.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
16 lipca 1997 r., Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, art. 111.

M. Kruk, Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008, s. 77–78.

W toczących się dyskusjach coraz częściej powraca się do myśli o zmniejszeniu liczby
komisji. „Nadmierna liczba komisji powoduje, iż w Sejmie jak gdyby zaciera się granica między
kontrolą parlamentarną a pewną wynikającą z trójpodziału władz autonomią, w grubym cudzysłowie, egzekutywy jako władzy wykonawczej”, A. Bałaban, Sześć funkcji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4.

32

Marzenna Giedrojć

albo wiążą się z pewnymi zadaniami czy problemami. Ich zadaniem jest przede
wszystkim opiniowanie projektów ustaw i poprawek oraz merytoryczna praca
nad nimi. Taką komisją jest powołana 2 sierpnia 1989 roku Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (dalej KMNE). Drugie kryterium wyodrębniania
komisji można określić jako funkcjonalne – zakres ich działania i prac związany
jest ze specyfiką kompetencji Sejmu lub charakterem jego funkcjonowania. Do
tych komisji zalicza się komisję ustawodawczą, odpowiedzialności konstytucyjnej, regulaminową, spraw poselskich, ds. kontroli państwowej i etyki poselskiej.
Komisje sejmowe jako organy pomocnicze i wewnętrzne izby parlamentu nie oddziałują na zewnątrz izby, zatem nie prowadzą do odrębnych działań, a jedynie
wspierają konstytucyjne zadania samego parlamentu. Trybunał Konstytucyjny
w 1994 roku wyraźnie wskazał, że komisje sejmowe nie są samodzielnymi organami państwowymi, a jako organy wewnętrzne o charakterze roboczym Sejmu są
najbardziej reprezentatywnymi ogniwami prac izby – zarówno przez swój parytetowy skład, jak i przedmiotowy zakres działań. Komisje są wyodrębnioną organizacyjnie, ściśle umiejscowioną częścią parlamentu, wyposażoną przez przepisy
prawa w określone, własne kompetencje; tworzy je i znosi parlament.
W zakresie kompetencji przypisanych Sejmowi wynika, że organ ten nie
odgrywa decydującej roli wśród innych organów państwa w sferze zagranicznej. Bieżące prowadzenie polityki zagranicznej państwa stanowi domenę Rady
Ministrów, czego konsekwencją jest sprowadzenie Sejmu do roli organu kontrolującego działania podejmowane w tym zakresie przez organy wykonawcze.
O legitymizacji izby parlamentu do aktywności w sferze współpracy międzynarodowej decyduje charakter ustrojowy tego organu. Aktywność Sejmu, jego
organów oraz posłów nie może prowadzić do jakichkolwiek napięć w realizowaniu przez powołane do tego organy i instytucje przypisanych im kompetencji
w tej dziedzinie. Zasada współdziałania Sejmu z rządem w sprawach polityki
zagranicznej jest jedną z najważniejszych zasad współpracy międzynarodowej.
Sejm w działaniach międzynarodowych może podejmować tylko takie działania,
które mieszczą się w ramach tych założeń. Włączenie we współpracę międzynarodową wszystkich frakcji parlamentarnych jest tym samym gwarancją ciągłości


Szerzej: M. Florczak-Wątor, P. Czarny, Międzynarodowa współpraca Sejmu RP, Warszawa 2012.
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polityki zagranicznej państwa. Regulamin Sejmu nie wspomina wprost o problematyce współpracy międzynarodowej komisji sejmowych. Jednak możliwość
utrzymywania tych kontaktów i prowadzenia współpracy z różnymi instytucjami
zagranicznymi mają prawie wszystkie komisje sejmowe. Z uwagi na zasadę pomocniczego charakteru komisji, ich kontakty międzynarodowe służyć powinny
całemu Sejmowi. Komisje przestrzegać powinny nie tylko podstawowych założeń polskiej polityki zagranicznej, ale członkowie komisji winni mieć również
świadomość prezentowania nie własnych poglądów, ale większości posłów.
2. Sejm PRL – X kadencja
Po załamaniu się systemu autorytarnego nastąpiło nasilenie kontaktów
z państwami i społecznościami macierzystymi mniejszości narodowych. Całkowicie zmieniły się relacje polityczne i gospodarcze między demokratyczną Polską a jej coraz liczniejszymi nowymi sąsiadami. W Polsce mniejszości narodowe stanęły wobec konieczności restytucji i odbudowy związków kulturalnych
z własnymi państwami i społecznościami narodowymi, które to relacje były osłabione w czasach PRL. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych zajęła się
upodmiotowianiem obywatelskim członków zarówno komisji, jak i mniejszości
narodowych oraz dostosowywaniem swoich prac do wymagań nowej międzynarodowej rzeczywistości. Problematyka ta w czasie prac Sejmu kontraktowego
ujmowana była przez pryzmat stosunków Polski z jej najbliższymi sąsiadami,
ulegała zmianom wraz ze zmianami politycznymi i geopolitycznymi w środkowej i wschodniej Europie.
Powstanie w krótkim czasie w bezpośrednim sąsiedztwie Polski niepodległych państw narodowych wpłynęło na nawiązywanie dwustronnych kontaktów
parlamentarnych. Spotkania posłów KMNE z posłami parlamentu Ukrainy zorganizowano w dniach 4–6 maja 1990 roku, z delegacją Grupy Parlamentarnej
RFN-Polska Niemieckiego Bundestagu – 18 września 1991 roku, zaś z deputowanymi do Parlamentu Białoruskiego SRR w dniach 27–28 kwietnia 1991 roku.
Na zorganizowanym przez Towarzystwo „Europa” seminarium „PolskaNiemcy: wczoraj, dziś, jutro” w dniach 8–9 września 1990 roku w obecności

„Zasada współdziałania w kontaktach zagranicznych przedstawicieli różnych frakcji
parlamentarnych z jednej strony ma zapobiegać zmonopolizowaniu współpracy międzyparlamentarnej przez deputowanych partii rządzącej, z drugiej – umożliwia opozycji nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych z parlamentarzystami innych państw i osobami sprawującymi
w tych państwach ważne funkcje państwowe”, ibidem, s. 51.
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posłów KMNE doszło do spotkania z przedstawicielami mniejszości niemieckiej.
26 października 1990 roku na posiedzeniu KMNE, w obecności przedstawiciela
MSZ, zastanawiano się nad sytuacją mniejszości niemieckiej i osób żyjących na
Śląsku. Działo się to w przededniu rozpoczęcia oficjalnych rozmów z delegacją
niemiecką (30–31.101990 r.), dotyczących traktatu granicznego i ustanowienia
nowych, prawnych podstaw stosunków polsko-niemieckich. Dyskusja związana
była z prezentacją niemieckich aspiracji w opublikowanym Memorandum Stowarzyszeń Osób Pochodzenia Niemieckiego skierowanym do rządu niemieckiego
i polskiego. Problemy mniejszości niemieckiej, wynikające z negocjowanych
traktatów Polski z Niemcami, były podstawą rozmów posłów KMNE z przewodniczącą Bundestagu – Ritą Siissmuth 5 marca 1991 roku.
Złożoną sytuację Polaków na Litwie analizowano 25 września 1991 roku na
połączonych posiedzeniach KMNE, Komisji Spraw Zagranicznych i Łączności
z Polakami za Granicą. Przedstawiciele MSZ poinformowali posłów o zachowaniach władz centralnych i lokalnych Litwy dyskryminujących Polaków. W dyskusji wyraźnie podkreślano dysproporcję między relacjami państwa polskiego
wobec mniejszości litewskiej w Polsce i polskiej na Litwie. Spotkanie odbywało
się na kilka dni przed kolejną turą rozmów w sprawie deklaracji polsko-litewskiej. Posłowie poparli stanowisko rządu polskiego, aby Polakom na Litwie stworzono odpowiednie warunki ochrony i rozwoju tożsamości narodowej, podobnie
jak stwarza się je mniejszościom narodowym w Polsce. Postulowano, aby w dziedzinie ochrony mniejszości narodowych punktem odniesienia były „normy, standardy i praktyka międzynarodowa, a w szczególności dokumenty kopenhaskie
KBWE i genewskiej konferencji, jak też odpowiednie dokumenty Rady Europy
i ONZ, a państwa winny prowadzić politykę zgodną z ich ustawodawstwem wewnętrznym”.
Z powodu uwarunkowań politycznych, narodowościowych i historycznych
kontakty Polaków z różnymi sąsiadami miały odmienny charakter i inne rezultaty. Dążąc do pojednania Polaków z ich sąsiadami, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, wspólnie z Sejmową Komisją Łączności z Polakami za
Granicą, utworzyła, w wyniku prowadzonych dwustronnych rozmów, wspólne

Biuletyn KMNE X kadencja PRL, posiedzenie 26.10.1990 r.; B. Nitschke, Niemcy,
w: Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie
światowej, red. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2013, s. 46.

Biuletyn KMNE, X kadencja PRL, Wspólne posiedzenie KMNE, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Łączności z Polakami za Granicą 25.09.1991 r.

Szerzej w Biuletynie KMNE, X kadencja PRL wspólne z Komisją Łączności z Polakami
za Granicą, posiedzenie 6.03.1991 r.
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międzyparlamentarne grupy robocze: polsko-ukraińską i polsko-białoruską, planując tworzenie dalszych, przede wszystkim polsko-litewskiej. Dążono do rozwiązywania kwestii problematycznych we wzajemnych stosunkach i niezależnie
od prac kontynuowanych w ramach unii międzyparlamentarnej, wyraźnie dążono do poszerzenia pól negocjacji w czasie wizyt delegacji zagranicznych parlamentów w Polsce. Do wizyty parlamentarzystów ukraińskich w Komisji doszło
w styczniu i marcu 1991 roku, a parlamentarzystów białoruskich – w kwietniu
i czerwcu 1991 roku.
W dniach między 18 a 21 czerwca 1991 roku, na zaproszenie Rady Najwyższej Ukraińskiej SRR, na Ukrainę pojechała wspólna delegacja Komisji Łączności z Polakami za Granicą i Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Sejmu RP. Głównym celem wyjazdu była kontynuacja wszczętych w początkach
marca 1991 roku w Warszawie rozmów na temat powołania stałej Komisji międzyparlamentarnej. W czasie wizyty wymieniono poglądy na temat ówczesnych
stosunków polsko-ukraińskich. Delegacja miała też możliwość przeprowadzenia
rozmów z przedstawicielami Rady Najwyższej, została przyjęta przez przewodniczącego Rady Najwyższej Leonida Krawczuka, zastępcę ministra spraw zagranicznych, kierownictwo Towarzystwa „Ukraina”, działaczy Zarządu Głównego
Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego na Ukrainie oraz Konsula
Generalnego RP w Kijowie. W przedstawionym po powrocie sprawozdaniu,
członkowie KMNE podkreślali, że przeprowadzone rozmowy miały charakter
konkretny, rzeczowy i przebiegały w dobrej atmosferze. Dotyczyły głównie sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie, perspektyw jej rozwoju, stosunków polsko-ukraińskich, sytuacji Polaków na Ukrainie i Ukraińców w Polsce. W sprawozdaniu poseł Tomasz Knothe wskazał, że „1. Zwracało uwagę zdecydowanie
i zgodność rozmówców ukraińskich, niezależnie od ich przynależności partyjno-politycznej, co do konieczności uzyskania przez Ukrainę niepodległości. Stanowisko pro-niepodległościowe było zazwyczaj podbudowane szeroką argumentacją, wskazującą w sposób racjonalny na szkodliwość dalszego pozostawania
w ramach ZSRR. Jednocześnie podkreślano, że Ukraina będzie podążała do niepodległości drogą pokojową i ewolucyjną, że będzie zbliżała się do niepodległości etapami.
2. Okazywano wielkie nadzieje i zainteresowanie w rozwoju stosunków z Polską.
Leonid Krawczuk podkreślił, że dopóki ich kraj nie uzyska samodzielności, nie


Archiwum Sejmu (dalej AS), KMNE, X kadencja PRL, Notatka na temat wizyty delegacji Sejmu RP w Ukraińskiej SSR w czerwcu 1991 r., k. 326.
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zmieni istniejącego stanu prawno-finansowego, trudno mówić o szerszym rozwoju kontaktów gospodarczych.
3. Rozmówcy ukraińscy podzielali pogląd, że problematyka mniejszości polskiej
na Ukrainie i wobec Ukraińców w Polsce oraz sprawy wyznaniowe posiadają
kapitalne znaczenie dla przyszłości stosunków polsko-ukraińskich. Deklarowali
chęć przełamywania stereotypów i narosłych latami uprzedzeń. Należy podkreślić, że w tej sferze najbardziej palącą sprawą wydaje się wprowadzenie odpowiedniego obiegu informacji. Stan wiedzy rozmówców o sytuacji mniejszości
ukraińskiej w Polsce był mizerny.
4. Jeśli chodzi o ludność polską na Ukrainie, najbardziej konfliktowym obszarem
pozostaje Lwów. Tutaj nawet błahe zatargi urastają do rangi sporu czy poważnych
incydentów”10. Posłowie po powrocie byli przekonani, że w stosunkach międzyparlamentarnych winno dojść do uzgodnienia daty wizyty w Polsce przewodniczącego Rady Najwyższej Ukraińskiej SRR Leonida Krawczuka, który przejawiał wyraźne zainteresowanie przyjazdem do Polski.
Wymiar międzynarodowy wyjazdów zagranicznych posłów KMNE w tej
kadencji został poszerzony o ich udział w konferencjach międzynarodowych:
poseł Jerzy Wuttke uczestniczył w konferencji „Ksenofobia, rasizm, mniejszości narodowe” w Madrycie w grudniu 1990 roku. W konferencji Okrągły Stół
Europejski „Mniejszości narodowe, narodowości i regiony w budowie nowej architektury Europy” zorganizowanej w Wiedniu w marcu 1991 roku, uczestniczyli posłowie: Jacek Ambroziak i Jerzy Wuttke. Na Konferencję KBWE na temat
mniejszości narodowych w Genewie w lipcu 1991 roku pojechali posłowie: Hanna Suchocka i Jerzy Wuttke11.
3. Międzyparlamentarna współpraca Komisji w latach 1991–2011
Rozpoczęta w 1989 roku przez posłów KMNE współpraca międzynarodowa
stała się w kolejnych kadencjach zjawiskiem powszechnym. Współpraca między
Sejmem a parlamentami poszczególnych krajów nawiązywana była na podstawie
zbieżnych w treści uchwał podejmowanych przez zainteresowane izby. Od Sejmu
I kadencji we współpracy międzyparlamentarnej czynnie uczestniczyli posłowie
Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Ibidem, k. 327–328.
AS, KMNE, X kadencja PRL, Sprawozdanie KMNE z działalności w okresie X kadencji Sejmu RP (1989–1991), k. 490–492.
10
11
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Już w I kadencji Sejmu szczególnie intensywną formą współpracy międzynarodowej stały się kontakty na szczeblu komisji parlamentarnych, których
przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w wymianie zagranicznych delegacji poselskich. Komisje mają wyspecjalizowany charakter, co powoduje, że również
współpraca międzynarodowa, w której uczestniczą, przybiera bardzo skonkretyzowaną postać. W kwietniu 1993 roku Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu spotkała się z parlamentarzystami będącymi członkami utworzonej
wcześniej Litewsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Rady Najwyższej Republiki
Litwy, a z przedstawicielami Komisji ds. Praw Ludzkich w Radzie Najwyższej
Republiki Litwy w dniu 6 stycznia 1993 roku. W spotkaniu z Prezydium KMNE
oraz posłami Mirosławem Czechem i Bogdanem Borusewiczem w ramach wymiany doświadczeń w dniu 16 listopada 1993 roku wzięli udział przedstawiciele
Komisji Praw Obywatelskich i Narodowości Izby Poselskiej Republiki Czeskiej.
Grupy parlamentarne dążyły na nowo do poznania kultury, tradycji i realiów
państw, z którymi Polska podejmowała współpracę. Jej celem było uzyskanie
informacji o państwie, jego ludności, kulturze i obowiązujących rozwiązaniach
prawnych, które mogły być wykorzystane na potrzeby prac legislacyjnych. Podstawową formą działalności sejmowych grup bilateralnych były spotkania z parlamentarzystami innego państwa. W ramach tej formy współpracy posłowie wypracowywali wspólne stanowiska w sprawach istotnych dla obu państw. Dążono
do tego, aby współpraca z parlamentarzystami państw sąsiadujących z Polską była
jak najbardziej całościowa. Przedstawiciele ambasady RFN odbywali spotkania
z Jackiem Kuroniem i członkami Komisji w czerwcu 1994, styczniu 1995 roku
omawiając przede wszystkim problemy mniejszości niemieckiej w Polsce. Rozwiązywaniem przez Polskę problemów tej mniejszości zainteresowanie wykazali
także przedstawiciele Frakcji CSU Bundestagu Niemiec (spotkanie 12.07.1995 r.)
oraz delegacja Parlamentarnego Sekretarza Stanu z RFN w lipcu roku następnego podczas spotkań z posłami i Prezydium KMNE.
Współpraca międzynarodowa odbywała się również na poziomie komisji
sejmowych. W tym wypadku partnerem dla KMNE były komisje parlamentarne
tematycznie odpowiadające polskiej komisji sejmowej. Na początku 1994 roku
Delegacja Sejmu Republiki Litewskiej z jej przewodniczącym i posłami spotkała
się z Prezydium KMNE w celu omówienia najważniejszych problemów mniejszości litewskiej w Polsce. Spotkania z przedstawicielami parlamentu Litwy odbyły się także w październiku 1994 roku oraz w marcu 1997 roku. Ważne spotkanie Prezydium KMNE odbyło w dniu 24 maja 1995 roku z Litewsko-Polską
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Grupą Parlamentarną i dotyczyło realizacji postanowień Traktatu Polska-Litwa.
W dalszych kadencjach oficjalne wizyty złożyli Komisji w styczniu 2001 i 2003
roku Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowacji wraz z grupą 10 parlamentarzystów, przy udziale przedstawicieli stowarzyszeń słowackich w Polsce.
Tematem spotkań było omówienie problematyki mniejszości narodowych i praw
człowieka. Członkowie Komisji ds. Petycji Izby Poselskiej Parlamentu Republiki
Czeskiej w lutym 2002 roku wymienili poglądy z posłami KMNE na temat przestrzegania praw człowieka i sytuacji mniejszości narodowych. W spotkaniu tym
udział wzięli także posłowie będący członkami Prezydium Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP. Wszystkie te spotkania sprzyjały wymianie
doświadczeń i informacji dotyczących problematyki mniejszości narodowych
i etnicznych, zwłaszcza w polityce wewnętrznej państw, ale przede wszystkim
umożliwiły zaprezentowanie współczesnych doświadczeń i rozwiązań prawnych
w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych, wbrew niejednokrotnie powielanym nieprzyjaznym Polsce opiniom i stereotypom. Posłowie
KMNE zaproponowali, aby w celu udrożnienia wymiany informacji oraz doświadczeń przynajmniej raz w roku odbywały się wspólne posiedzenia KMNE
i komisji parlamentarnych zajmujących się problematyką mniejszości narodowych z państw bezpośrednio graniczących z Polską. Z inicjatywą wspólnego
posiedzenia KMNE Sejmu RP z podobną merytorycznie Komisją Sejmu Litwy występowała przewodnicząca KMNE Genowefa Wiśniowska po spotkaniu
z ambasadorem Litwy. Przyjęcie takowej zasady i jej realizacja nie naruszyłaby dotychczas słusznie praktykowanego i utrwalonego przez KMNE założenia
„o nie stosowaniu kryterium wzajemności w sprawie problemów mniejszości narodowych w stosunkach dwustronnych państw, pomimo często występującego
zjawiska braku ekwiwalencji”12. Bez wątpienia mechanizm wspólnych posiedzeń,
oprócz wymiany doświadczeń i informacji, mógłby uruchomić nową dynamikę
niezbędną dla bardziej skutecznej realizacji w praktyce istniejących rozwiązań
w prawodawstwie poszczególnych państw, także i tych wynikających z sygnowania przez nie konwencji międzynarodowych13.
Realizacja polityki etnicznej w Polsce w konfrontacji z realizowaną u polskich sąsiadów, potwierdzała tezę, że w wielu państwach pomimo prowadzonego
dyskursu, pozostaje ona jedynie wewnętrzną domeną trudną do zakwestionowania, zwłaszcza z zewnątrz. Uchwalenie Ustawy o mniejszościach narodowych
Archiwum Sejmu RP (dalej AS RP), KMNE, IV kadencja Sejmu, Sprawozdanie KMNE
z działalności w IV kadencji Sejmu (2001–2005), k. 755.
13
Ibidem, k. 756.
12
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i etnicznych oraz języku regionalnym przeniosło dyskusję międzynarodową
z płaszczyzny deklaracji na płaszczyznę wykonalności14.
W V kadencji Sejmu, Komisja Spraw Etnicznych Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych zaprosiła delegację KMNE do Chińskiej
Republiki Ludowej. Do wizyty doszło w dniach 17–25 czerwca 2007 roku,
a uczestniczący w niej poseł Eugeniusz Czykwin zwrócił uwagę, że wizyta ta
„pozwoliła zgłębić problemy ochrony praw mniejszości w Chinach oraz zacieśnić
współpracę między parlamentami”. Minister Pełnomocnej Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, Jutty Farsch, w dniu 12 kwietnia 2007 roku zorganizowała spotkanie posłów KMNE z dr Bergner Christopher, wiceministrem spraw
wewnętrznych Niemiec, pełnomocnikiem rządu federalnego ds. wysiedlonych
i mniejszości narodowych oraz parlamentarnym sekretarzem stanu i deputowanymi do Bundestagu. W trakcie spotkania nastąpiła wymiana poglądów i informacji o sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Niemczech.
Ożywienie zainteresowania współpracą międzynarodową było wynikiem wejścia Polski do Unii Europejskiej i dało możliwość uzyskania większego wpływu
na sprawy międzynarodowe.
W kolejnej, VI kadencji Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
współpraca międzynarodowa nadal realizowana była głównie w formie kontaktów z delegacjami zagranicznymi. Na przełomie września i października 2008
roku doszło do rewizyty parlamentarzystów Komisji Spraw Etnicznych Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, podczas której omawiano
zagadnienia dotyczące mniejszości narodowych. W listopadzie 2008 roku KMNE
gościła przedstawicieli organizacji pozarządowych z Federacji Rosyjskiej, którzy
zapoznali się z działalnością KMNE, a zwłaszcza prawnymi sposobami rozwiązywania problemów etnicznych. Również w listopadzie 2008 roku przedstawiciele Komisji Praw Człowieka, Mniejszości i Spraw Religijnych Zgromadzenia
Narodowego Republiki Węgierskiej spotkali się z posłami Komisji. Przedstawiciele KMNE wyjechali z rewizytą na Węgry, gdzie zapoznali się z rozwiązaniami dotyczącymi ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych.
Podczas wszystkich kadencji do porządku dziennego należały spotkania
posłów komisji z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska w innych państwach. Realizowano współpracę międzynarodową o mieszanym charakterze.
Niejednokrotnie wizyty te zwiększały szanse na wypracowanie kompromisowe14
Szerzej: T. Browarek, E. Pogorzała, Polityka etniczna Polski, w: Polityka etniczna
współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski,
W. Baluk (złożone do druku w posiadaniu autora).
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go rozwiązania w spornych sprawach. W I kadencji Sejmu KMNE odbyła następujące spotkania z delegacjami zagranicznymi: 4 lutego 1992 roku – z Ministrem
Spraw Zagranicznych RFN Hansem Dietrichem Genscherem oraz towarzyszącymi mu osobami; 10 kwietnia 1992 roku – z przedstawicielami niemieckiego MSW;
7 lipca 1992 roku – z prezesem Instytutu Spraw polskich w Australii profesorem
J. Zubrzyckim, znanym ekspertem zagadnień dotyczących mniejszości etnicznych,
kulturowych i narodowych. Z jego udziałem 8 lipca odbyło się posiedzenie KMNE
poświęcone propozycjom zapisów do Konstytucji RP dotyczących mniejszości
narodowych. 7 maja 1993 roku prezydium komisji spotkało się z przedstawicielką
sekretariatu narodowościowego Ministerstwa Obrony Narodowej Francji – Patricią Brin, która interesowała się sytuacją mniejszości narodowych w Polsce oraz
pracami KMNE. Delegacja rządu Republiki Białoruskiej w randze wiceministrów
15 grudnia 1993 roku spotkała się z przewodniczącym Jackiem Kuroniem w ramach obustronnych spotkań. Regularne spotkania i wymiana poglądów posłów
KMNE z delegacjami Urzędu Mniejszości Narodowościowych na Węgrzech były
kontynuowane także podczas ich wizyt w Polsce w maju 1996 roku. O problemach mniejszości żydowskiej w Polsce rozmawiał Przewodniczący KMNE
z ambasadorem Izraela w Polsce 14 października 1994 roku. Nowymi doświadczeniami posłów z Komisji były spotkania i wymiana poglądów na temat sytuacji
mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce z delegacją Szwecji i Wielkiej
Brytanii w styczniu i maju 1995 roku15.
W III kadencji członkowie Komisji spotkali się z delegacjami zagranicznymi
organizacji międzynarodowych zainteresowanych problematyką praw człowieka,
w tym mniejszości narodowych, z komisarzem Rady Państw Morza Bałtyckiego
ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, z prawnikami ukraińskimi
zajmującymi się prawami człowieka. Jednym z poważniejszych przedsięwzięć
komisji było zorganizowanie w dniach 23–24 października 2000 roku w Warszawie – przy wsparciu Rady Europy i Kancelarii Sejmu – konferencji „Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych”. W konferencji uczestniczyło ponad 70
osób reprezentujących administrację rządową, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
organizacje mniejszości narodowych oraz goście – eksperci Rady Europy i prelegenci z Rumunii, Niemiec i Finlandii. Podsumowaniem konferencji jest publikacja, która ukazała się w lipcu 2001 roku. Konferencję poprzedziły wyjazdy
przedstawicieli komisji do Włoch (mniejszość niemiecka w Górnej Adydze) i Au15
AS RP, KMNE, II kadencja, Sprawozdanie KMNE z działalności w okresie II kadencji
Sejmu RP (1993–1997), tab. 14, k. 61–63.
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strii (mniejszość chorwacka i węgierska w Burgenlandzie, mniejszość słoweńska
w Karyntii). Do końca tej kadencji posłowie Komisji Mniejszości Narodowych
i Etnicznych gościli zagraniczne delegacje parlamentarne oraz przedstawicieli
wybranych instytucji i organizacji międzynarodowych. W całej kadencji komisji
odbywały się spotkania posłów z przedstawicielami różnych instytucji RFN, zainteresowanych problemami mniejszości niemieckiej w Polsce i ich rozwiązywaniem. Spotkania z Federacją Ziomkostw Śląska odbyły się w 1998 i 2000 roku, zaś
z przedstawicielami Bundestagu w czerwcu 1999 roku. W sprawie mniejszości
litewskiej w Polsce odbyły się spotkania komisji z Ombudsmeni Litwy w listopadzie 2000 roku oraz z delegacją parlamentarną Sejmu litewskiego w lutym 2001
roku. W ramach powołanej Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej odbyło się
spotkanie parlamentarzystów Komisji w maju 1998 roku, w czasie którego rozpatrywano sytuację mniejszości narodowych w obu krajach. W ramach zapoznania
się ze stanem przestrzegania praw mniejszości w Polsce posłowie KMNE gościli
9 września 1999 roku przedstawicieli Europejskiej Komisji Przeciwdziałania Rasizmowi i Nietolerancji Rady Europy (ECRI)16.
1 grudnia 2008 roku przedstawiciele Komitetu Doradczego Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych Rady Europy uczestniczyli w spotkaniu z posłami KMNE wspólnie dokonując oceny postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości przez Polskę. 23 września 2009 roku formalnie
nawiązano współpracę między KMNE a Europejską Komisją Przeciwdziałania
Rasizmowi i Nietolerancji Rady Europy. Na spotkaniu posłowie zaprezentowali
ocenę realizacji zaleceń z Trzeciego Raportu sporządzonego przez Komisję w odniesieniu do Polski w 2004 roku, szczególnie w odniesieniu do mniejszości narodowych i etnicznych, społeczności Romów oraz antysemityzmu. W dniach 17–18
lutego 2010 roku członkowie KMNE spotkali się z przedstawicielami Federacji
Unii Europejskich Grup Etnicznych (FUEN). Podczas wizyty omówiono zasady funkcjonowania i działalność, tej skupiającej 86 stowarzyszeń członkowskich
z 32 krajów europejskich, organizacji. W kwietniu 2011 roku odbyło się spotkanie członków KMNE z Pełnomocnikiem Rządu Republiki Federalnej Niemiec
ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych. Na posiedzeniu Komisji podsumowującym VI kadencję zgodzono się, że powyższy obszar działalności komisji
powinien w przyszłości ulec intensyfikacji. Stwarza to możliwość prezentacji na
szerszym polu polskich doświadczeń i rozwiązań prawnych w zakresie ochrony
praw człowieka, w tym mniejszości narodowych i etnicznych. Jednocześnie kon16
AS RP, KMNE, III kadencja, Sprawozdanie KMNE z działalności w III kadencji Sejmu
(1997–2001), tab. 15, 16, k. 759–761.
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takty zagraniczne pozwalały polskim parlamentarzystom zapoznać się z rozwiązaniami w innych krajach17.
We wszystkich kadencjach przedstawiciele komisji kontaktowali się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, w czasie których istniała możliwość zarówno wymiany informacji, jak i zaprezentowania polskich doświadczeń i dorobku nie tylko w zakresie uregulowań prawnych, ale także całokształtu polityki
etnicznej państwa polskiego. W latach 1991–2011 prezydium i członkowie komisji w Warszawie odbyli spotkania z ambasadorami i konsulami: Albanii, Białorusi, Chin, Czech, Izraela, Kazachstanu, Litwy, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji,
Szwecji, Węgier oraz Wielkiej Brytanii.
Widać zdecydowaną koncentrację Komisji na współpracy z państwami
w Europie, zaś kontakty z państwami pozaeuropejskimi były stanowczo mniej
liczne.
4.	Wyjazdy zagraniczne posłów Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Współcześnie obserwujemy intensywny rozwój współpracy międzyparlamentarnej państw sąsiadujących ze sobą. Obejmuje ona współpracę na poziomie
izb parlamentarnych, organów tychże izb, ale też indywidualnym. Wyjazdy zagraniczne posłów KMNE miały charakter wizyt indywidualnych bądź delegacji, prowadzone były przez posłów reprezentujących wszystkie partie polityczne,
jak i przedstawicieli mniejszości narodowych. W trakcie spotkań i wystąpień na
arenie międzynarodowej posłowie byli delegatami KMNE, a nie działaczami politycznymi związanymi z określoną orientacją polityczną. Współpraca międzynarodowa sprzyjała nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, które okazały się
istotne w pracy parlamentarnej, a także były okazją do zaistnienia na arenie międzynarodowej. Przedstawiciele komisji przyjęli zaproszenie (10–15.05.1992 r.) Związku Mniejszości Niemieckiej w Danii i Związku Mniejszości Duńskiej w RFN.
W wyjeździe uczestniczyli: Józef Gutowski, Henryk Kroll, Jan Piątkowski, Waldemar Polczyński, Danuta Wierzbicka i Stanisław Zając.
Formą popularyzacji wiedzy o mniejszościach były seminaria, sympozja,
konferencje. Poznanie różnorodnych uwarunkowań mniejszości narodowych
i etnicznych było możliwe przede wszystkim dzięki wyjazdom zagranicznym
przedstawicieli komisji. Często miały one charakter otwarty, a uczestniczyli
w nich zaproszeni parlamentarzyści. W dniach 7–11 grudnia 1997 roku Tyrol17

KMNE, Sprawozdanie KMNE z działalności w VI kadencji Sejmu 2007–2011.
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ski Instytut Mniejszości Narodowych zaprosił Jana Byrę, Henryka Krolla i Jana
Syczewskiego do uczestnictwa w Konferencji „Prawa mniejszości narodowych”.
Przewodniczący Komisji Wojciech Hauser, na zaproszenie Rady Europy, przebywał w dniach 29 maja – 3 czerwca 1999 roku w Austrii, gdzie zapoznał się
z rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi mniejszości narodowych w tym kraju.
Rozmowy przewodniczących komisji parlamentarnych miały często charakter
ustnych deklaracji o niewiążącym charakterze.
W III kadencji KMNE z inicjatywy Rady Europy w maju 2000 roku w Rumunii odbyło się seminarium „Ochrona i udział mniejszości narodowych jako warunek udanej integracji europejskiej”, w którym uczestniczyli posłowie KMNE
Władysław Bułka i Henryk Kroll. W 2001 roku poseł Jerzy Szteliga reprezentował komisję na konferencji „Polskie i unijne rozwiązania prawne w zakresie
funkcjonowania środków masowego przekazu”. W pierwszych dniach września
2001 roku na zaproszenie Komisji Stałej Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego poseł Henryk Kroll uczestniczył w konferencji „Mniejszości narodowe
a prawa człowieka”18.
W kolejnej kadencji przewodnicząca KMNE Genowefa Wiśniowska złożyła
wizytę na Litwie w dniach 13–14 stycznia 2005 roku w ramach wspólnego posiedzenia Sejmu Polski i Litwy, oraz na Ukrainie we wrześniu 2004 roku, w tym
w Kołomyi z okazji uroczystego ponownego otwarcia polskiego katolickiego
cmentarza. Poseł Janusz Lisak w maju 2005 roku uczestniczył w konferencji
dotyczącej równego statusu obywateli z grup mniejszości narodowych wobec
prawa w Genewie, a poseł Jerzy Szteliga w pierwszych dniach czerwca 2005
roku w Hiszpanii w międzynarodowej konferencji ZP OBWE na temat tolerancji
oraz zwalczania rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji. W sprawozdaniu na koniec
tej kadencji przewodnicząca KMNE mocno podkreśliła, że „powyższy obszar
działalności Komisji, pomimo że prowadzony w niewielkich rozmiarach, odgrywał bardzo istotną rolę przede wszystkim jako forma dyskursu prowadzonego
z udziałem przedstawicieli międzynarodowych organizacji, komisji UE, korpusu
dyplomatycznego”. Konkludując, posłowie za celowe uznali dalsze „wzbogacanie form tego obszaru działalności Komisji” w przyszłej kadencji Sejmu19.
Realizacją tego postulatu były wyjazdy i spotkania międzynarodowe posłów Komisji w VI kadencji: do RFN (8.04.2009 r.) na spotkanie poświęcone
18
AS RP, KMNE, III kadencja, Sprawozdanie KMNE z działalności w III kadencji Sejmu
(1997–2001), k. 759–761.
19
AS RP, KMNE, IV kadencja, Sprawozdanie KMNE z działalności w IV kadencji Sejmu
(2001–2005), k. 755–756.
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funkcjonowaniu mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Niemczech,
oraz w dniach 21–22 lipca 2011 roku na uroczystość wręczenia „Złotego Mostu
Dialogu 2010” kanclerzowi Helmutowi Kohlowi; do Republiki Węgierskiej na
zaproszenie Komisji Praw Człowieka, Mniejszości, Spraw Obywatelskich i Religijnych Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej. Wielokrotnie członkowie KMNE uczestniczyli w wyjazdach na Ukrainę: na uroczyste otwarcie konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Żytomierzu (28–30.09.2009 r.); na spotkania
z mniejszością niemiecką i polską we Lwowie 17–18.02.2011 roku; na pogrzeb
Biskupa Diecezji Stryjskiej Juliana Gbura 26–27.03.2011 roku; posłowie uczestniczyli w konferencji „Rezultaty multikulturalizmu we współczesnej Europie
a problemy duchowej identyfikacji narodów” w dniach 14–17.02.2011 roku, która
odbywała się w Republice Chorwacji.
W latach 1991–2011 współpraca międzynarodowa odbywała się w ramach
zinstytucjonalizowanych cyklicznych spotkań, podczas których koordynowano
współpracę i wyznaczano jej nowe kierunki rozwoju.
5. Spotkania komisji z przedstawicielami mniejszości narodowych innych
państw
Dla mniejszości narodowych więź z rodakami za granicą zarówno w świadomościowo-emocjonalnym, jak i na poziomie rzeczywistych kontaktów jest bardzo ważnym czynnikiem. Stało się to szczególnie widoczne w latach 90. XX wieku. Odzyskanie zagranicznej ojczyzny dla wielu mniejszości było płaszczyzną
ich tożsamości. W ramach współpracy międzynarodowej Komisji Mniejszości
Narodowych i Etnicznych odbywały spotkania z przedstawicielami mniejszości
narodowych innych państw. Wymiana wiedzy i doświadczeń w wielu wypadkach
była impulsem do podjęcia prac zmierzających do usprawnienia działalności komisji i wypracowania standardów wobec mniejszości w Polsce. Spotkania te były
ważną formą promocji Polski. Tematyka spotkań nie ograniczała się tylko do
zagadnień prawnych, z reguły omawiano aktualną politykę wobec mniejszości.
12 maja 1993 roku Prezydium Komisji spotkało się z przedstawicielem mniejszości węgierskiej w Rumunii panem Seczem, w towarzystwie radcy ds. kultury Ambasady Węgierskiej. Gość był zainteresowany sprawami dotyczącymi
mniejszości narodowych w Polsce, a także nawiązaniem bliższych kontaktów
z KMNE. Przewodniczący poinformował, że Komisja może nawiązywać kontakty, ale z analogiczną komisją parlamentarną, co zostało przyjęte do wiadomo-
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ści. W maju 1993 roku w Warszawie odbyły się dwa spotkania z Białorusinami,
członkami Rady Najwyższej Republiki Białorusi20.
W dniu 15 lutego 1994 roku przewodniczący komisji Jacek Kuroń, prezydium komisji i posłowie Mirosław Czech i Bogdan Borusewicz spotkali się
z przedstawicielami Rady Narodowościowej Ruchu Ukrainy i przedstawicielami
mieszkających tam mniejszości narodowych w celu wymiany doświadczeń i informacji na temat problemów mniejszości i ich rozwiązywania zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Spotkania poświęcone problemom mniejszości na Ukrainie i Ukraińców w Polsce odbyły się w czerwcu i grudniu 1996 roku.
W III kadencji KMNE rozmawiano o położeniu mniejszości ukraińskiej
w Polsce z przedstawicielami Światowego Kongresu Ukraińców w marcu 2000
roku. O sposobach rozwiązywania problemów środowisk romskich przedstawiciele komisji rozmawiali z ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce Johnem
Macgregorem w maju 2000 roku. Prezydium Komisji MNE spotkało się w lipcu
2002 roku z przedstawicielem Ziomkostw Górnego Śląska. KMNE była w czasie
spotkań istotnym czynnikiem opiniotwórczym, jej członkowie przekazywali informacje o polskiej polityce narodowościowej, jej sukcesach, zamierzeniach, ale
i problemach.
Wypracowane przez członków komisji na początku lat 90. XX wieku formy kontaktów międzynarodowych w następnych kadencjach realizowane były
poprzez:
1. Spotkania KMNE i jej przedstawicieli z reprezentantami odpowiadających im
funkcjonalnie gremiów parlamentów zagranicznych. Łączyło się to z wyjazdami delegacji KMNE i przyjmowaniem delegacji zagranicznych.
2. Wyjazdy przedstawicieli KMNE za granicę na różnego rodzaju imprezy polityczne, gospodarcze, naukowe i kulturalne.
3. Konferencje międzynarodowe, w których udział brali posłowie KMNE. Udział
w nich oznaczał możliwość nawiązania współpracy nie tylko z komisjami parlamentarnymi, ale i innymi instytucjami państwowymi i społecznymi.
4. Wyjazdy studyjne, w trakcie których posłowie mieli możliwość zapoznać się
z doświadczeniami odwiedzanego państwa w realizacji polityki etnicznej.
5. Wizyty gości zagranicznych i spotkania w ramach kontaktów międzykomisyjnych. Wizyta w KMNE stanowiła uzupełnienie programu pobytu w Sejmie.

20
AS RP, KMNE, I kadencja, Informacja o pracy KMNE w okresie I kadencji Sejmu RP
1991–1993, tab. 19, 20, s. 19–20.
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6. Kontakty przewodniczącego komisji lub jej prezydium ze środowiskiem korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce.
7. Kontakty z przedstawicielami mniejszości narodowych innych państw.
8. Wyjazdy i spotkania przewodniczącego KMNE21.
Zakończenie
W pierwszych latach międzynarodowych kontaktów komisji to właśnie relacje z sąsiadami na potrzeby bieżącej polityki wewnętrznej odgrywały zasadniczą
rolę. Posłowie będący przedstawicielami grup mniejszościowych w komisji byli
uczestnikami tych spotkań. Dla mniejszości narodowych wsparcie otrzymywane
z zagranicznej ojczyzny stanowiło istotny czynnik podtrzymywania tożsamości
narodowej pod względem psychologicznym i organizacyjnym. Kontakty międzynarodowe przedstawicieli mniejszości narodowych z zagraniczną ojczyzną odgrywały ważną rolę w kształtowaniu stosunków narodowościowych w państwie,
a w zależności od ich intensywności mogły wzmacniać odrębność narodową,
intensyfikować jej asymilację, być czynnikiem stabilizującym lub konfliktogennym. Sytuacja uległa zmianie wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, kiedy
to Polska stała się atrakcyjnym krajem dla wielu cudzoziemców. Najistotniejszą
konsekwencją dla mniejszości było monitorowanie ich sytuacji przez instytucje
europejskie, zwiększenie ich podmiotowości, zrozumienia władz dla ich postulatów oraz możliwość odwołania się do instytucji europejskich. Przystąpienie
Polski do strefy Schengen sprawiło, że po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat
granice państwa przestały pełnić funkcję bariery, a kontakty dla wielu mniejszości stały się, przynajmniej pod względem administracyjnym i komunikacyjnym,
najłatwiejsze w historii.
Po zakończeniu rozszerzenia obszaru Unii Europejskiej, komisja nastawiona była na uczestnictwo jej członków w konferencjach, seminariach i wyjazdach
studyjnych. To właśnie imperatyw przeciwdziałania dyskryminacji i marginalizacji oraz wsparcia zachowania i rozwoju tożsamości etnicznej mniejszości niejednokrotnie określał podejmowane w zakresie kontaktów międzynarodowych
decyzje. Ład etniczny w Polsce nie jest stanem danym raz na zawsze. Wymaga on
odpowiednich działań, rozwiązywania drobnych problemów i łagodzenia animozji, które pozostawione samym sobie mogą przerodzić się w konflikty. W prak21
Na podstawie informacji i sprawozdań z prac KMNE w kolejnych kadencjach Sejmu
w latach 1989–2011.
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tyce parlamentarnej ukształtował się zwyczaj aktywnego uczestnictwa posłów
KMNE w „etnicznych” kontaktach międzynarodowych. ta aktywność międzynarodowa pozwala członkom komisji na nawiązanie kontaktów zagranicznych,
co ma szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy – należąc do opozycji – nie mogą
czynnie uczestniczyć w realizacji polityki etnicznej rządu.
Streszczenie

Uwarunkowania polityczne i narodowościowe wpłynęły na wypracowanie
przez Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu dwu- i wielostronnych kontaktów międzynarodowych. Najliczniejsze i najbardziej merytoryczne
były spotkania w ramach współpracy międzyparlamentarnych grup roboczych
i Unii Międzyparlamentarnej. Uzupełnieniem były liczne wyjazdy zagraniczne
posłów, ich udział w międzynarodowych konferencjach, a także kontakty ze środowiskiem korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce oraz z przedstawicielami mniejszości narodowych innych państw.
Słowa kluczowe: komisje sejmowe, współpraca międzynarodowa, Komisja Mniejszości
Narodowych i Etnicznych Sejmu, polityka etniczna

THE NATIONAL MINORITIES AND ETHNIC COMMITTEE
OF SEJM’S INTERNATIONAL RELATIONS IN THE YEARS 1989–2011
Summary
The Ethnic and National Minorities Committee of the Sejm have developed bilateral and multilateral international contacts that were caused of specific conditions of nationality and politics. The meetings on the field of cooperation of interparliamentary working groups and Inter-Parliamentary Union were most frequent and substantive. There
were also other examples of international contacts: members of parliament’s foreign trips,
their participation in international conferences as well as the relations with diplomats
accredited in Poland and with representatives of other states’ national minorities.
Key words: parliamentary committees, international cooperation, National and Ethnic
Minorities Committee of the Sejm, ethnic policy
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DZIAŁALNOŚĆ I MYŚL POLITYCZNA
NA PRZYKŁADZIE KONCEPCJI POLITYKI ZAGRANICZNEJ
RUCHU ODBUDOWY POLSKI

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie działalności oraz koncepcji polityki zagranicznej Ruchu Odbudowy Polski (ROP) w latach 1995–2001.
Autor korzystał z opracowań książkowych, dokumentów (m.in. biuletynów, deklaracji, programów i stanowisk) Ruchu i organizacji młodzieżowej działającej
pod nazwą Federacja Młodych Ruchu Odbudowy Polski (FM ROP).
Geneza partii
W 1995 roku były premier polskiego rządu (w latach 1991–1992), Jan Olszewski, wystartował w wyborach na urząd prezydenta Polski, w których zajął
czwarte miejsce, zdobywając 1 225 453 głosy (6,86%). Odwołując się do jego popularności w wyborach prezydenckich, w grudniu 1995 roku powstała partia polityczna o nazwie Ruch Odbudowy Polski, której fundamenty stanowiły komitety
wyborcze J. Olszewskiego. W komitetach znajdowali się działacze Ruchu dla
Rzeczpospolitej, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, Stronnictwa
Wierności Rzeczpospolitej, PSL Mikołajczykowskiego, Akcji Polskiej, Ruchu
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Trzeciej Rzeczypospolitej, Konfederacji Republikanów oraz Polskiego Forum
Patriotycznego.
W pierwszych latach istnienia partia cieszyła się dużym poparciem obywateli o poglądach prawicowych, którzy byli rozczarowani działalnością prawicowych liderów mających trudności ze stworzeniem poważnej siły politycznej
wywodzącej się z „Solidarności” w obliczu silnej koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD). Konkurencja dla Ruchu pojawiła się w czerwcu 1996 roku
po powstaniu Akcji Wyborczej Solidarność (AWS), która zintegrowała NSZZ
„Solidarność” i przedstawicieli wielu środowisk prawicowych i postsolidarnościowych (m.in. Porozumienia Centrum, Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform). Cechą wspólną dla ugrupowań
tworzących AWS był, zdaniem przewodniczącego Mariana Krzaklewskiego,
brak zainteresowania współpracą z J. Olszewskim i ROP. Ruch współpracował
z „Solidarnością” Rolników Indywidualnych, aby zaakcentować, że AWS nie ma
wyłączności na nazwę „Solidarność”.
Ruchem Odbudowy Polski wstrząsały konflikty, co utrudniało konkurowanie z AWS. ROP był poza tym jedyną relewantną partią prawicową i postsolidarnościową, która nie weszła do AWS. Równocześnie działacze ROP postrzegali
swoje środowisko jako w całości wiarygodne, w przeciwieństwie do AWS. Jednym z konfliktów, który wpłynął na sposób prowadzenia kampanii wyborczej
do parlamentu w 1997 roku był spór między Jackiem Kurskim (zajmującym się
promocją ROP w telewizji) a Andrzejem Kieryłą (szefem kampanii wyborczej
ROP). Na skutek nieporozumień, reklamy ROP (często na niskim poziomie)
trafiały do telewizji na krótko przed emisją, co mogło być przyczyną odmowy
ich nadania. Na pozycję ROP na polskiej scenie politycznej wpłynął też spór
między Janem Olszewskim a Antonim Macierewiczem – jego przyczyną były
zmiany kandydatów na listach wyborczych dokonane przez A. Macierewicza
bez zgody przewodniczącego. W wyborach parlamentarnych w 1997 roku ROP
uzyskał sześć mandatów w Sejmie i pięć w Senacie. Wynik wyborczy był niezadowalający dla liderów ROP, dlatego po wyborach padało wiele wzajemnych
oskarżeń o złe prowadzenie kampanii i błędną strategię wyborczą. Doprowadziło to do częściowej dekompozycji partii. Antoni Macierewicz, po usunięciu

T. Bichta, Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku, Lublin
2010, s. 70.

A. Dudek, Historia polityczna..., s. 360.

T. Bojarowicz, Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku, Toruń 2013,
s. 267.

A. Dudek, Historia polityczna..., s. 373–375.

Działalność i myśl polityczna...

51

z ROP (oskarżano go o próbę podzielenia partii, o niezakończenie działalności
jego poprzedniego ugrupowania Ruchu Chrześcijańsko-Narodowego, co powinien uczynić zgodnie ze statutem ROP), zarzucał kierownictwu Ruchu przyczynienie się do niepowodzenia wyborczego w 1997 roku. Grupa popierająca
A. Macierewicza wybrała go w grudniu 1997 roku na przewodniczącego ROP,
ale zwolennicy J. Olszewskiego uznali jego wybór za niezgodny z prawem. W ten
sposób funkcjonowały dwa stronnictwa: ROP – J. Olszewskiego oraz Katolicko-Narodowy ROP (K-N ROP) – A. Macierewicza. W maju 1998 roku K-N ROP
przekształcił swoją nazwę na Ruch Katolicko-Narodowy, który w styczniu 2001
roku podjął współpracę z Ligą Polskich Rodzin (LPR).
W 2000 roku Jan Olszewski startował ponownie w wyborach prezydenckich,
ale w trakcie kampanii zrezygnował i zaapelował do swoich wyborców o głosowanie na kandydata AWS – Mariana Krzaklewskiego. Krzaklewski poniósł
jednak porażkę, otrzymując poparcie 23% wyborców, którzy popierali w 1997
roku ROP. Reszta wyborców ROP z 1997 roku opowiedziała się za Andrzejem
Olechowskim (25%) i Aleksandrem Kwaśniewskim (17%). Świadczyło to o słabej
pozycji Jana Olszewskiego jako lidera, a także o dezorientacji elektoratu ROP.
W maju 2001 roku doszło do porozumienia ROP i AWS, w wyniku którego
powstał komitet wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (AWSP). Porozumienie było krótkotrwałe, ponieważ w lipcu 2001 roku J. Olszewski ogłosił rezygnację ROP ze współpracy z AWSP, przy równoczesnym związaniu się z nowo
utworzoną Ligą Polskich Rodzin (LPR), której przewodniczył Marek Kotlinowski10. Przyczyną wycofania się z AWSP był, według Zarządu Głównego, brak
możliwości realizowania programu ROP w ramach AWSP11.
Na skutek współpracy ROP z LPR z list tej ostatniej partii startowali do
parlamentu w 2001 roku działacze ROP, którzy zdobyli dwa miejsca w Sejmie
i jedno w Senacie. W 2005 roku przedstawiciele ROP startowali do parlamentu
w ramach Ruchu Patriotycznego, ale nie odnieśli sukcesu12. Po tej porażce ROP
podjął współpracę z Prawem i Sprawiedliwością (PiS), czego przykładem było

T. Bojarowicz, Partie i ugrupowania..., s. 108–109.
A. Dudek, Historia polityczna..., s. 421.

Ibidem, s. 425.
10
Ibidem, s. 428.
11
(km), IAR, ROP wychodzi z AWSP, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1339,title,ROP-wychodzi-z-AWSP,wid,187049,wiadomosc.html?ticaid=111b82 (23.11.2013).
12
(pp), Przyłączyli się do PiS. „Chcemy jednoczyć prawicę”, http://www.polskieradio.
pl/5/3/Artykul/632315,Przylaczyli-sie-do-PiS-Chcemy-jednoczyc-prawice (23.11.2013).
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objęcie w czerwcu 2011 roku funkcji przewodniczącego ROP po Janie Olszewskim przez senatora Stanisława Gogacza (mającego poparcie PiS)13.
Po latach przebywania w cieniu na polskiej scenie politycznej, w 2012 roku
doszło do rozwiązania ROP, a jego członkom zaproponowano współpracę z PiS,
co miało – według Nadzwyczajnego Kongresu ROP – służyć „jednoczeniu obozu
polskiej prawicy niepodległościowej”14.
W literaturze politologicznej ROP klasyfikuje się jako partię postsolidarnościową (kryterium genetyczne) i niepodległościową (kryterium programowe)15. Źródła powstania partii niepodległościowych można odnaleźć w środowisku opozycji antykomunistycznej o charakterze radykalnym, reprezentowanym
w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) przez Polskie Porozumienie
Niepodległościowe, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela i Konfederację
Polski Niepodległej (KPN)16. Partie niepodległościowe odwoływały się m.in. do:
antykomunizmu, antyrosyjskości, dekomunizacji, nauczania Kościoła katolickiego, niepodległości, patriotyzmu. Nawiązywały także do Drugiej Rzeczpospolitej
i jej dorobku. Na gruncie gospodarczym i społecznym partie tego typu postulowały pozostawienie najważniejszych sektorów przemysłu we władaniu państwa,
wpływ państwa na gospodarkę w określonym stopniu, szeroką prywatyzację,
ochronę rodziny, wspieranie polskich przedsiębiorstw. Partie polityczne tego
typu (oprócz ROP, Ruchu dla Rzeczpospolitej, Konfederacji Polski Niepodległej)
po 2001 roku straciły status partii relewantnych17.
Federacja Młodych Ruchu Odbudowy Polski
Organizacja młodzieżowa Ruchu powstała w 1995 roku, a jej pierwszym
przewodniczącym był Robert Bodnar. Pierwszy zjazd (sejmik) FM ROP odbył
się w Krakowie w kwietniu 1996 roku. Organami Federacji były Rada Krajowa
FM ROP, do której wchodzili członkowie zarządu krajowego oraz przewodniczący ogniw z terenu Polski. W pierwszych dwóch latach istnienia Federacja (analogicznie do partii) rozwijała się dynamicznie i przyjmowała nowych członków. Po
wyborach parlamentarnych w 1997 roku powstał kryzys (spowodowany słabym
Ibidem.
Ibidem.
15
K. Kowalczyk, Rodziny partii politycznych w III RP, w: Partie i system partyjny III RP,
red. K. Kowalczyk, Toruń 2011, s. 229.
16
T. Bojarowicz, Partie i ugrupowania..., s. 153.
17
K. Kowalczyk, Rodziny partii politycznych..., s. 224.
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wynikiem ROP), polegający na przechodzeniu członków FM ROP do młodzieżówki AWS, którą kierowali Krzysztof Kwiatkowski i Sebastian Kwiatkowski
(były członek FM ROP). Po II Kongresie ROP we władzach partii zasiadali przedstawiciele młodzieżówki: Marek Czechoński w Głównej Komisji Rewizyjnej,
Michał Olszewski w Głównym Sądzie Koleżeńskim, Dawid Jachiewicz w Zarządzie Głównym, Hubert Szewczyk w Prezydium Rady Naczelnej oraz kilkunastu członków FM ROP w Radzie Naczelnej. Po II Kongresie przewodniczącym
FM ROP został Tomasz Markowski18.
Federacja stawiała sobie za zadanie osiągnięcie ugruntowanej pozycji wśród
prawicowych młodzieżówek. Widziano potrzebę współpracy przy wyborach samorządowych w 1998 roku z innymi organizacjami młodzieżowymi, które były
bliskie programowo FM ROP: Ligą Republikańską, Młodzieżą Wszechpolską
(MW) i Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej19.
Polityka zagraniczna w koncepcjach Ruchu Odbudowy Polski
W swojej deklaracji z 1996 roku Ruch widział potrzebę wejścia Polski do
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), ponieważ wówczas tworzył się nowy układ geopolityczny w Europie i na świecie. Miejsce Polski było
w „obozie chrześcijańskich narodów Zachodu”20. Wejście do NATO, budowanie
niepodległości Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Białorusi miały służyć ograniczaniu prób odbudowy imperialnej pozycji przez Rosję oraz zapewnieniu pokoju w integrującej się Europie21. Podobnie jak KPN, Ruch uzależniał poziom
bezpieczeństwa Polski od stosunków pomiędzy NATO a państwami powstałymi
po rozpadzie ZSRR. Zdaniem partii, przystąpienie Polski do NATO było najlepszym sposobem na utrzymanie bezpieczeństwa, ale należało pamiętać, że
o bezpieczeństwo trzeba było zabiegać nieustannie. NATO powinno było aktywnie działać w Europie Wschodniej – integracja Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi
i Ukrainy z NATO służyłaby, zdaniem ROP, ustabilizowaniu sytuacji politycznomilitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Proponowano zachowanie równo18
H. Szewczyk, Federacja Młodych Ruchu Odbudowy Polski – kolejna przybudówka partyjna czy alternatywa dla prawicowej młodzieży?, „Ogólnopolski Biuletyn Informacyjny Ruchu
Odbudowy Polski” 1998, nr 1, s. 10, Archiwum Partii Politycznych, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie.
19
Ibidem.
20
Karta Niepodległości Ruchu Odbudowy Polski z 11 listopada 1996 roku, w: Wybory
1997. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2004, s. 242.
21
Ibidem.
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wagi rozumianej jako ograniczanie niepożądanych zdarzeń z kierunku wschodniego przy równoczesnym dążeniu do integracji militarnej z Zachodem. Jednym
ze sposobów budowania stabilności na Wschodzie było, w opinii partii, umacnianie niepodległości i suwerenności państw powstałych po dekompozycji Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Miało się to odbywać przez współpracę
z NATO, a przy okazji chronić te państwa przed próbami odbudowy strefy wpływów przez Rosję. Aktywne działanie Unii Europejskiej (UE) i NATO miało być
gwarancją zatrzymania imperialnych zapędów postradzieckiej Rosji22.
W środowisku ROP powstawały dokumenty próbujące zwięźle sformułować
zasady polskiej polityki zagranicznej. Jednym z nich był Dekalog bezpieczeństwa europejskiego autorstwa Jana Parysa (byłego ministra obrony narodowej),
w którym wyrzekano się myślenia w kategoriach stref wpływów i panowania
jednych państw nad drugimi. W tym kontekście część ustaleń z Jałty i Poczdamu w 1945 roku była traktowana jako zbrodnia, ponieważ część narodów z Europy Środkowej i Wschodniej została pozostawiona do dyspozycji „totalitarnej
i zacofanej ekonomicznie cywilizacji rosyjskiej”23. Zarówno ZSRR, jak i Rosja
z lat dziewięćdziesiątych XX w. nie potrafiły zaakceptować prawa narodów do
wolności. Proponowano przestrzeganie zasady balance of power (równowaga sił)
w relacjach państw europejskich z Rosją. Ówczesna analiza możliwości państw
europejskich i Rosji wskazywała, że nie zachodziła równowaga pomiędzy potencjałami atomowymi. Rozwiązaniem tej sytuacji była integracja USA, państw
Europy Zachodniej i Polski w ramach NATO – miało to pozwolić na zaistnienie
równowagi sił. Postulowano także kontakty z Rosją, ale w obszarach niezwiązanych z kwestiami obronno-wojskowymi. Oceniano, że wejście państw Europy
Środkowo-Wschodniej do NATO ograniczy poszerzanie strefy wpływów Rosji
(i jej siły budowanej na krzywdzie innych narodów), a w dalekiej perspektywie
uniemożliwi wybuch wojny. Sprzeciw Rosji wobec rozszerzenia NATO o państwa Europy Środkowo-Wschodniej rozumiano jako świadomość władz rosyjskich, że uniemożliwi to restaurację imperium rosyjskiego24.
Ruch Odbudowy Polski jako przykład imperializmu rosyjskiego podawał
wojnę w Czeczenii, na terytorium której operowała rosyjska armia. Atak Rosji
na naród czeczeński, który zabiegał o suwerenność, był przykładem na determi22
M. Sienkiewicz, Współczesne polskie nurty polityczne wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy
w latach 1989–1999, Wrocław 2005, s. 149–150.
23
J. Parys, Dekalog bezpieczeństwa europejskiego (1996 r.), Archiwum Partii Politycznych, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie.
24
Ibidem.
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nację Rosji do osiągania własnych celów. Był to także sygnał dla narodów, które
usamodzielniły się po 1989 roku i rozpadzie ZSRR w 1991 roku. Ruch dostrzegał
gospodarcze wpływy Rosji na Białorusi i Ukrainie (oraz w innych państwach
wchodzących dawniej w skład ZSRR), które przemawiały w przypadku Białorusi
za jej współpracą z Rosją. Działacze ROP oceniali posunięcie Białorusi jako wycofanie się z prozachodnich aspiracji politycznych. W 1996 roku w dokumentach
partyjnych stwierdzano, że rządzący Białorusią Aleksander Łukaszenka przekształca Białoruś w terytorium podległe Rosji, zarządzając nim w sposób znany
z okresu ZSRR. Partia uważała, że niepodległa i suwerenna Białoruś jest korzystna dla bezpieczeństwa Polski – w tym celu wspierano opozycję polityczną na
Białorusi25. Odbywały się spotkania pomiędzy działaczami ROP a Białoruskim
Frontem Narodowym26.
W koncepcjach Ruchu Ukraina była bardzo ważnym partnerem dla Polski.
Zasoby i umiejscowienie na mapie Europy sprawiały, że Ukraina miała istotne znaczenie geopolityczne dla całego kontynentu. Polska, aspirująca do UE
i NATO, miała wspierać Ukrainę w zacieśnianiu kontaktów z tymi organizacjami. W opinii ROP od poziomu suwerenności Ukrainy zależał poziom bezpieczeństwa Polski – oznaczało to potrzebę współpracy polityczno-gospodarczej
obu państw. W związku z tym Ruch popierał takie inicjatywy, jak powstanie
magistrali transportowej między Gdańskiem a Odessą oraz integrację kanałów
przesyłania gazu i ropy naftowej należących do Polski i Ukrainy. Współpraca
gospodarcza, zdaniem ROP, miała zacieśniać kontakty obu państw27.
Istotne miejsce zajmowały w koncepcjach programowych ROP państwa
nadbałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia) – ich suwerenność świadczyła o wyzwoleniu się wschodnich narodów spod dominacji rosyjskiej. Zmiany, które zaszły po
dekompozycji ZSRR, miały charakter nieodwracalny, a Polska miała za zadanie
wspierać niepodległość tych trzech krajów. Państwo polskie miało, zdaniem partii, obowiązek popierania Litwy aspirującej do organizacji współpracy międzynarodowej, m.in. Środkowoeuropejskiego Obszaru Wolnego Handlu 28.
W relacjach z Litwą ROP widział także problemy, które wymagały rozwiązania, m.in. stosunek władz litewskich do Polonii zamieszkałej na Wileńszczyźnie.
Zwracano uwagę na decyzje administracyjne rządu Litwy, które powiększyły obszar Wilna o tereny, na których mieszkało wielu Polaków. Takie decyzje według
25
26
27
28
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Ruchu miały utrudnić odzyskanie przez Polaków ziemi zagrabionej w czasach
ZSRR. Partia zwracała się do polskich władz o reakcje na politykę Litwinów wobec mniejszości polskiej – powoływano się przy tym na umowę międzynarodową
z 1994 roku między Polską a Litwą dotyczącą przyjaznych stosunków. W opinii ROP Litwa powinna była respektować zasady europejskie w odniesieniu do
mniejszości polskiej29.
Zdaniem ROP Polska nie mogła być pozostawiona sama sobie pomiędzy
Europą Zachodnią a Rosją. Dostrzegano konieczność unowocześnienia rolnictwa
i gospodarki (m.in. doprowadzenie do ich konkurencyjności), aby sprostać wymaganiom integracji europejskiej. Obiecywano zacieśnienie kontaktów gospodarczych z państwami Europy Środkowo-Wschodniej i promowanie powstania
rynku rolnego obejmującego Polskę i kraje wspomnianego regionu, co miałoby
wzmocnić pozycję Polski w rozmowach na temat integracji europejskiej. W celu
sprawnego prowadzenia negocjacji o przystąpieniu do UE proponowano powołanie grupy negocjacyjnej składającej się z ekspertów, którzy reprezentowaliby
interes Polski30.
Proponowano nadanie polskiego obywatelstwa Polakom mieszkającym na
terenach dzisiejszej Białorusi, Litwy i Ukrainy (ziemie wschodnie przedwojennej
Polski) oraz zesłanym do ZSRR. Polonii obiecywano nadanie obywatelstwa polskiego, a co za tym idzie – prawa do udziału w wyborach w Polsce. Współpraca
z Polonią miała być wykorzystywana do umacniania jej polskiej tożsamości31.
Postulaty te powtarzano później na II Kongresie ROP, gdzie apelowano do Sejmu
o nadanie obywatelstwa Polakom, którzy znaleźli się na terenach wyjętych spod
władzy polskiej w wyniku „zbrodniczego Paktu Ribbentrop-Mołotow”32.
Ruch opowiadał się za wejściem Polski do UE, zaznaczając potrzebę realizacji koncepcji „Europy ojczyzn”33. Na II Kongresie ROP stwierdzono, że integracja Polski z NATO i Wspólnotami Europejskimi (WE) zapewni państwu
bezpieczeństwo. Zaznaczano, że niepodległość ma charakter wieloaspektowy
– dotyczy także statusu ekonomicznego, utrzymania tradycji narodowych oraz
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kształtowania kultury. W momencie akcesji do NATO i WE Polska miała być
uwolniona od wpływów rosyjskich w naszych instytucjach34.
Po wejściu Polski do NATO, Ruch oceniał, że nasz kraj od ponad trzystu lat
pierwszy raz stał się członkiem najpotężniejszego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Postulowano sporządzenie narodowej doktryny obronnej Polski,
która byłaby zintegrowana z założeniami doktryny NATO, a przez to umocniłaby
pozycję Polski35.
W 1999 roku stan rozmów Polski z UE określano jako „niejasny”. Umowę
o stowarzyszeniu z 1991 roku ROP oceniał jako narzędzie pozwalające opanować
krajom europejskim polski rynek. Zdaniem ruchu eksport z krajów UE ograniczał w poważny sposób krajową produkcję. Partia formułowała sztywne warunki
wejścia Polski do UE, były to m.in. zachowanie własności ziemi przez Polaków,
pozostawienie przemysłu energetycznego i telekomunikacyjnego we władaniu
Polski36.
Zakończenie
Autor w artykule przeanalizował myśl i działalność polityczną Ruchu Odbudowy Polski w latach 1995–2001. Wykazano, że partie typu niepodległościowego, takie jako ROP, straciły na znaczeniu po 2001 roku i podjęły współpracę
z innymi partiami lub uległy rozpadowi. Po krótkim okresie współpracy z LPR,
ROP podjął współpracę z jedną z dominujących postsolidarnościowych partii,
jaką jest PiS, aby ostatecznie ulec rozwiązaniu i wejść w jej struktury. Zbieżność
koncepcji programowych ROP i PiS umożliwiała po 2001 roku działalność (lub
współpracę) byłych polityków tej partii w PiS, m.in. Antoniego Macierewicza
i Bartosza Kownackiego, Zbigniewa Girzyńskiego jako posłów i Jana Olszewskiego jako doradcy prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Streszczenie

W artykule zaprezentowano myśl polityczną i działalność Ruchu Odbudowy
Polski (ROP). Partia powstała w 1995 roku. Podstawą powołania partii była popu34
Uchwała nr 2 II Kongresu Ruchu Odbudowy Polski, Warszawa 21.02.1998 r., Archiwum
Partii Politycznych, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie.
35
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larność Jana Olszewskiego w wyborach prezydenckich w 1995 roku. W naukach
o polityce ROP jest klasyfikowany jako partia niepodległościowa. Charakterystycznymi wartościami dla tego typu partii były: antykomunizm, antyrosyjskość,
dekomunizacja, nauczanie Kościoła katolickiego, niepodległość i patriotyzm.
Partie tego typu nawiązywały do dorobku Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej.
W artykule autor zaprezentował funkcjonowanie organizacji młodzieżowej tej
partii – Federacji Młodych Ruchu Odbudowy Polski.
Słowa kluczowe: partia polityczna, polityka wschodnia, antyrosyjskość

THE ACTIVITY AND POLITICAL THOUGHT ON EXAMPLE CONCEPTIONS
OF FOREIGN POLICY OF RUCH ODBUDOWY POLSKI
Summary
The article presents a political thought and the activity of Ruch Odbudowy Polski
(ROP). The party was founded in 1995. The basis of the foundation of the party was
the popularity of Jan Olszewski in the presidential elections in 1995. In the political
science ROP is classified as the party of independence. The characteristic values of this
type of the party were: anticommunism, antirussian, decommunization, the teaching of
the Catholic Church, independence and patriotism. Parties of this type appealed also
to legacy of the Second Republic of Poland. In the presented article an author presents
also the functioning of the youth organization of this party – Federacja Młodych Ruchu
Odbudowy Polski.
Key words: political party, eastern policy, antirussian
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Wstęp
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równo formalnych uwarunkowań, jak i nieformalnych relacji władzy jest analiza
sieci, dla której niniejszy artykuł stanowi ważny, a zarazem konieczny pierwszy etap pracy. Jednym z możliwych sposobów na stworzenie niezbędnej bazy
dla wieloaspektowych badań tak opisanego problemu jest analiza konkretnego
przypadku, który w pewnym sensie może być reprezentatywny dla całego zbioru
byłych miast wojewódzkich. W naszej pracy zdecydowaliśmy się na wybór Legnicy.
Celem badawczym, który chcemy zrealizować w niniejszym artykule, jest
przeanalizowanie zmiany pozycji systemowej Prezydenta Miasta Legnica, która dokonała się wskutek reformy samorządowej zapoczątkowanej w 1998 roku.
Analiza taka ma dać odpowiedź na następujące pytania: w jaki sposób zmieniły
się formalne relacje pomiędzy Prezydentem Miasta Legnica a pozostałymi instytucjami władzy oraz w jaki sposób zmienił się zakres kompetencji prezydenta
i, w rezultacie, w jaki sposób zmienił się zakres jego kontroli nad poszczególnymi obszarami funkcjonowania miasta. W poszukiwaniu odpowiedzi na tak postawione pytania zamierzamy posłużyć się głównie analizą tekstów prawnych,
której ustalenia mają docelowo stanowić punkt wyjścia dla szerszego ujęcia problemu i przyszłego zastosowania metody analizy sieci.
Postanowiliśmy podzielić tekst niniejszego artykułu na dwie części opisujące kolejno pozycję prezydenta Legnicy w systemie władz lokalnych przed reformą samorządową z 1998 roku oraz po niej. Ustalenia przeprowadzonej przez nas
analizy wraz ze wstępem do planowanych dalszych badań nad tym problemem
prezentujemy w zakończeniu.
Pozycja Prezydenta Miasta Legnica w systemie władz lokalnych
przed reformą samorządową z 1998 roku
Dnia 28 maja 1975 roku uchwalono ustawę zmieniającą podział administracyjny Polski z trójstopniowego (gmina–powiat–województwo) na dwustopniowy
(gmina–województwo). Na mocy tej ustawy w miejsce 17 województw i 5 miast
wydzielonych, wprowadzono nowy podział na 49 województw. Jednym z tych
nowo utworzonych było województwo legnickie, w którym status miasta wojewódzkiego otrzymała Legnica.
W wyniku transformacji systemowej z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku
doszło w Polsce do kolejnych przeobrażeń administracyjnych. Przede wszystkim
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o zmianie Konstytucji RP przywróciła faktyczne funkcjonowanie samorządu terytorialnego, którego podstawową jednostką
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została gmina. Organy, zasady funkcjonowania i zadania samorządu zostały zaś
szczegółowo opisane w Ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym. W ten sposób w miejsce jednolitej struktury administracji państwowej,
funkcjonującej w czasie istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, zbudowany
został model rząd–samorząd lokalny, w którym każdy z tych podmiotów tworzył
własne struktury administracji publicznej.
Pomimo dokonanych reform miasto Legnica pozostało miastem wojewódzkim, w którym funkcjonował zarówno prezydenta miasta, jak i wojewoda. Zmieniła się jednak ich pozycja ustrojowa oraz kompetencje. Wojewoda został organem
administracji rządowej oraz przedstawicielem Rady Ministrów w województwie,
które stało się jednostką zasadniczego podziału terytorialnego dla wykonywania
administracji rządowej, nie dysponującą jednak własnym samorządem. Prezydent miasta natomiast został określony jako urząd samorządowy, ale nie organ
gminy posiadającej prawa miejskie, jaką stała się Legnica.
Na mocy przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990
roku prezydenta powoływała rada miasta, mogąca go również odwołać w głosowaniu tajnym bezwględną większością głosów ustawowego składu. Art. 28
ust. 2 ustawy dopuszczał możliwość wyboru prezydenta spoza członków rady.
Odnosiło się to również do zastępcy (lub zastępców) prezydenta, którzy powoływani byli na jego wniosek przez radę miasta. Jako że zgodnie z przepisami
ustawy prezydent został przewodniczącym zarządu gminy, kolegialnego organu
wykonawczego miasta, to został on również osobą w głównej mierze odpowiedzialną za bieżące administrowanie miastem.
Istotną zmianę pozycji prezydenta Legnicy w systemie władz lokalnych
przyniosła Ustawa z dnia 29 września 1995 roku o zmianie ustawy o samorządzie
terytorialnym. Wprowadziła ona koncepcję tzw. zarządu autorskiego, zgodnie

Zob. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 94.

Zob. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst ogłoszony),
Dz.U. 1990 r. nr 16, poz. 95.

E.J. Nowacka, Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Wydawnictwa
Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. 75.

Ibidem, s. 76.

Zob. A. Szewc, T. Szewc, Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Wolters Kluwer, Warszawa
2006, s. 24; por. E.J. Nowacka, Samorząd terytorialny..., s. 63.

Art. 18, 28, Ustawa o samorządzie terytorialnym.

Art. 28, Ustawa o samorządzie terytorialnym.

Zob. Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 1995 r. nr 124, poz. 601.
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z którą prezydent zyskał wyłączne prawo zgłaszania kandydatów nie tylko na
stanowiska swoich zastępców, ale ogólnie na członków zarządu miasta. Ponadto
otrzymał on wyłączne prawo wnioskowania o ich odwołanie. Co więcej, powiązano mandat prezydenta z mandatami członków zarządu, co oznaczało, że odwołanie prezydenta stało się równoznaczne z wygaśnięciem mandatu pozostałych
członków zarządu10.
Jako przewodniczący zarządu miasta, prezydent organizował jego pracę,
kierował bieżącymi sprawami miasta i reprezentował je na zewnątrz11. Choć wykonywanie zadań zarządu nie należało tylko i wyłącznie do prezydenta, to jednak jako przewodniczący tego kolegialnego organu miał on na to bardzo duży
wpływ. Dlatego też omawiając pozycję, zadania i kompetencje prezydenta Legnicy warto również opisać zadania zarządu miasta, do których należało: wykonywanie uchwał rady miasta i zadań własnych miasta, przygotowywanie projektów
uchwał rady miasta, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie
mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej12. Warto również wspomnieć o tym, że zgodnie
z art. 32 ustawy, w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim
zagrożeniem interesu publicznego, prezydent miasta mógł podejmować czynności należące do kompetencji zarządu.
Prezydent miasta kierował urzędem miasta i z tego względu był przełożonym pracowników w nim zatrudnionych. Zajmował się także czynnościami
z zakresu prawa pracy wobec kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
z wyjątkiem ich zatrudniania i zwalniania, które to czynności, jak już wspomniano, były zastrzeżone dla zarządu miasta. Mimo że zatrudnianie (powoływanie)
i odwoływanie sekretarza i skarbnika miasta również formalnie było wyłączone
z kompetencji prezydenta, to jednak wpływał on na obsadę tych stanowisk – rada
miasta powoływała i odwoływała bowiem te osoby tylko na wniosek prezydenta13.
Jak już wspomniano, miasto Legnica było siedzibą nie tylko władz samorządowych, ale również terenowego organu administracji rządowej – wojewody,
który przede wszystkim pełnił funkcję przedstawiciela rządu na terenie woje-

10
11
12
13

A. Szewc, T. Szewc, Wójt, burmistrz..., s. 26.
Art. 31, Ustawa o samorządzie terytorialnym.
Art. 30, Ustawa o samorządzie terytorialnym.
A. Szewc, T. Szewc, Wójt, burmistrz..., s. 25.
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wództwa. dlatego ważne jest opisanie wzajemnych relacji pomiędzy tymi dwoma instytucjami.
Rola wojewody uległa istotnej zmianie wskutek reform ustrojowych przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku oraz restytucji samorządu terytorialnego. W wyniku tych procesów wojewoda został określony jako organ administracji ogólnej (gdyż zakres jego zadań i kompetencji przekraczał normy jednego resortu)14.
Art. 4 ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej15 stanowił,
że do wojewody należeć miały wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej niezastrzeżone dla innych organów administracji16. Oznaczało to, że jeśli
z przepisów dotyczących administracji rządowej nie wynikało jasno, jaki organ
na terenie województwa miał dane zadanie wykonywać, należało przyjąć, iż należało ono do kompetencji wojewody.
Warto zaznaczyć, że na mocy przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym gmina (miasto) mogła otrzymywać zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania te mogły być nakładane przez ustawę i wtedy miały charakter zadań
obligatoryjnych, ale mogły też być podejmowane przez gminę (miasto) w drodze
porozumienia z organami administracji rządowej (tzn. rada gminy/miasta musiała wyrazić zgodę na przejęcie określonych zadań)17. Odrębny charakter miało
przekazywanie zadań gminom przez wojewodów na podstawie Rozporządzenia
Rady Ministrów z 13 lipca 1993 roku w sprawie określenia zadań i kompetencji
rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta wraz z mieniem służącym do ich wykonywania.
Gminy miejskie miały te zadania wykonywać jako zadania własne. Ten „program
pilotażowy” zakładał przekazywanie miastom zadań tak, aby ich charakter był
zbliżony do zadań własnych i miał na celu kontynuację reformy samorządowej,
decentralizację oraz zapoczątkowanie reformy powiatowej. Program w szczególności dotyczył zadań z zakresu prawa budowlanego (np. wydawania pozwolenia
na budowę czy wstrzymanie robót budowlanych), z ustawy o gospodarowaniu
gruntami i obrotu nieruchomościami, z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,

E.J. Nowacka, Samorząd terytorialny..., s. 77.
Zob. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji
ogólnej, Dz.U. z 1990 r. nr 21, poz. 123.
16
E.J. Nowacka, Samorząd terytorialny..., s. 77.
17
Z. Niewiadomski, W. Grzelczak, Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem,
Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990, s. 14, za: E.J. Nowacka, Samorząd terytorialny...,
s. 80.
14

15
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z prawa geodezyjnego i kartograficznego, z zakresu systemu oświaty oraz z ustawy regulującej opiekę zdrowotną18.
Kolejna reforma administracji publicznej dotycząca relacji wojewoda–prezydent miasta została dokonana na podstawie Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku
o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej i zmierzała do zwiększenia roli koordynacyjnej wojewody wobec organów gminy19.
Ustawa ta określała, że w sprawach istotnych dla rozwoju województwa, m.in.
w sprawach zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska, wojewoda
współdziała z organami gminy, z sejmikiem samorządowym oraz ze związkami
i stowarzyszeniami gmin. Ponadto wojewoda zapewniał współpracę podległych
sobie jednostek z jednostkami samorządu terytorialnego, ich związkami, stowarzyszeniami oraz jednostkami organizacyjnymi rządowej administracji specjalnej. Na mocy przepisów tej ustawy wojewoda organizował również kontrolę wykonywania na obszarze województwa zadań administracji rządowej. W świetle tych
postanowień wojewoda miał zapewnić i koordynować współdziałanie wszystkich
jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających
na obszarze województwa w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia
ludzi, zagrożeń środowiska, utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa
państwa, ochrony praw obywatelskich oraz zapobiegania klęskom żywiołowym
i innym nadzwyczajnym zagrożeniom, a także zwalczania i usuwania ich skutków. Co więcej, wojewoda miał prawo wydawać zalecenia terenowym organom
administracji rządowej (kierownikom urzędów rejonowych), a także działającym
na terenie województwa organom gmin w wyżej wymienionych sprawach 20.
Bardzo duży wpływ na układ stosunków pomiędzy wojewodą a samorządem terytorialnym (w omawianym przypadku – miastem Legnica) ma również
kwestia nadzoru, który wojewoda sprawuje nad organami gminy. Warto jednak
zaznaczyć, że nadzór mógł dotyczyć tylko i wyłącznie przypadków określonych
w ustawach i był sprawowany na podstawie dwóch kryteriów: jeśli chodzi o działalność komunalną – na podstawie zgodności z prawem (uchwała organu gminy
sprzeczna z prawem jest nieważna), a w przypadku spraw zleconych z zakresu
administracji rządowej na podstawie kryterium celowości, rzetelności i gospodarności21. Jeżeli wojewoda uznał, że uchwała danego organu w konkretnym
E.J. Nowacka, Samorząd terytorialny..., s. 80–82.
Zob. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej
administracji ogólnej, Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 498.
20
E.J. Nowacka, Samorząd terytorialny..., s. 82–83.
21
Ibidem, s. 90–91.
18
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przypadku była niezgodna z jednym z tych dwóch kryteriów, to wówczas mógł ją
uchylić i wydać zarządzenie zastępcze, powiadamiając o tym prezydium sejmiku
samorządowego i właściwego ministra. Wojewoda mógł wezwać radę gminy do
zastosowania niezbędnych środków wobec zarządu gminy, jeśli zarząd dopuszczał się stałego naruszenia konstytucji lub ustaw. Jeśli wezwania nie odnosiły
skutków, wojewoda mógł wystąpić z wnioskiem do sejmiku o rozwiązanie zarządu gminy. Do czasu wyboru nowego zarządu, jego funkcję oraz kompetencje
prezydenta pełniła osoba wyznaczona przez prezydium sejmiku22.
Warto zaznaczyć, że podstawową różnicą między nadzorem wojewody nad
samorządem terytorialnym a nadzorem sprawowanym w systemie jednolitej władzy państwowej, funkcjonującym w Polsce przed 1990 rokiem, był zewnętrzny
charakter tego pierwszego. Uzewnętrznienie to polegało na tym, że środki nadzoru nie były kierowane do jednostek pozostających w tym samym pionie organizacyjnym, który poprzednio miał charakter hierarchicznego podporządkowania.
Odnosiło się to także do zadań zleconych gminie, skierowanych do adresata znajdującego się na zewnętrz, jakkolwiek również uprawnionego do sprawowania administracji państwowej23.
W analizie pozycji systemowej prezydenta miasta Legnicy przed reformą
samorządową z 1998 roku bardzo istotne jest także opisanie jego relacji z kierownikiem urzędu rejonowego, którego siedzibą, podobnie jak wojewody, było
miasto Legnica. Kierownik urzędu rejonowego był samodzielnym terenowym
organem administracji państwowej, wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i wyposażonym przez prawo we własne kompetencje, ale mimo wszystko
zależnym od wojewody24. Na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1990 roku
o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy
organy gminy a organy administracji rządowej25 do właściwości kierowników
urzędów rejonowych przeszły zadania i kompetencje należące uprzednio do rad
narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego. W konsekwencji cześć spraw o znaczeniu lokalnym została gminom
odebrana, a nastąpiło zwiększenie liczby zadań i zakresu działania administracji

Ibidem.
Ibidem.
24
Ibidem, s. 86.
25
Zob. Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 1990 r. nr 34, poz. 198.
22
23
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rządowej, co wpłynęło z kolei na określenie niższego miejsca samorządu terytorialnego (w tym prezydenta miasta) wobec administracji rządowej26.
Zadania należące do rejonowych organów rządowej administracji ogólnej
od początku tworzenia struktury samorządowej w 1990 roku były przedmiotem
ostrych konfliktów z samorządami. Spory te powodowały nie tylko skutki organizacyjno-prawne, ale także skutki społeczne – syndrom negatywnego postrzegania państwa jako centralistycznej całości. Wpłynęły także na wzrost akceptacji
systemu samorządowego, poczucie identyfikacji gmin z terytorium i zadaniami
własnymi27.
Pozycja Prezydenta Miasta Legnica w systemie władz lokalnych
po reformie samorządowej zapoczątkowanej w 1998 roku
Kulminacją reform zapoczątkowanych na początku lat 90. XX wieku była
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa28. Proponowane zmiany budziły liczne kontrowersje i obawy, które ustawodawca starał się przezwyciężyć wprowadzając
rozwiązania eliminujące zbędne rozwarstwienie władz samorządowych, jednym
z których było miasto na prawach powiatu. W ramach tego hybrydowego ustroju
funkcje organów powiatu sprawuje rada i prezydent miasta, co eliminuje sytuację, w której odpowiedzialność prawna za wykonanie części zadań publicznych
spoczywa na staroście, podczas gdy polityczna odpowiedzialność wobec mieszkańców ciąży na prezydencie29.
Ustawa o samorządzie powiatowym z 1998 roku w art. 92 punkt 2 stanowi
wyraźnie, że: „miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie”. Z formalnego punktu widzenia
zmiana uprawnień prezydenta nie powoduje zatem zmiany pozycji systemowej
samego organu, co dodatkowo potwierdza punkt 3 tegoż artykułu mówiący, że:
„ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład,
liczebność oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania
nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym”.
E.J. Nowacka, Samorząd terytorialny..., s. 86–89.
Ibidem, s. 88.
28
Zob. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa, Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603, z późn. zm.
29
A.K. Piasecki, Menadżer i polityk. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Wydawnictwo
Profesja, Kraków 2006, s. 207.
26
27
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Według prawa komunalnego rada i prezydent miasta są organami gminy
„wzbogaconymi” jedynie o dodatkowe kompetencje. Jak podkreśla B. Dolnicki,
pozycja systemowa prezydenta miasta na prawach powiatu jest taka sama jak
wójta, burmistrza czy prezydenta gmin nieposiadających takich uprawnień30.
Prezydent, niezależnie od „grodzkości” miasta, jest organem wykonawczym,
przygotowującym oraz określającym sposoby wykonania projektów uchwał rady
gminy oraz odpowiedzialnym za gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu gminy oraz zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych. Pamiętać również należy, że zadania te mają charakter organizacyjny – nie należy do niego wykonawstwo w sensie technicznym,
lecz politycznym31.
W takim rozumieniu reformy samorządowej kryje się jednak niekonsekwencja, bagatelizująca dodatkowe kompetencje prezydenta, wpływające w sposób
zasadniczy na lokalne struktury władzy. Zmiany te najpełniej uwidoczniają się
w perspektywie porównawczej. W stosunku do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nieposiadających uprawnień powiatu, zakres kompetencji prezydenta
miasta grodzkiego rozciąga się na rozleglejszą dziedzinę przedmiotów, relacji
i zjawisk. W porównaniu z innymi starostwami, prezydent miasta na prawach powiatu ma również zdecydowanie mocniejszą pozycję w stosunku do rady, która
nie może bezpośrednio odwołać go z pełnionego urzędu. Prezydent zyskuje zatem dodatkowe korzyści płynące z pozyskania szerszych kompetencji, unikając
jednak wiążącej się z tym konsekwencji – większego podporządkowania radzie.
Prezydent przejął samodzielnie zadania kolegialnego zarządu powiatu,
które oprócz bliźniaczych, w stosunku do szczebla gminnego, zadań organizacji prac rady, dotyczą również zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu oraz określania regulaminów ich pracy. Dodatkowo
przejmuje on również kompetencje własne starosty, który jako organ monokratyczny kieruje bieżącymi sprawami powiatu, reprezentuje go na zewnątrz, pełni
zwierzchnictwo służbowe, organizuje pracę starostwa powiatowego oraz pełni
zwierzchnictwo nad kierownikami jednostek organizacyjnych, powiatowych
służb, inspekcji i straży32.
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 139 i n.
Z. Bukowski, Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, w: Ustrój
samorządu terytorialnego, red. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, TNOiK – Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 228.
32
Kompetencje te mogą ulec dość znacznym zmianom w przypadku zaistnienia sytuacji
nadzwyczajnych, np. zagrożenia powodziowego.
30
31
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W perspektywie kontroli nad zasobami podporządkowanymi władzy samorządowej możemy także zaobserwować uprzywilejowaną pozycją prezydenta
miasta na prawach powiatu. W kategorii zasobów kadrowych i instytucjonalnych
dotyczy to przede wszystkim sfery edukacji i oświaty, służby zdrowia oraz komunikacji. W samej Legnicy można wyróżnić ponad 50 jednostek oświatowych
i opiekuńczo-wychowawczych działających pod nadzorem urzędu miasta. Zmianą wyróżniającą powiaty grodzkie na tle miast nieposiadających tego statusu jest
jednak kontrola nad szkołami ponadgimnazjalnymi i specjalnymi. Podobna sytuacja dotyczy również innych jednostek budżetowych (np. szpitali powiatowych
i rejonowych), w których dzięki połączeniu funkcji organów władz powiatowych
i gminnych usprawniono komunikację i zoptymalizowano proces wewnętrznych
kontroli. W zakresie transportu i łączności doskonałym przykładem tego stanu
rzeczy jest ujednolicenie nadzoru nad skompilowanym systemem dróg gminnych
i powiatowych.
Na szczególną uwagę zasługuje funkcja koordynacji powiatowej administracji zespolonej. Miasto wykonuje zadania własne, zlecone przez administrację
rządową oraz przejęte na podstawie porozumień, co również wpływa na szczególną pozycję prezydenta miasta. Z ogólnej koncepcji władzy administracyjnej
wynika, że prezydent pełniący funkcję starosty, czyli jednoosobowego organu
administracji publicznej, ponosi polityczną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań państwa w sferze bezpieczeństwa powszechnego i publicznego33. Według Z. Leońskiego analiza ustawy kompetencyjnej z 24 lipca 1998 roku
wskazuje, że powiat w zakresie administracji rządowej „stanowi główne ogniwo
tej administracji po przejęciu zadań i kompetencji byłych kierowników rejonowych urzędów”34.
Powiatową administrację zespoloną, czyli administrację działającą pod
zwierzchnictwem prezydenta miasta stanowią: urząd miast pełniący funkcję starostwa powiatowego, powiatowy urząd pracy oraz jednostki organizacyjne (służby, inspekcje i straże) stanowiące aparat pomocniczy ich kierowników. Pomimo
zmniejszającego się stopnia zespolenia osobowego i finansowego, a zwiększania
kompetencyjnego zespolenia w ramach układów resortowych, prezydent miasta
na prawach powiatu ma wciąż zwierzchnictwo o charakterze politycznym w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży. Objawia się to głównie przy
powoływaniu i odwoływaniu kierowników tych jednostek (w uzgodnieniu z wo33
34

Z. Bukowski, Organy wykonawcze..., s. 238.
Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 37.
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jewodą), zatwierdzaniu programu ich działania, uzgadnianiu wspólnych działań
(zwłaszcza w sytuacjach szczególnego ryzyka) oraz zlecając przeprowadzenie
wewnętrznej kontroli35.
Oprócz przyrostu uprawnień zmiana roli prezydenta wynika również z charakteru bezpośrednich wyborów wprowadzonych zgodnie z Ustawą z 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta36.
Zmiana ta w zdecydowany sposób wzmacnia pozycję prezydenta, którego odwołanie obecnie może nastąpić tylko w wyniku referendum. Kluczowe w relacjach z radą gminy głosowanie nad absolutorium zostało obostrzone wymogiem
głosowanie imiennego, zwiększającego odpowiedzialność osobistą radnych oraz
koniecznością wysłuchania opinii regionalnej izby obrachunkowej. Dodatkowo
nieudana próba przeprowadzenia referendum odsuwa możliwość jego ponownego głosowania na 12 miesięcy, a odrzucenie w referendum propozycji odwołania
prezydenta skutkuje rozwiązaniem samej rady. Torpedowanie prac prezydenta
zostało także napiętnowane w licznych orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jednoznacznie wskazał, że „rada gminy nie jest uprawniona
do ustanowienia w drodze przepisów gminnych wytycznych warunków ograniczających samodzielność wykonywania przez wójta gminy ustawowo przyznanej
mu kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych”37.
Najszerszy przedmiotowo zakres kompetencji nadzorczych w stosunku do
prezydenta miasta ma wojewoda. Prezydent jest zobowiązany do przedkładania
wszelkich uchwał rady wojewodzie w terminie do 7 dni oraz wszelkich przepisów porządkowych w terminie do 2 dni. Wojewoda w terminie do 30 dni może
unieważnić przedstawione uchwały, dysponuje również tzw. zarządzeniem zastępczym w przypadku niewykonania zadań powierzonych przez administrację
centralną. Oprócz wojewody takie kompetencje kontrolne ma również prezes
rady ministrów i stosowny minister, korzystający z nich jednak zazwyczaj na
wyraźny wniosek wojewody. W kwestiach budżetowych pewnymi uprawnieniami kontrolnymi dysponuje regionalna izba obrachunkowa.

Z kwestią nadzoru nad powiatową administracją zespoloną wiąże się również pojawienie się komisji bezpieczeństwa i porządku, która ocenia zagrożenie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, a której starosta (prezydent miasta) jest przewodniczącym.
36
Zob. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta, Dz.U. z 2002 r. nr 113, poz. 984.
37
Z. Bukowski, Organy wykonawcze..., s. 231.
35
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Niewątpliwie na pozycję prezydenta wpływa również kwestia ogólnego
dobrobytu gospodarczego. Trudno jednak na tym etapie badań wskazać, na ile
zmieniająca się sytuacja gospodarcza Legnicy wynika bezpośrednio z badanych
zmian instytucjonalnych, a na ile jest odzwierciedleniem narodowych i globalnych trendów ekonomicznych. Ważnym czynnikiem jest niewątpliwie kwestia
pozyskiwania funduszy unijnych, co m.in. stało się motorem napędowym w próbach odzyskania statusu miasta na prawach powiatu przez Wałbrzych38. Większość czołowych inwestycji w Legnicy, takich jak modernizacja Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego, pozyskanie nowych autobusów dla miejskiego MPK
czy zmiany w systemie kanalizacji i wodociągów byłyby niewątpliwie niemożliwe bez wsparcia unijnego.
Zakończenie
Realizując postawiony cel badawczy prześledziliśmy zmiany formalnych
relacji pomiędzy prezydentem a pozostałymi instytucjami władzy lokalnej. Podstawową wykazaną różnicą jest wzrost uprawnień prezydenta miasta na prawach
powiatu, wynikający z połączenia jego standardowych funkcji z uprawnieniami
przypisanymi staroście. Dodatkowym wzmocnieniem jego pozycji jest również
zmiana sposobu elekcji, co podkreśla jego bezpośrednią legitymację do sprawowania władzy na tym poziomie. Według naszej analizy o silnej pozycji prezydenta świadczy również rozszerzający się zakres jego kontroli nad poszczególnymi
obszarami funkcjonowania miasta, w szczególności sferą edukacji, służby zdrowia oraz łączności i komunikacji.
Wyjaśnienie zmiany pozycji systemowej Prezydenta Miasta Legnicy przez
analizę uwarunkowań prawnych daje obraz tego procesu jedynie w aspekcie instytucjonalnym. Badania te, choć niewątpliwie potrzebne, nie wyjaśniają jednak
specyficznego charakteru wybranego przykładu, opisując głównie ogólny poziom zmian prawno-instytucjonalnych. Obszar nieformalnych relacji, opartych
na wartościach symbolicznych i personalnych zależnościach może mieć równie
istotny wpływ na sposób funkcjonowania organów władzy, co wymienione wyżej
podstawy prawne. Aby lepiej uchwycić charakter interesujących nas przemian,
konieczne jest użycie odmiennego narzędzia badawczego, przystosowanego do

38
Wałbrzych znów będzie miastem grodzkim. „Teraz będziemy się rozwijać”, http://www.
wprost.pl/ar/333010/Walbrzych-znow-bedzie-miastem-grodzkim-Teraz-bedziemy-sie-rozwijac/
(9.04.2104).
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badania skomplikowanej struktury lokalnych zależności. Według nas takim narzędziem jest analiza sieciowa.
Analiza sieciowa jest metodą niezwykle przydatną w śledzeniu nieformalnych połączeń społecznych i instytucjonalnych, jednak jej szersze użycie w ramach politologii jest stosunkowo nowym zjawiskiem39. Gwałtowny rozwój metody
przypadł na lata 70. XX wieku i dotyczył antropologii i socjologii. Współcześnie
jest ona często postrzegana jako osobna dyscyplina badawcza, jednak „z punktu
widzenia metodologii analizę sieciową należy traktować przede wszystkim jako
technikę badawczą, w mniejszym stopniu zasługuje ona na miano teorii, bowiem
jeszcze w sposób niepełny stanowi pewien sposób analizy i wyjaśniania zjawisk
społecznych”40. W dużej mierze wzrost popularności analizy sieciowej związany
jest z rozwojem internetu oraz tzw. rewolucji informacyjnej, a jej zastosowanie
spotęgowały również przemiany dotyczące rozpadu państwowocentrycznego
sposobu postrzegania polityki oraz sieciowych form rządzenia41.
Ujęcie sieciowe, w odróżnieniu od innych statycznych metod badawczych,
polega na analizie dynamicznych wzorców połączeń sieci oraz przepływu zasobów pomiędzy poszczególnymi „aktorami” – jednostkami definiowanymi na
podstawie dynamicznej „gry” (interakcji społecznych), w której odnajduje je badacz42. Ujednolicenie badanych aktorów jako „punktów sieci” pozwala na analizę wielowymiarową, pomiędzy pozornie odmiennymi rodzajami podmiotów43.
W analizie sieci możliwe jest badanie na kilku poziomach relacji:
– analiza struktury sieci (badanie całej sieci) – opisuje fragment badanej
rzeczywistości używając współczynników takich jak: kształt – odnoszący się do dystrybucji połączeń, grupowań i rozgałęzień sieci oraz poziomu swobody przepływu zasobów w sieci; spójność – odnosząca się
do podgrup sieci ze specyficznymi właściwościami, takimi jak wysoka
gęstość, liczba „krótkich” połączeń lub wielość niezależnych ścieżek pomiędzy aktorami,
D. Lazer, Networks in Political Science: Back to the future, „PS: Political Science
& Politics” 2011, t. 44, nr 1, s. 63.
40
A. Marcinkowska, D. Mider, Polityczna topografia Internetu. Zastosowanie analizy sieciowej do badań polskich partii politycznych w kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia
Politologiczne” 2012, t. 26, s. 247.
41
A. Rothert, Dezagregacja polityki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 17–18.
42
A. Marin, B. Wellman, Social Network Analysis: An Introduction, w: Handbook of Social Network Analysis, red. P. Carrington, J. Scott, Sage, London 2010.
43
D. Lazer, Networks in Political Science..., s. 64.
39

72

Michał Banaś, Mateusz Zieliński

– analiza pozycji w sieci (badanie pojedynczego aktora) – analiza na poziomie podmiotów, punktów sieci (nodes) – opisuje pozycję aktorów za
pomocą kategorii centralności badanego aktora oraz liczby i charakteru
dostępnych dla niego połączeń,
– diadyczny (dwójkowy) poziom analizy – bada relacje pomiędzy parami
aktorów sieci na zasadzie określenia ich spójności (dystansu pomiędzy
nimi i liczbą oraz rodzajami połączeń) oraz ich wzajemnej równoważności (w jakim stopniu pełnią oni podobne role)44.
Naszym zdaniem badanie zmiany poziomu władzy Prezydenta Miasta Legnica po reformie samorządowej z lat 90. XX wieku powinno uwzględniać jego
relacje z podmiotami, takimi jak organizacje trzeciego sektora, lokalne elity polityczne, duże zakłady przemysłowe itp. Zmiany w strukturze prawnej stanowiły
jedynie impuls do modyfikacji połączeń pomiędzy poszczególnymi aktorami, ale
nie determinowały ich kształtu. Analiza sieci daje możliwość włączenia do badań problemu połączeń nieformalnych, wynikających m.in. z historycznych uwarunkowań czy przynależności do struktur partyjnych. Pozwala lepiej zrozumieć
dualistyczną naturę urzędu prezydenta miasta, który z jednej strony jest organem
pełniącym wzajemnie rozliczne funkcje polityczne, a z drugiej jest menedżerem
poruszającym się w przestrzeni zdeterminowanej ekonomicznie.
Używając terminologii analizy sieciowej, konieczne jest zbadanie zmiany
odległości pozycji prezydenta Legnicy od centrum decyzyjnego sieci instytucji
władzy politycznej w Polsce, które w instynktownych odczuciach mieszkańców
oddaliło się po reformie administracyjnej. Należy zbadać, jak w strukturze sieci
zmieniła się liczba połączeń, jakimi dysponuje prezydent Legnicy i jak w faktyczny sposób wpłynęło to na poziom jego władzy. Pojawienie się nowych aktorów niewątpliwie zwiększyło gęstość sieci, co również musi mieć zasadnicze
znaczenie dla jego pozycji. Analiza na poziomie diadycznym może wykazać stopień dysproporcji pomiędzy np. prezydentem Legnicy a władzami wojewódzkimi. Wszystkie powyższe uwagi stanowią wstęp i przyczynek do dalszych, planowanych przez nas badań.
Podsumowując, artykuł w jasny sposób udowadnia, że obecna pozycja systemowa prezydenta Legnicy w znaczący sposób odbiega od wizji przedstawianej
przez przytoczonych we wstępie polityków, podzielanej zapewne przez znaczną część lokalnej opinii publicznej. Różnica w stosunku do sceptycznych wizji

44
S.P. Borgatti, A. Mehra, D.J. Brass, G. Lebianca, Network Analysis in the Social Science,
„Science” 2009, t. 323, nr 5916, s. 892–895.
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upadku znaczenia władz miejskich jest jednak zbyt wyraźna, by tłumaczyć ją jedynie faktem częściowej ignorancji mieszkańców oraz politycznego populizmu.
Zamiast tego autorzy postulują konieczność rozszerzenia narzędzi badawczych
o analizę sieci, mogącą w skuteczny sposób uzupełnić powyższe rozważania.
Ostateczny werdykt nad zmianą pozycji prezydenta musi być w tym momencie
odroczony do momentu uwzględnienia dalszych badań.
Streszczenie
Reforma administracyjna Polski pomimo upływu lat pozostaje tematem sporów
pojawiających się na różnych poziomach debaty publicznej. Jej celowość bywa kwestionowana, a rezultaty podlegają krytycznej ocenie głównie mieszkańców miast i regionów,
uchodzących za pokrzywdzonych w wyniku przemian struktur samorządowych.
Dobrym przykładem omawianego problemu jest Legnica, której pozycja systemowa uległa zmianie po utracie statusu miasta wojewódzkiego. Pytanie o trafność tej oceny wymaga jednak kompleksowych badań przekraczających możliwości pojedynczego
artykułu. Niewątpliwie analiza zmiany pozycji systemowej prezydenta Legnicy, będącego jednocześnie podstawowym aktorem politycznym i głównym menedżerem miasta,
stanowi konieczny etap na drodze do pogłębionej oceny wskazanego problemu. Artykuł ten w zamierzeniu jest wstępem do dalszej analizy sieci formalnych i pozaformalnych powiązań warunkujących realną siłę i pozycję polityczną władz miejskich. Celem
artykułu jest prześledzenie zmiany zakresu kompetencji Prezydenta Miasta Legnica oraz
jego relacji z pozostałymi instytucjami władzy.
Zawarte w artykule wprowadzenie do analizy sieci oraz wnioski płynące z analizy powiązanych kluczowych aktów prawnych będą w przyszłości rozwinięte w dalszej
pracy badawczej.
Słowa kluczowe: Legnica, prezydent, reforma administracyjna, zmiana pozycji systemowej, analiza sieci

SYSTEMIC POSITION CHANGE OF THE PRESIDENT OF LEGNICA
– AN INTRODUCTION TO NETWORK ANALYSIS
Summary
Polish administrative reform, despite the passage of years, remains the subject of
disputes arising at different levels of public debate. Its purposefulness is sometimes ques-
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tioned and the results are subject to critical evaluation mainly from residents of cities and
regions that are believed to be disadvantaged by the transformation of local government
structures.
A good example of this problem is Legnica, which systemic position has changed
after the loss of the status of the capital city of voivodeship. The question of the accuracy
of that assessment, however, requires a comprehensive research beyond the capabilities
of a single article. Undoubtedly, the analysis of changes in the systemic position of the
President of Legnica, who is also the primary political actor and general manager of the
city, is a necessary step on the way to in-depth evaluation of the previously mentioned
problem. This article is intended to be a prelude to further analysis of formal and nonformal network of relationships determining the real power and political position of the
municipal authorities. The purpose of this article is to trace the changes in the scope of
competence of the President of Legnica and its relations with the other institutions.
Included in the article introduction to network analysis and conclusions drawn from
the analysis of key legal acts will be developed in further research.
Key words: Legnica, president, administrative reform, systemic position change,
network analysis
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BARWY POLITYCZNE SAMORZĄDU LOKALNEGO
W ELEKCJACH RADNYCH SZCZECIŃSKICH
LAT 2002–2010
Pojęcie „samorządu”, a w szczególności „samorządu terytorialnego”, było
już niejednokrotnie definiowane. Mimo to nie jest nadal rozumiane jednolicie.
Samorząd jest jedną z formą zaspokajania zbiorowych potrzeb określonej społeczności przez nią samą lub przez wyłonionych przedstawicieli. W sensie formalno-prawnym samorząd oznacza powierzenie przez państwo (władza centralna),
wykonywania określonych zadań z zakresu administracji publicznej zrzeszeniom
osób, których dotyczą skutki realizacji tych zadań (władza lokalna). Najbardziej
rozpowszechnioną formą samorządu jest samorząd terytorialny. Trójstopniowy
samorząd terytorialny, zwany także samorządem lokalnym, działa w Polsce na
podstawie przyznania mu osobowości prawnej o charakterze cywilno-prawnym,
scedowania na niego kompetencji niezastrzeżonych dla innych organów władzy
publicznej, posiada także samodzielność finansową oraz możliwość kształtowania ustroju wewnętrznego.
W Szczecinie, który jest miastem na prawach powiatu, mamy do czynienia z samorządem powiatowym. W tym szczególnym przypadku do organów
samorządu terytorialnego zalicza się radę miasta – organ stanowiąco-kontrolny
– będącą odpowiednikiem rady powiatu, a także zarząd miasta oraz prezydenta
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miasta. To właśnie Rada Miasta Szczecin jest głównym obszarem zainteresowania autora niniejszego artykułu.
W celu odpowiedzi na pytanie „Czy samorząd ma barwy partyjne?” analizie
poddano takie kwestie, jak: preferencje wyborcze mieszkańców miasta Szczecin
w trzech ostatnich elekcjach samorządowych (2002, 2006, 2010) do Rady Miasta
Szczecin, partyjność i bezpartyjność członków komitetów wyborczych do Rady
Miasta Szczecin trzech ostatnich kadencji, nieformalna koalicja PiS-SLD w Radzie Miasta VI kadencji oraz „dyscyplina partyjna” w głosowaniach Rady Miasta
VI kadencji nad projektem in vitro.
Preferencje wyborcze mieszkańców miasta Szczecin
w wyborach samorządowych do Rady Miasta Szczecin w 2002, 2006, 2010 roku
W Radzie Miasta Szczecin zasiada łącznie 31 radnych. Liczba ta wynika
z przepisów prawa, które zakładają, że w skład rady miasta (powiatu) wchodzi
15 radnych w powiatach liczących do 40 tys. mieszkańców. Powyżej ten liczby
dobiera się w wyborach po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 20 tys.
mieszkańców. Rada miasta (powiatu) nie może liczyć więcej niż 39 radnych.
Do roku 2006 na zachodniopomorskiej scenie politycznej dominowały formacje lewicowe. W roku 2002 Państwowa Komisja Wyborcza podała, że o udział
w Radzie Miasta ubiegali się kandydaci z 26 komitetów wyborczych. Wśród
zarejestrowanych komitetów, 16 zarejestrowało swoje listy we wszystkich pięciu okręgach wyborczych. Spośród nich, obok komitetów funkcjonujących pod
szyldem partyjnym, takich jak KKW SLD-UP, KW PSL, KW Samoobrona RP,
KW POPiS dla Szczecina, KW LPR, pojawiły się twory nieposługujące się nazwami partyjnymi, takie jak KWW Teresy Lubińskiej, KWW Prawdziwa Obrona, KWW Wspólnota Obywatelska, KWW Zachodniopomorska Wspólnota Samorządowa, KWW ZWS, KWW Antyklerykalna Polska, KWW Niezależnego
Komitetu Mariana Jurczyka, KWW Pogoń Walcząca, KWW Polskie Stowarzyszenie Patriotyczne „KONTRA 2000”, KWW Wspólnota 2002, KWW Szczecińskiej Konfederacji Samorządowej. Pięcioprocentowy próg wyborczy przekroczyło sześć komitetów. W 2002 roku zwycięstwo w wyborach do Rady Miasta
Szczecin odniósł komitet SLD-UP zdobywając 24 400 głosów na 95 764 uznanych za ważne, co stanowiło 24,52% poparcia i przełożyło się na uzyskanie 14
mandatów. Połączone siły PO-PiS znalazły się dopiero na trzecim miejscu z po

Na podstawie dokumentów PKW.

Barwy polityczne samorządu lokalnego...

77

parciem rzędu 11,1%, co dało zaledwie pięć mandatów. Obok koalicji PO-PiS po
pięć mandatów uzyskały również komitety niezależne KWW Teresy Lubińskiej
(12,87% poparcia dało 2 miejsca) oraz KWW Niezależnego Komitetu Mariana
Jurczyka (9,6% poparcia umożliwiło zajęcie 4 miejsca). Po jednym mandacie
zyskała Liga Polskich Rodzin (Beata Tokarzewska) oraz Komitet Wyborczy Razem Polsce (Janusz Modrzejewski). W tych wyborach komitety niezależne zyskały porównywalne poparcie jak komitety partyjne, plasując KWW T. Lubińskiej
i M. Jurczyka w pierwszej czwórce.
Tabela 1. Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin IV kadencji (stan na koniec kadencji)
Nazwa Klubu Radnych
Rady Miasta Szczecin IV kadencji
Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa
i Sprawiedliwości

Klub Radnych „Od Nowa” (KWW Teresy Lubińskiej)

Radni Niezrzeszeni

Skład Klubu Radnych
Rady Miasta Szczecin V kadencji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dużynski Jan
Jerzyk Henryk
Gronkowski Bolesław
Kęsik Piotr
Krawczak Elżbieta
Mickiewicz Andrzej
Stopyra Jan
Trokowski Edmund
Wijas Jędrzej
Bartnik Paweł
Dzikowski Władysław
Jania Piotr
Szałabawka Artur
Zaremba Renata
Cybulski Ryszard
Hawryszuk Wojciech
Jacyna-Witt Małgorzata
Sukiennicka Alina
Skarżyński Jerzy
Arłukowicz Bartosz
Durski Grzegorz
Malanowska Elżbieta
Modrzejewski Janusz
Nowicki Roman
Kochańska Teresa
Ostrowski Wiesław
Podzielny Piotr
Słowacki Juliusz
Strządała Małgorzata
Trzos Bogdan
Tokarzewska Beata

Źródło: opracowane na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin,
bip.um.szczecin.pl (14.10.2013).




Na podstawie dokumentów PKW.
Na podstawie dokumentów PKW.
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Do zaprezentowanych w powyższej tabeli danych należy dodać komentarz,
ponieważ nie są one adekwatne do wyników elekcji. W czasie trwania IV kadencji Rady Miasta Szczecin doszło do wielu zmian dotyczących przynależności
klubowej, bądź też niezależności radnych. Co warte zauważenia, klub radnych
„Niezależny Ruch Społeczny” Mariana Jurczyka, powstały z KWW Niezależnego Komitetu Mariana Jurczyka, został rozwiązany podczas trwania kadencji
(dlatego też nie został wyszczególniony w powyższej tabeli). Spowodowało to
zasilenie przez jego członków szeregów radnych niezrzeszonych. Inne formacje
także przeżywały rozmaite zawirowania, w wyniku czego klub radnych LiD
zdecydowali się opuścić (stając się radnymi nieafiliowanymi klubowo): Bartosz
Arłukowicz, Elżbieta Malanowska, Roman Nowicki, Wiesław Ostrowski, Teresa
Kochańska. Małgorzata Hertzendorf, która uprzednio zajęła miejsce Piotra Jani
w klubie radnych PO-PiS, dołączyła również do radnych niezrzeszonych.
W roku 2006 sytuacja wyborcza wyglądała już inaczej. 14 komitetów zarejestrowało listy kandydatów do Rady Miasta, z których 12 – we wszystkich pięciu okręgach wyborczych. Nazewnictwo partyjne funkcjonowało w przypadku
siedmiu z nich: KW PSL, KW LPR, KW PiS, KW PORP, KW Samoobrona RP,
KW UPR oraz KKW LiD. Pozostałe przyjęły nazwy niezwiązane z nazewnictwem partyjnym: KWW Teresy Grażyny Kochańskiej, KWW Stadion 2009,
KW Stowarzyszenia Serce Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski –
Zarząd Główny, KWW Niezależnego Komitetu Mariana Jurczyka oraz KWW Jerzego Manduka „CZAS”. Siła Platformy Obywatelskiej wzrosła zarówno w skali
kraju, jak i w samym regionie zachodniopomorskim. I tak w wyborach do Rady
Miasta Szczecin w 2006 roku PO uzyskało ponad 41% poparcia, uzyskując 15
mandatów, co jednak nie zapewniło jej możliwości samodzielnego rządzenia.
Drugie miejsce przy poparciu rzędu 23,72% ważnych głosów i z liczbą 10 mandatów zajął PiS. Trzecie miejsce przy poparciu 20,14 % i z sześcioma mandatami
zajął KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci. Warto jednak nadmienić,
że Jan Stopyra, startujący z list LiD, zasiadał w ławach Rady jako radny niezależny. Wybory do Rady Miasta w 2006 roku pokazały, że na szczecińskiej scenie politycznej dla mieszkańców miasta liczą się wyłącznie komitety partyjne.




Na podstawie dokumentów PKW.
Na podstawie dokumentów PKW.
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Tabela 2. Kluby Radnych Rady Miasta V kadencji (stan na koniec kadencji)
Nazwa Klubu Radnych
Rady Miasta Szczecin V kadencji
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej
(KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci)

Skład Klubu Radnych
Rady Miasta Szczecin V kadencji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Balicka Jolanta
Baran Bazyli
Bartnik Paweł
Dymkowski Robert
Dzikowski Władysław
Goc Marek
Grodzki Tomasz
Gzyl Paweł
Kalina Teresa
Lemm Judyta
Marlicz Katarzyna
Pańka Urszula
Pawlak Arkadiusz
Posłuszny Jan
Serdyński Jerzy
Sieńko Jerzy
Dąbrowski Witold
Duklanowski Leszek
Hinc Tomasz
Kopacka Marzena
Kopeć Maciej
Szałabawka Artur
Ruciński Adam
Arłukowicz Bartosz (SLD)
Juras Paweł (SLD)
Kęsik Piotr (SLD)
Mickiewicz Andrzej (SLD)
Stopyra Jan (bezpartyjny)
Wijas Jędrzej (SLD)

Źródło: opracowane na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin,
bip.um.szczecin.pl (stan z dnia 14.10.2013).

Ostatnie wybory samorządowe, które odbyły się w 2010 roku, podtrzymały
tendencje spadkowe lewicy i przejście elektoratu w kierunku partii postsolidarnościowych. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 11 komitetów wyborczych do Rady Miasta, z których osiem zarejestrowało listy we wszystkich pięciu
okręgach wyborczych. Wśród nich nazewnictwem partyjnym posłużyły się cztery komitety, takie jak KW SLD, KW PSL, KW PORP i KW PiS. Pozostałe przyjęły niezwiązane z nomenklaturą partyjną nazwy, takie jak KWW Ruch Społeczny Zachodniopomorskie, KWW Piotra Krzystka Szczecin dla Pokoleń, KWW
Bartłomieja Sochańskiego – Obudźmy Szczecin, KW Stowarzyszenia Serce,
KWW Małgorzaty Jacyny-Witt, KW Ruchu Przełomu Narodowego, KWW Mar-
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cina Miśniakiewicza. Jedynie pięć ze wszystkich zarejestrowanych przekroczyło
wymagany próg wyborczy 5% poparcia. Utrzymała się dominacja PO, chociaż
tym razem uzyskała ona 33,40% głosów (w 2006 r. – 41%) i 12 mandatów, czyli
o 3 mandaty mniej niż w poprzedniej elekcji. Spadło też poparcie dla PiS z 23,72%
(2006 r.) do 20,62% (2010 r.), a liczba uzyskanych miejsc w radzie zmniejszyła
się z 10 do 7. Lewica zachowała 6 mandatów przy poparciu 17,67%, a więc także
niższym niż w roku 2006 (20,14%). Pozostałą część mandatów w szczecińskiej
radzie rozdzielili pomiędzy siebie radni z Komitetu Szczecin dla Pokoleń Piotra
Krzystka (10,82% – 4 miejsca) oraz kandydaci niezrzeszeni: Małgorzata Jacyna-Witt, której komitet wyborczy zyskał 5,86% ogółu głosów, przekraczając tym
samym ustawowy 5% próg wyborczy, umożliwiający uzyskanie przez komitet
miejsca w Radzie10 oraz Jan Stopyra, startujący z listy PO (wcześniej w 2006 r.
z poparciem SLD11). Warto zwrócić uwagę, że pomimo ponad 7% poparcia dla
Komitetu Wyborczego Wyborców Bartłomieja Sochańskiego – Obudźmy Szczecin, żaden z kandydatów nie otrzymał wystarczającej liczby głosów, aby zasiąść
w ławach Rady Miasta Szczecin.
Tabela 3. Kluby Radnych Rady Miasta VI kadencji
Nazwa Klubu radnych
Rady Miasta Szczecin VI Kadencji

Skład Klubu radnych
Rady Miasta Szczecin VI Kadencji

1

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Baran Bazyli
Bródka Joanna
Grodzki Tomasz
Herczyńska Maria Magdalena
Lemm Judyta
Marchewka Arkadiusz
PaBluch Marcin
Pańka Urszula
Posłuszny Jan
Sieńko Jerzy
Tyszler Łukasz
Zielińska Grażyna

Na podstawie dokumentów PKW.
Na podstawie dokumentów PKW.
11
Jan Stopyra w latach 1972–1973 pełnił funkcję Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie, od 17.12.1973 r. do 31.03.1984 r. był Prezydentem Szczecina.
Po złożeniu urzędu, w latach 1984–1988 był Konsulem PRL w Bułgarii. Jan Stopyra w wyniku wyborów samorządowych w 2002 r. został wybrany radnym Rady Miasta Szczecin z listy
SLD-UP. Od 21 listopada 2006 r. do 27 października 2006 r. pełnił funkcję przewodniczącego
Rady Miasta. W konsekwencji wyborów samorządowych z 2006 roku ponownie został radnym
Szczecina z listy KW Lewica i Demokraci, od 27.11.2006 r. sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin. Do lutego 2007 r. był członkiem klubu radnych Lewica i Demokraci.
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Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Klub Radnych Szczecin dla Pokoleń

Radni Niezrzeszeni
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2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Biernat Stefania
Dąbrowski Witold
Duklanowski Leszek
Duklanowski Marek
Hinc Tomasz
Jania Piotr
Szałabawka Artur
Jerzyk Henryk
Kęsik Piotr
Kozłowski Adam
Krystek Dawid
Napieralski Marcin
Wijas Jędrzej
Balicka Jolanta
Dzikowski Władysław
Kolbowicz Marek
Liktoras Maria
Jacyna-Witt Małgorzata
Stopyra Jan

Źródło: opracowane na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin,
bip.um.szczecin.pl (stan z dnia 12.10.2013).

Jeszcze w 2002 roku można było domniemywać, że szczecinianie byli nieufni wobec logo partii politycznych. Nie bez powodu komitety niezależne zajęły
2 (Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Lubińskiej) i 4 miejsce (Niezależny Komitet Mariana Jurczyka), przejmując tym samym 1/3 mandatów w składzie rady.
Prawie 23% poparcia dla komitetów niezależnych świadczy o nikłym znaczeniu
barw partyjnych dla elekcji na gruncie samorządowym. Inaczej sytuacja wyglądała już w roku 2006, kiedy to komitety niezależne nie cieszyły się już tak dużą
sympatią, jak w poprzednich wyborach, a społeczne poparcie nie wystarczyło do
przekroczenia wymaganego progu wyborczego. Potwierdzona elekcją samorządową z 2010 roku zmiana tendencji poparcia w wyborach do Rady Miasta Szczecin świadczy nie tylko o upadku „bastionu lewicy”, jak nazywano Szczecin, ale
również o chwiejności znaczenia komitetów niezależnych, które w przeciwieństwie do roku 2006, w 2010 roku zdobyły prawie 6% poparcia. Niemniej jednak, przedstawiciele komitetów niezależnych każdorazowo uzyskiwali mniejsze
poparcie niż kandydaci o jasno określonej przynależności partyjnej. Można z powyższego wnioskować, że w dużych miastach w wyborach na szczeblu samorządowym preferencje wyborcze mieszkańców mają silne zabarwienie partyjne.
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Partyjność i bezpartyjność członków komitetów wyborczych
do Rady Miasta Szczecin w 2002, 2006, 2010 roku
Próbując odpowiedzieć na pytanie „Czy samorząd ma barwy partyjne?”,
wydaje się konieczne przeanalizowanie poparcia oraz przynależności i niezależności partyjnej członków Rady Miasta, która dla autora niniejszego artykułu stanowiła obszar badań.
Ostatnia kadencja rady lat 90. XX wieku była szczególna, ponieważ charakteryzowała się wyjątkową niestabilnością. Po pierwsze, w jej trakcie miastem
zarządzały aż trzy ekipy (Mariana Jurczyka i koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Niezależnego Ruchu Społecznego; Marka Koćmiela i koalicji
SLD i UW oraz Edmunda Runowicza, popieranego przez radnych SLD, UW,
PO i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego). Po drugie, spośród aż 60 radnych
jedynie kilkunastu z szeregów SLD było rzeczywiście związanymi ze swoim klubem w Radzie Miasta przez całą kadencję, pozostali albo zmienili barwy klubowe, albo stali się radnymi niezależnymi12.
Przynależność i niezależność partyjna radnych analizowana jest na konkretnych przykładach i tak, w wyborach w 2002 roku z list Koalicyjnego Komitetu
Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej-Unii Pracy, prócz przedstawicieli
podmiotu startowali również członkowie Krajowej Partii Emerytów i Rencistów,
Stronnictwa Demokratycznego i Partii Ludowo Demokratycznej13. Ciekawą sytuację można było zaobserwować w przypadku Komitetu Wyborczego Wyborców
Teresy Lubińskiej, która to do niedawna była członkinią Unii Wolności, a następnie starała się o poparcie wśród partii centroprawicowych, szczególnie o możliwość ubiegania się o fotel Prezydenta Miasta pod barwami koalicji PO-PiS14. Nie
zyskując poparcia, zdecydowała się wystąpić z własnym, bezpartyjnym komitetem15. Z kolei na listach koalicyjnego POPiSu, prócz kandydatów stricte partyjnych, znaleźli się przedstawiciele biznesu i największych szczecińskich targowisk oraz kilku radnych poprzedniej kadencji, którzy uprzednio zdobyli mandaty
z list AWS i UW. Marian Jurczyk, który z poparciem SLD pod koniec 1998 roku
piastował przez rok urząd prezydenta miasta Szczecina, w wyborach w 2002 roku
liczył na poparcie Ligi Polskich Rodzin. Gdy rozmowy okazały się nieskuteczne,
12
A. Kubaj, Kampania wyborcza do Rady Miasta Szczecina w 2002 roku, w: Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Szczecin 2003, s. 51.
13
Ibidem, s. 54–56.
14
W 2006 r. w wyborach na urząd Prezydenta Miasta startowała już jako kandydatka niezależna z poparciem PiS.
15
A. Kubaj, Kampania wyborcza..., s. 57–58.
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założył własny komitet „Niezależny Komitet Mariana Jurczyka”, któremu przewodziła idea zrzeszenia ludzi z różnych środowisk zarówno politycznych, jak
i społecznych, bez względu na uprzedzenia polityczne, które dzieliły dotychczas
szczecińskie ugrupowania16.
W wyborach do Rady Miasta Szczecin w 2006 roku na listach z ramienia PO znaleźli się byli działacze UW i Partii Demokratycznej – demokratów.
pl, choćby Bazyli Baran (demokraci.pl) czy Jerzy Serdyński (ZChN, Akcja Katolicka), a także osoby niezwiązane dotychczas ze środowiskiem partyjnym, np.
Tomasz Grodzki (dyrektor szpitala w Zdunowie) czy Robert Dymkowski (piłkarz
MKS Pogoń). Na listach Komitetu Wyborczego PiS, prócz przedstawicieli partii,
np. Tomasza Hinca, znalazły się również osoby będące działaczami Stowarzyszenia Od Nowa (powstałego na podwalinach klubu radnych „Od Nowa” pod
egidą Teresy Lubińskiej – byłej działaczki UW, kandydatki niezależnej na urząd
Prezydenta Miasta Szczecin w 2002 r., która w 2006 r. ubiegała się o ten urząd
z poparciem PiS), np. Wojciech Hawryszczuk, byli działacze Zjednoczenia
Chrześcijańsko-Narodowego – Leszek Duklanowski oraz działacze Rad Osiedli. W przypadku Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci wzięto pod uwagę możliwość kandydowania członków partii
tworzących koalicję z list innych komitetów wyborczych. I tak na listach KKW
LiD znaleźli się, prócz przedstawicieli koalicjantów, trzej przedstawiciele Racji
Polskiej Lewicy, dwaj z Federacji Młodych Demokratów, dwaj z ugrupowania
Zieloni 2004 oraz aż czterech kandydatów określonych jako bezpartyjni17.
W roku 2010 na stronach Państwowej Komisji Wyborczej informacje o pozapartyjnym poparciu dla poszczególnych kandydatów na radnych znaleźć można
jedynie w przypadku Komitetu SLD. Na 61 kandydatów około 31% startujących
widnieje jako popierani przez inne formacje polityczne i społeczne, w tym Unię
Pracy, Zielonych 2004 czy Partię Kobiet. Małgorzata Osińska i Bernard Cieloszyk widnieją natomiast na stronach PKW jako kandydaci bez poparcia zarówno
samej SLD, jak i innych formacji18. Godna uwagi jest także sytuacja Komitetu
Wyborczego i samej Małgorzaty Jacyny-Witt. W poprzedniej kadencji samorządowej była ona przewodniczącą klubu radnych PiS w Sejmiku Wojewódzkim.
Następnie w obliczu elekcji w 2010 roku zabiegała o poparcie PiS dla swojej
Program wyborczy Niezależnego Komitetu Wyborczego Mariana Jurczyka, Szczecin
2002, s. 3.
17
Wybory do Rady Miasta Szczecina i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
(okręg 1), w: Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak,
Szczecin 2008, s. 133–175.
18
Na podstawie dokumentów PKW.
16
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kandydatury na urząd Prezydenta Miasta. Kiedy jednak Prawo i Sprawiedliwość
zgłosiło swojego kandydata – Krzysztofa Zarembę, zdecydowała się wystartować z własnym niezależnym komitetem. Wśród członków owego „niezależnego”
komitetu znaleźli się działacze Stronnictwa Demokratycznego, w tym Grażyna
Filek, która po wstąpieniu w struktury SD w kwietniu 2012 roku kierowała regionalnymi strukturami tej partii, i która została przewodniczącą komitetu Jacyny-Witt w 2010 roku. KWW Piotra Krzystka również nie należał do politycznie
nieuwikłanych. Sam Krzystek po wyborach w 2006 roku i objęciu urzędu Prezydenta miasta wstąpił w szeregi Platformy Obywatelskiej. W obliczu reelekcji nie
otrzymał jednak partyjnego poparcia, a zamiast niego, w wyniku prawyborów,
kandydatem PO na fotel Prezydenta Miasta Szczecin został Arkadiusz Litwiński.
Wskutek prowadzenia przez członków Platformy z regionu kampanii negatywnej
wobec dotychczasowego prezydenta, 19 września 2010 roku Krzystek zawiesił
członkostwo w partii i następnie powołał do życia własny komitet wyborczy.
W pierwszej turze głosowania funkcjonował jeszcze jako formalny członek Platformy Obywatelskiej. Ta skomplikowana sytuacja została rozwiązana dopiero
przed drugą turą, 27 listopada 2010 roku.
Uwikłanie polityczne radnych Rady Miasta Szczecin w latach 2002–2010
jest oczywiste. Postulowana niezależność ma w większości charakter czysto
iluzoryczny. Niejednokrotnie na listach „apartyjnych” komitetów pojawiają się
kandydaci popierani przez podmioty partyjne lub związani w przeszłości z konkretnym ugrupowaniem politycznym. Zdarzają się oczywiście osoby zupełnie
apolityczne, będące przedstawicielami społeczności, jednakże są one nieliczne.
Nieformalna koalicja PiS-SLD w Radzie Miasta Szczecin VI Kadencji
W szczecińskiej Radzie Miasta kadencji 2010–2014 utworzono nieformalną
koalicję Prawa i Sprawiedliwości z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Jest to
twór dość osobliwy jak na standardy polskiej sceny politycznej. Koalicja ta dodatkowo popiera prezydenta Piotra Krzystka (Komitet Wyborczy Szczecin dla Pokoleń), który piastuje fotel Prezydenta Miasta już drugą kadencję z rzędu, a który
w wyborach w 2006 roku startował z poparciem Platformy Obywatelskiej.
Radni Rady Miasta VI Kadencji prezentujący PiS, SLD oraz Szczecin dla
Pokoleń przystąpili do koalicji przez złożenie podpisów pod ponadpartyjnym
i apolitycznym Porozumieniem Programowym dla Szczecina. W zapisach tego
porozumienia zobowiązali się, pomimo poglądów politycznych, współdziałać
ponad podziałami w celu efektywnego działania na rzecz mieszkańców miasta,
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gdyż za swoją podstawową powinność i zobowiązanie wobec wyborców uznali
zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Miasta Szczecin19.
Niniejszego porozumienia nie podpisali radni Platformy Obywatelskiej oraz Małgorzata Jacyna-Witt (dawniej PiS) wraz z Janem Stopyrą (w 2002 r. kandydujący
do rady z poparciem SLD).
Koalicja zawarta na mocy niniejszego porozumienia może stanowić swoisty
przełom i próbę odpartyjnienia samorządu na rzecz dobra wyborców.
„Dyscyplina partyjna” w głosowaniu radnych Rady Miasta Szczecin
VI Kadencji nad kluczowym projektem in vitro
„Dyscyplinę partyjną”, rozumianą jako konieczność głosowania zgodnie
z linią programową partii, np. za pomocą podjętej uchwały, zachowano w głosowaniu nad obywatelskim projektem uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie
przyjęcia „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia
Pozaustrojowego na lata 2013–2016 dla mieszkańców miasta Szczecina”. Projekt
ten przygotowany przez członków Platformy Obywatelskiej zakłada zapewnienie szczecińskim parom dotkniętym problemem niepłodności równego dostępu do procedury zapłodnienia metodą in vitro. W projekcie znalazły się m.in.
zapisy o 30% dofinansowaniu leczenia niepłodności oraz refundacji 660 zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego przez trzy lata (2013–2016) na łączną kwotę
1,32 mln zł w całości pokrywane z budżetu miasta.
Los uchwały nie był pewny ze względu na skomplikowany układ polityczny
w radzie. Szczecinem rządzi bezpartyjny Piotr Krzystek, który za sprawą Porozumienia Programowego dla Szczecina stworzył koalicję PiS-SLD. Finansowania zabiegów in vitro z pieniędzy samorządu prezydent nie popiera. Podobnie
jeden z jego koalicjantów – klub PiS.
Podczas głosowania nad projektem 19 grudnia 2012 roku doszło do rozłamu
koalicji PiS-SLD. Za finansowaniem in vitro z budżetu Szczecina zagłosowali wszyscy radni SLD i prawie wszyscy radni PO (przed głosowaniem partia
nie wprowadziła obowiązku dyscypliny partyjnej, dając swym radnym swobodę
podjęcia decyzji zgodnie z własnym światopoglądem), poparła ich także niezrzeszona Małgorzata Jacyna-Witt. Przeciwko był Jerzy Sieńko z PO, radni PiS, radni z prezydenckiego klubu Szczecin dla Pokoleń oraz niezrzeszony Jan Stopyra,

19

Porozumienie programowe dla Szczecina, s. 1.
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przewodniczący Rady Miasta Szczecina20. Piotr Krzystek oraz Jan Posłuszny
(PO) nie wzięli udziału w głosowaniu.
Głosowanie nad projektem dotyczącym in vitro miało charakter partyjny.
Zarówno w skali kraju, jak i województwa partie takie jak PO oraz SLD poparły
projekt dotyczący refundacji in vitro z budżetu państwa, czy też odpowiednio
z budżetów gminnych. Tym samym pomiędzy SLD a PO nawiązała się koalicja
w sprawie in vitro. Radni PiS pozostali natomiast wierni prawicowej linii ideologicznej partii, która jest zgodna ze stanowiskiem Kościoła i odnosi się krytycznie
do samej idei zapłodnienia pozaustrojowego. Należy także nadmienić, że w 2012
roku posłowie PiS przygotowali dwa projekty w tej sprawie, każdorazowo domagając się kary, więzienia lub grzywny za skorzystanie z metody in vitro. Również
radni z Klubu Szczecin dla Pokoleń, popierający Piotra Krzystka, tak jak prezydent miasta, sprzeciwili się projektowi PO. Tak więc w przypadku uchwały
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013–2016 dla mieszkańców miasta Szczecina” mamy do czynienia z zachowaniem ogólnopolskiej dyscypliny partyjnej, zarówno wśród zwolenników projektu (PO, SLD), jak i jego przeciwników (PiS).
Zakończenie
W podsumowaniu powyższych rozważań przede wszystkim należy wyróżnić określenia „bezpartyjne” i „partyjne”. Nie powinno to nastręczać problemów
interpretacyjnych, szczególnie w przypadku „partyjności”. Partyjny komitet wyborczy zrzesza kandydatów będących członkami określonej partii politycznej.
Zdarza się jednak, że kandydaci nieposiadający żadnej formalnej legitymizacji
partyjnej startują w wyborach pod skrzydłami komitetów partii politycznych, korzystając tym samym z ich poparcia oraz liczą na głosy konkretnego elektoratu.
Nieodosobnione są również przypadki kandydatów o określonej przynależności
partyjnej startujących z list innych opcji politycznych. Niekiedy zdarza się również, że kandydaci z legitymacją partyjną decydują się wziąć udział w wyborach
w komitetach wyborczych wyborców. Taka sytuacja ma charakter iluzorycznej
bezpartyjności. Za komitet bezpartyjny należałoby więc uznać taki, w którego
składzie są jedynie osoby nieprzynależące do żadnej z opcji politycznych, startujące bez poparcia jakiejkolwiek partii politycznej.
20
J. Kowalewska, Szczecin zapłaci za in vitro. Uchwała przyjęta głosami PO i SLD, http://
szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,13461212,Szczecin_zaplaci_za_in_vitro__Uchwala_przyjeta_glosami.html#ixzz2hdOmkPkH (13.10.2013).
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W przypadku władz samorządowych nie mamy praktycznie do czynienia
z bezpartyjnością członków Rady Miasta Szczecin w okresie od 2002 do 2010
roku. Nie sposób znaleźć wśród szczecińskich komitetów wyborczych takiego,
który spełnia przytoczone powyżej kryteria bezpartyjności. Wyróżnić można
natomiast komitety iluzorycznie bezpartyjne. Widać to zarówno w składach poszczególnych komitetów, jak i zdyscyplinowaniu głosowań klubów radnych nad
kluczowymi uchwałami. Jest to spowodowane złożonością lokalnego życia publicznego dużych miast, jakim bez wątpienia jest Szczecin. Wyborcy nie rozważają kandydatów personalnie, z reguły głosują natomiast na szyld partyjny, który
utożsamiają ze strategicznymi hasłami ogólnopolskich akcji marketingowych
i politykami powszechnie znanymi w skali kraju. Co więcej, w aglomeracjach
miejskich funkcjonują przecież lokalne oddziały partii politycznych, a ich kandydaci niejednokrotnie są postrzegani przez elektorat jako elekci, mający większe
możliwości działania na rzecz społeczności lokalnych przez możliwość czerpania z sił partii w całym kraju. Kluby radnych przekształcone z komitetów wyborczych o charakterze bezpartyjnym są dodatkowo tworami krótkotrwałymi,
jednokadencyjnymi lub kruchszymi, co nie sprzyja budowaniu trwałych identyfikacji. Jak wynika z powyższego, samorząd Szczecina jest więc samorządem
o silnym zabarwieniu partyjnym.
Streszczenie

Rada Miasta Szczecin w elekcjach od 2002 do 2010 roku jest bez wątpienia jednostką terytorialną o silnym zabarwieniu partyjnym. Przeważają komitety
wyborcze i kluby radnych o afiliacjach partyjnych, w mniejszości znajdują się komitety i kluby iluzorycznie bezpartyjne oraz praktycznie nie występują komitety
i kluby bezpartyjne, a jeżeli już, to są to twory o charakterze krótkotrwałym, co
nie sprzyja budowaniu trwałych identyfikacji w społeczeństwie.
Silna afiliacja partyjna jest spowodowane złożonością lokalnego życia publicznego w dużych miastach, gdzie wyborcy nie rozważają kandydatur personalnie. Głosują natomiast na szyld partyjny, który utożsamiają ze strategicznymi
hasłami ogólnopolskich akcji marketingowych i politykami powszechnie znanymi w skali kraju. Co więcej, działacze lokalnych oddziałów partii politycznych
niejednokrotnie są postrzegani przez elektorat jako elekci mający większe możliwości działania na rzecz społeczności lokalnych przez możliwość czerpania z siły
partii w skali kraju.
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Powyższa prawidłowość przekłada się następnie na skład organów terytorialnych, co w efekcie wpływa na ich funkcjonowanie, wyniki głosowań i ewentualne koalicje.
Słowa kluczowe: wybory samorządowe, partie polityczne, samorząd terytorialny, Rada
Miasta Szczecin, preferencje wyborcze

POLITICALL SPECIFICITY OF SELF-GOVERNMENT ON EXAMPLE |
OF SZCZECIN CITY COUNCIL IN ELECTIONS
BETWEEN 2002 AND 2010
Summary
Szczecin City Council was based on politicall parties in election between 2002 and
2010, what means that in previous elections preponderated party’s electoral committees
over illusory non-parties and non-parties. Councillor clubs established after the elections
also have party character, because non-party councillor clubs have short-term identity.
The strenght of parties in territorial self-government result from local-life complexity. Electors are voting on party’s signboard which they equate with all-Poland electoral slogans and the most known politicall leaders. Local politicall party’s committees
are for voters more effective in meeting their needs. This thesis influence on territorial
self-government constitution, its activity, voting results and potential coalition.
Key words: local elections, political parties, local government, Szczecin city council,
voting preferences.

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 838

ACTA POLITICA NR 29

2014

Wojciech Krygier
Kamil Szula*

CZY W POLITYCE LOKALNEJ MOŻNA DZIAŁAĆ
POZA PARTIĄ POLITYCZNĄ?
CASUS MAŁGORZATY JACYNY-WITT W SZCZECINIE
Samorząd lokalny umożliwia przedstawicielom partii politycznych reprezentowanie swoich najważniejszych koncepcji. Niektórzy samorządowcy mają
jednak aspiracje, by wejść do świata polityki i działać w nim samodzielnie, nie
reprezentując interesów swojego politycznego środowiska, ale interesy wszystkich mieszkańców danej społeczności lokalnej.
Bezpartyjność może być swoistym remedium na oddziaływanie partii politycznych na szczeblu samorządowym. W niniejszym artykule niezależność
polityczną kandydatów przedstawiono na przykładzie Małgorzaty Jacyny-Witt,
która po działalności w partiach politycznych stała się bezpartyjna. Jest to analiza
poglądów i kariery politycznej umożliwiająca zapoznanie się z mechanizmami,
wydarzeniami i ludźmi, którzy kształtowali i nadal wpływają na szczecińską politykę.
M. Jacyna-Witt publicznie deklaruje związek z miastem oraz ma pomysł
na Szczecin – by był bardziej bezpieczny, a jego mieszkańcy mogli spokojnie
żyć, pracować i czerpać z tego satysfakcję. W swojej karierze politycznej była
kandydatem na fotel prezydenta Szczecina i aspirowała do fotela senatora RP,
charakteryzowała się silną wolą i równocześnie wzbudzała wiele emocji.

*
Wojciech Krygier, Kamil Szula, absolwenci studiów licencjackich w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, e-mail: w.krygier@onet.pl; kamilszula@gmail.
com.

T. Chaciński, Rozmowy pod krawatem, http://radioszczecin.pl/index.php?idp=29&idx=
2574 (24.09.2007). W niniejszym tekście poddano analizie działalność polityczną M. Jacyny-Witt
do wyborów parlamentarnych w 2011 r.
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Należy do osób przedsiębiorczych i łączy pracę zawodową z działalnością
na rzecz miasta i jego mieszkańców. Jej zdecydowane, czasami ostre wypowiedzi sprowokowane ignorancją i niekompetencją urzędników, uzyskują aprobatę
mieszkańców Szczecina i zapadają w pamięć. Działania rządzących recenzuje
na sesjach sejmiku, konferencjach i swoim blogu. M. Jacyna-Witt jest też bardzo
aktywna na Facebooku. Szczecińska radna na bieżąco zamieszcza tam zdjęcia
i komentarze. Ocenia rzeczywistość polityczną i odsłania kulisy swojego życia
prywatnego.
W jednym z wywiadów M. Jacyna-Witt, opowiadając o swoich poglądach
i karierze politycznej powiedziała, że zdecydowała się zaangażować w politykę po tym, jak do niej dojrzała i ustabilizowała swoje życie zarówno prywatne,
jak i zawodowe. Zdobyte doświadczenie chciała przenieść na pole polityczne, by
dzielić się nim z innymi ludźmi, pomagać rozwiązywać ich problemy, działać dla
innych i mieć wpływ na losy mieszkańców.
Początki jej działalności politycznej wiążą się z Unią Wolności, do której
wstąpiła w 1998 roku i działała w niej przez cztery lata. M. Jacyna-Witt znała Włodzimierza Puzynę, ówczesnego szefa UW w Szczecinie, który w szkole
średniej przez dwa lata był jej wychowawcą. Pomyślała, że warto sprawdzić się
w polityce, więc zgłosiła swój akces do partii. Znajdowała się w idealnej sytuacji,
była niezależna finansowo, mogła więc zająć się działalnością publiczną. W UW
od razu zaproszono ją do kandydowania w wyborach samorządowych. W 1998
roku wystartowała do Rady Miasta Szczecin. W swoim okręgu wyborczym kandydowała z ostatniego miejsca na liście. W wywiadzie komentowała, że była to
jej najtrudniejsza kampania, ponieważ była to jej pierwsza tego typu akcja. Chodziła wtedy od drzwi do drzwi i prosiła mieszkańców Pomorzan o poparcie. Nie
M. Rudnicki, Kobieta Przedsiębiorcza: Dziś Małgorzata Jacyna-Witt, http://
www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/ article?AID=/20110214/KOBIETAPRZEDSIEBIORCZA/761095970
(14.02.2011).

Zob. M. Jacyna-Witt, O mnie, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=1&lg=1.

M. Szczepkowska, Kandydaci w sieci, http://www.24kurier.pl/W-Gazecie/Kandydaciw-sieci,(12.09.2010).

W. Whitmore, M. Kostecka, The Szczecinian przedstawia: Małgorzata Jacyna-Witt
– Żelazna Dama Szczecińskiej Polityki, http://szczecinian.pl/2012/09/the-szczecinian-przedstawia-malgorzata-jacyna-witt-zelazna-dama-szczecinskiej-polityki/ (28.09.2012). M. Jacyna-Witt
działała w wielu organizacjach pozarządowych, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą; należała też do UW, o czym dalej.

Unia Wolności powstała 23.04.1994 r. w wyniku połączenia Unii Demokratycznej
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dostała się wprawdzie do Rady Miasta Szczecin, ale jak na nowicjuszkę uzyskała
bardzo dobry wynik.
W 2001 roku startowała do Senatu jako kandydatka Komitetu Wyborczego
Wyborców Blok Senat 2001, który grupował ówczesne partie prawicowe. Kandydatka otrzymała 63 989 głosów10, ale nie dostała się do wyższej izby parlamentu – w dwumandatowym okręgu nr 40 uzyskała trzeci wynik.
W latach 2002–2006 była radną miejską związaną ze stowarzyszeniem
Od Nowa prof. Teresy Lubińskiej11, z którą wspólnie pracowały nad projektami
uchwał i stanowiskami klubu. W 2001 i w 2002 roku namówiła Teresę Lubińską
do startu w wyborach najpierw parlamentarnych, a następnie samorządowych12.
Razem wprowadziły do Rady Miasta pięciu radnych13.
W 2004 roku, będąc radną miejską i w ramach Klubu Radnych Od Nowa,
złożyła wniosek o modernizację Stadionu Miejskiego przy ul. Twardowskiego.
Odbyła mnóstwo spotkań i rozmów z architektami i specjalistami od piłki nożnej.
Efektem tego był wniosek do budżetu, w którym uwzględniono kwotę 3 mln. zł.
Dzięki temu można było wykonać podgrzewaną nawierzchnię trawiastą na tym
stadionie14.
Jacyna-Witt zajęła się także m.in. sprawą obrony ośmiu szczecińskich szkół
planowanych do likwidacji15. Przygotowała też we współpracy ze Stowarzyszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych projekt uchwały o wprowadzeniu najniższego podatku od środków transportowych w Polsce, aby w ten
sposób ogłosić w Szczecinie „raj podatkowy” dla właścicieli firm transportoIbidem.
T. Chaciński, Rozmowy pod krawatem...
10
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 26.09.2001 r. o wynikach wyborów do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23.09.2001 r., http://www.szczecin.
pl/wybory/2001/senat.htm.
11
Teresa Krystyna Lubińska – polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, polityk, w latach 2005–2006 minister finansów, przewodnicząca niezależnego klubu radnych Od
Nowa Teresy Lubińskiej. Zob. więcej: Teresa Krystyna Lubińska, http://www.smolec.pl/kobiety/
teresa_lubinska.htm.
12
M. Jacyna-Witt, Pierwsza debata prezydencka, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m
=blog&bm=8&bpm=0&blog=512&lg=1 (3.10.2010).
13
Do Rady Miasta Szczecin w 2002 r. z Komitetu Wyborczego Wyborców Teresy
Lubińskiej dostali się: Ryszard Cybulski, Wojciech Hawryszuk, Teresa Lubińska, Małgorzata Jacyna-Witt, Jerzy Kobylański. Zob. Wyniki wyborów do rady miasta Szczecin, dn. 27 października
2002, http://www.szczecin.pl/wybory/2002/sklad.htm.
14
M. Jacyna-Witt, Stadion mógł być modernizowany od 2005 roku!, http://www.jacynawitt.pl/index.php?m=blog&bm=6&bpm=0&blog=242&lg=1 (21.01.2009).
15
M. Kapella, Przeciw likwidacji szkół, http://radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=8150
(21.02.2005).
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wych i przyciągnąć do miasta firmy leasingowe. Marian Jurczyk, ówczesny
prezydent miasta, nie chciał zgodzić się na ten pomysł. Jacyna-Witt przez dwa
lata przekonywała radnych do tego pomysłu – i w końcu wygrała. Dzięki temu
w Szczecinie zaczął obowiązywać najniższy z możliwych podatek od środków
transportowych16.
M. Jacyna-Witt od samego początku funkcjonowania w Radzie Miasta
naciskała (razem z pozostałymi radnymi z klubu Od Nowa) na przyspieszenie sprzedaży z jak największą bonifikatą mieszkań komunalnych ich najemcom oraz na szybkie przekształcanie użytkowania wieczystego we własność,
a następnie zabezpieczenie prawa tej własności w księgach wieczystych17. Sprzeciwiała się planom likwidacji lotniska w Dąbiu. Konferencja prasowa w sprawie
obrony lotniska była pierwszym wspólnym przedsięwzięciem klubu radnych Od
Nowy i PiS18. Stowarzyszenie i partia zamierzały iść razem do wyborów samorządowych, nawiązano bliskie porozumienie, które zaowocowało tym, że szefowa
Od Nowy – T. Lubińska – formalnie bezpartyjna, wystartowała z ramienia PiS na
urząd Prezydenta Szczecina w 2006 roku. Nie odniosła jednak sukcesu.
M. Jacyna-Witt związała się z regionalnym ugrupowaniem Prawa
i Sprawiedliwości wtedy, gdy partia ta razem z PO tworzyła w Radzie Miasta
klub POPiS, a radna była w klubie Od Nowa. Przedstawiciele obu ugrupowań,
na czele z Jacyną-Witt, konsultowali razem wiele spraw, podejmując wspólne
decyzje. Program PiS-u był jej bardzo bliski i chciała zrobić jak najwięcej, aby
został zrealizowany. Nie ukrywała, że wiele punktów zostało zapomnianych i po
to chciałaby wstąpić do partii, żeby pokazać, które kwestie są dla ludzi najważniejsze19.
Wkrótce PiS zaproponował jej start do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – propozycję przyjęła20 i w latach 2006–2010 była radną
16
M. Jacyna-Witt, 20 lat samorządu. Czyli trochę wesoło i trochę smutno, http://www.
jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=8&bpm=0&blog=449&lg=1 (27.05.2010).
17
M. Jacyna-Witt, Szczecin jest nasz!, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=
4&bpm=0&blog=199&lg=1 (25.09.2008).
18
Kov, PiS i Od Nowa razem przeciwko Jurczykowi, http://wiadomosci.gazeta.pl/
kraj/1,34309,3613752.html (12.09.2006).
19
J. Gowin, Jacyna-Witt wstępuje do PiS-u, http://www.inprincipio.radio.szczecin.pl/index.php?idp=1&szukaj=&s=&idx=32576 (1.08.2008).
20
Jacyna-Witt była przekonana, że w przyszłości koalicja PiS i PO będzie sprawowała
władzę w kraju, więc zgadzając się na tę propozycję, mogła wiele zyskać. Do podjęcia decyzji
o starcie w barwach PiS skłoniła ją także decyzja PO o współpracy z Piotrem Krzystkiem jako
kandydatem tej partii na prezydenta Szczecina. Jacyna-Witt nie wspominała dobrze współpracy
z P. Krzystkiem jako zastępcą byłego prezydenta Szczecina M. Jurczyka. Zob.: W. Whitmore,
M. Kostecka, The Szczecinian przedstawia…

Czy w polityce lokalnej można działać poza partią polityczną?...

93

i przewodniczącą klubu PiS w Sejmiku21. Była także szefową Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu. W ramach tej komisji wraz ze środowiskiem artystycznym
zainicjowała w Sejmiku Zachodniopomorskim temat powstania Akademii
Sztuki22.
W 2007 roku ponownie wystartowała w wyborach do Senatu z Komitetu
Wyborczego PiS. W okręgu nr 40 dostała 98 180 głosów23 – zajęła trzecie miejsce
pod względem liczby głosów, jednak w okręgu do obsadzenia pozostawały dwa
mandaty, więc nie została senatorem.
M. Jacyna-Witt uważała, że Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
nie jest organem, w którym podejmowane są bezpośrednie decyzje dotyczące ludzi. W Senacie poprawiane są ustawy, które powstają w Sejmie, dlatego to zgromadzenie bardziej jej odpowiadało. Tam parlamentarzyści mają styczność z mniej
lub bardziej kluczowymi sprawami odnoszącymi się wprost do obywateli24.
Sama zainteresowana uzgodniła start do Senatu z Joachimem Brudzińskim
– prezesem zachodniopomorskiego zarządu PiS, który od samego początku namawiał ją do ubiegania się o stanowisko senatora RP25. Jacyna-Witt zapowiedziała, że zapisałaby się do PiS, gdyby otrzymała osobistą rekomendację od Jarosława
Kaczyńskiego. Pragnęła na nią zasłużyć wpisując się w politykę działań antykorupcyjnych, bezpieczeństwa publicznego, działania na rzecz Polski i wszystkich mieszkańców. Radna była członkinią jednej partii – UW i zarejestrowanie
się na innej liście wyborczej uważała za poważną sprawę – przyjęcia na siebie
odpowiedzialności za to, co robi dana partia. Małgorzata Jacyna-Witt wolała stać
z boku i przyglądać się, mimo że odpowiadała jej polityka PiS. Będąc przewodniczącą klubu radnych PiS w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
w pewnym momencie poczuła się dyskryminowana ze względu na przynależność
polityczną, skutkującą utrudnieniem współpracy z ekspertami z danych dziedzin
wiedzy: „Prawo i Sprawiedliwość zostało przez znaczną część mediów oraz elit
21
Choć nie zapisała się do PiS, została przewodniczącą klubu radnych tej partii,
ponieważ zdobyła w wyborach samorządowych największą liczbę głosów w województwie.
M. Jacyna-Witt, Czuję się dyskryminowana!, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=
5&bpm=18&blog=244 (22.01.2009).
22
M. Jacyna-Witt, Teraz już na pewno! Akademia Sztuki est arrive!, http://www.jacynawitt.pl/index.php?m=blog&bm=8&bpm=0&blog=511&lg=1 (3.10.2010).
23
Wyniki wyborów do Senatu RP z okręgu nr 40, http://wybory2007.pkw.gov.pl/SNT/PL/
WYN/W/40.htm (21.10.2007).
24
M. Jacyna-Witt, Apel do wyborców, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=
1&bpm=0&blog=31&lg=1 (19.10.2007).
25
J. Wilczyński, Jacyna-Witt startuje w wyborach do Senatu, http://radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=29363 (24.09.2007).
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napiętnowane, a ludziom działającym w tym ugrupowaniu, lub stanowiącym
jego elektorat, odmawia się prawa do jawnego głoszenia swoich poglądów. (...)
Taki stan rzeczy powoduje, że »niezależni« eksperci zarówno akademiccy, jak
i reprezentujący określone środowiska, nie chcą użyczać swojego nazwiska oraz
generować opinii, którymi politycy Prawa i Sprawiedliwości mogliby się podpierać”26.
Były to pośrednie powody, dla których Małgorzata Jacyna-Witt zrezygnowała ze współpracy z PiS. Innym czynnikiem była eskalacja konfliktu na linii
PO–PiS. Zakończenie czteroletniej kadencji w sejmiku określiła jako zwolnienie z czteroletniego kontraktu na współpracę, podczas którego przez cały czas
była lojalna i ciężko pracowała na rzecz tego politycznego środowiska. Postawiła
ugrupowaniu politycznemu swoje warunki, których PiS nie przyjął, więc rozstali
się bez gniewu i żalu27. Chodziło przede wszystkim o program dla Szczecina,
na którym bardzo zależało Jacynie-Witt. Gdyby pozostała dalej z PiS, to dzisiaj musiałaby opowiedzieć się przeciwko swojemu programowi, czyli poprzeć
P. Krzystka. Dla niej byłoby to niemożliwe, ponieważ prezydent Szczecina reprezentuje zupełnie inny sposób myślenia o mieście.
Gdy startowała do Senatu RP w 2007 roku z listy wyborczej PiS, nie należała do partii i żadna osoba nie wywierała na nią wpływu, żeby do tego doszło.
Dla Jacyny-Wit przewodnictwo w Sejmiku w klubie radnych PiS było okazją do
obserwacji stosunków politycznych. Wstąpienie do PiSu oznaczałoby, że radna
oszukuje tych, którzy na nią głosowali. Jacyna-Witt uważała, że prezydent miasta P. Krzystek wprowadził w błąd swoich wyborców. Niedługo po wygranych
wyborach w 2006 roku, jako osoba bezpartyjna i przekonując mieszkańców, że
struktury partyjne nie mają wpływu na jego decyzje, zapisał się do PO. JacynaWitt przemyślała swoją decyzję i stwierdziła, że do końca kadencji pozostanie
osobą bezpartyjną, ponieważ nie chciała oszukiwać ludzi28.
2 sierpnia 2010 roku Małgorzata Jacyna-Witt złożyła rezygnację z kierowania
klubem radnych PiS w sejmiku. Kierownictwu tej partii w regionie oświadczyła,
że startuje na prezydenta Szczecina i oczekuje jasnej deklaracji, czy będzie miała
ich poparcie, czy też nie. O swojej decyzji Jacyna-Witt poinformowała podczas
posiedzenia prezydium zachodniopomorskiego PiS. Radna oznajmiła, że będzie
ubiegać się o urząd prezydenta z własnym autorskim programem. Zaproponowała
M. Jacyna-Witt, Czuję się dyskryminowana!...
W. Whitmore, M. Kostecka, The Szczecinian przedstawia…
28
I. Podeszwik, Wywiad z Małgorzatą Jacyną-Witt, http://www.wszczecinie.pl/?page=
artykul&id=16510 (25.09.2009).
26
27
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partii poparcie swojej osoby. Politycy PiS nie chcieli się zgodzić na poparcie jej
jako kandydata niezależnego, rozważali jednak poparcie radnej w drugiej turze
– jeśli nie dostałby się do niej ich własny kandydat29.
Decyzja zależała głównie od regionalnego szefa PiS Joachima Brudzińskiego. Jacyna-Witt zaproponowała partii współpracę, ale na zupełnie innych zasadach niż chciał Brudziński. Pragnęła, by PiS poparł jej listę i by mogła umieścić
na niej swoich kandydatów, natomiast J. Brudziński chciał przede wszystkim promować partię. Jako zwierzchnik struktur partyjnych miał inny cel, dlatego ich
drogi rozeszły się30.
W 2010 roku ubiegała się więc o fotel prezydenta jako kandydat niezależny
pod hasłem: „Prezydent dla ludzi”. Deklarowała, że będzie prezydentem uczciwym, pracowitym i lojalnym w stosunku do mieszkańców31.
Na swoim blogu Jacyna-Witt zasygnalizowała, że pragnie być prezydentem
blisko związanym z mieszkańcami, który wszystkie swoje decyzje podporządkowuje ludziom, bo „polityka to służenie obywatelom, a nie pomysł na wygodne
życie czy sposób przeżycia do pierwszego”32.
W programie wyborczym priorytetami i największymi wyzwaniami było
stworzenie miasta przyjaznego dla ludzi i zrobienie ze Szczecina metropolii. Pod
hasłem „Praca dla mieszkańców” zawarła 16 postulatów, w programie ,,Miasto
dla ludzi’’ – 39 postulatów, a w ostatnim – ,,Metropolia Szczecin” – 8 postulatów33. Chciała zadbać o stworzenie nowych miejsc pracy przez wspieranie rodzimych przedsiębiorców, zwiększenie skali inwestycji miejskich oraz przyciągnięcie inwestorów. Małgorzata Jacyna-Witt pragnęła wykorzystać członkostwo
w UE i zdobyć pieniądze, dzięki którym Szczecin będzie miastem przyjaznym
dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów. Obiecywała, że wie, jak zmienić
naszą aglomerację miejską, by ludzie nie wstydzili się swojej miejscowości. Jed-

29
M. Jacyna-Witt, Informacje z mediów o moim spotkaniu z prezydium Prawa
i Sprawiedliwości, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=8&bpm=0&blog=480&lg=
1 (1.08.2010).
30
Y. Husaim-Sobecka, Małgorzata Jacyna-Witt: Szczecin otworzę na Wschód, http://www.
gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101031/NWYBORY01/272867982 (31.10.2010).
31
J. Kowalewska, J. Połowniak, Kto chce rządzić Szczecinem? Porównaj kandydatów,
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,8480279,Kto_chce_rzadzic_Szczecinem__Porownaj_
kandydatow.html (8.10.2010).
32
M. Jacyna-Witt, Prezydent dla ludzi – hasło wyborcze z 2010 r., http://www.jacyna-witt.
pl/index.php?m=11&lg=1.
33
Wybory samorządowe 2010 r., http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=12&lg=1.
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nym z jej postulatów wyborczych było hasło: „miasto musi wrócić do miasta”34.
Kandydatka uważała, że nie ma miasta w mieście, nie ma wyraźnego centrum,
nie ma miejsc, gdzie można wypić kawę, zrelaksować się po ciężkiej pracy35.
M. Jacyna-Witt uważała, że nie ma drugiego miasta w Europie, które mając
port i tereny przyportowe nie potrafi z tego korzystać. Proponowała, żeby w tych
miejscach stworzyć tereny produkcyjne (montownie, centra logistyczne, miejsca,
gdzie się konfekcjonuje i przechowuje towary). Przy jednej dużej firmie, którą
jesteśmy w stanie sprowadzić do Szczecina, może powstać wiele innych, mniejszych firm usługowych. Aby to osiągnąć, chciała otworzyć Szczecin na Wschód,
wykorzystując lokalnych przedsiębiorców współpracujących z dużymi inwestorami rosyjskimi i ukraińskimi36.
Jako ekonomistka twierdziła, że pieniądze na inwestycje mogą pochodzić
z budżetu miejskiego albo z budżetu centralnego, środków unijnych, instytucji
międzynarodowych bądź ze środków prywatnych. Jeżeli potrafiłoby się połączyć
te fundusze, to można by było zrealizować kapitałochłonne inwestycje w Szczecinie, np. stadion Pogoni. Pieniądze prywatne powinny współpracować z publicznymi, czego przykładem może być Podzamcze, gdzie miasto do wybudowanych
kamienic i działających tam firm usługowych, kawiarni, sklepów powinno stworzyć warunki do zarabiania, tworząc nowe chodniki, uliczki, fontanny, rzeźby
uliczne i wszystko inne, co przyciągnie turystów37.
Małgorzata Jacyna-Witt twierdziła, że jej niezależność to nie hasło wyborcze, ale uczciwe kierowanie się dobrem publicznym. Przez osiem lat działalności
w samorządzie nigdy nie poddała się żadnym naciskom, nie dała się zastraszyć
ani skorumpować – zawsze kierowała się dobrem ludzi, nawet jeżeli narażała się
na ataki ze strony różnych grup interesów. Deklarowała, że jej postawa nie zmieni się po wyborze na Prezydenta Miasta szczecin38.
Nie zamierzała konkurować z kampanią wyborczą komitetów, polegającą na
tym, że nikomu nieznane twarze z setek billboardów mamią hasłami i obietnicami i przekonują do głosowania na ich szyldy partyjne. Uważała, że aroganckie,
wręcz bezczelne jest robienie bogatej i krzykliwej kampanii wyborczej przez partie polityczne, które finansowane są z naszych podatków, dlatego nie reklamowa34
M. Adamowska, Małgorzata Jacyna-Witt o centrum Szczecina. Miasto musi wrócić do
miasta, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,8520459,Jacyna_Witt__Miasto_musi_wrocic_
do_miasta.html (16.10.2010).
35
Ibidem.
36
Y. Husaim-Sobecka, Małgorzata Jacyna-Witt: Szczecin otworzę na Wschód...
37
Ibidem.
38
M. Jacyna-Witt, Prezydent dla ludzi...
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ła się na dużej liczbie billboardów. Prowadziła kampanię bezpośrednią, spotykając się i rozmawiając z wyborcami.
We wrześniu 2010 roku w centrum Szczecina stanął jednak jej billboard.
Widniał na nim duży napis „Tak, będę kandydować na prezydenta Szczecina”.
W ten sposób Małgorzata Jacyna-Witt chciała poinformować szczecinian o swoim zamiarze39. Reklama ta, sfinansowana z prywatnych pieniędzy radnej, nie była
elementem kampanii wyborczej, miała sygnalizować jedynie oświadczenie. Później, w czasie kampanii wyborczej, w różnych punktach Szczecina pojawiło się
siedem innych billboardów40. Jako kandydat obywatelski miała początkowo trudności – dopiero na dwa miesiące przed wyborami samorządowymi zarejestrowała
komitet wyborczy41, a bez niego nie mogła prowadzić kampanii. Nie miała gdzie
zwoływać konferencji prasowych, ponieważ nie mogła otworzyć konta wyborczego. Nie mogła też oficjalnie rezerwować billboardów na kampanię wyborczą.
W lepszej sytuacji były partie polityczne, które zarezerwowały miejsca reklamy
ulicznej już latem 2010 roku, a później przekazały je swoim komitetom.
W wyborach na prezydenta Szczecina wystartowała ze swoim niezależnym
Komitetem Wyborczym Wyborców Małgorzaty Jacyny-Witt, na którego czele
stanęła Grażyna Filek42. Radną poparli między innymi politolog dr Krzysztof
Kowalczyk, były rzecznik prasowy korpusu NATO – komandor porucznik rezerwy Artur Bilski, dr nauk medycznych Jolanta Sikorska-Bochińska oraz artysta
malarz Jarosław Eysymont43.
Wybory skończyły się dla niej w pierwszej turze – zajęła piąte miejsce i nie
dostała się dalej. Oddano na nią 13 305 głosów, czyli zdobyła 11,28% poparcia44.
W drugiej turze wyborów udzieliła wsparcia kandydatowi PO, Arkadiuszowi Litwińskiemu, ponieważ uważała jego program wyborczy za zbliżony do swojego.
M. Szczepkowska, Czy to już kampania?, http://24kurier.pl/FotoKurier/Czy-to-juz-kampania (2.09.2010).
40
M. Jacyna-Witt, Nie ilość, a jakość!, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m= blog&bm
=8&bpm=0&blog=540&lg=1 (15.11.2010).
41
Zob. M. Jacyna-Witt, Zarejestrowaliśmy Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Jacyny-Witt, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=8&bpm=0&blog=509&lg=1
(29.09.2010).
42
Grażyna Filek – właścicielka firmy reklamowej, były dyrektor oddziału Radia RMF
w Szczecinie. Zob. P. Majchrzak, Małgorzata Jacyna-Witt zarejestrowała komitet wyborczy,
http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/595654,malgorzata-jacyna-witt-zarejestrowala-komitetwyborczy,id,t.html (1.10.2010).
43
M. Gocłowski, Małgorzata Jacyna-Witt zarejestrowała komitet wyborczy, http://radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=64368 (30.09.2010).
44
Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów na Prezydenta Miasta Szczecin 2010
– I tura, http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/C5503154F23849DA8583F4B9CB7C450
F/protokol_PREZYDENT_I.pdf,(22.11.2010).
39
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Podczas konferencji prasowej tak skomentowała swoją postawę: „Oboje kładziemy nacisk na potrzebę zwiększenia miejsc pracy i na to, że miasto musi wrócić
do miasta. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że moje poparcie dla Arkadiusza
Litwińskiego absolutnie nie oznacza poparcia dla Platformy Obywatelskiej. Do
końca kadencji pozostanę radną niezależną”45.
Wybory prezydenta miasta Szczecina w 2010 roku były zaskoczeniem dla
wszystkich uczestników. Żywiołowość i intuicyjność rzutowały na wiele elementów kampanii wyborczej. Kandydaci na prezydenta nie zdołali dostatecznie
przygotować siebie i swoich potencjalnych elektoratów do odpowiedniego, konsekwentnego i czytelnego prowadzenia rywalizacji wyborczej. M. Jacyna-Witt nie
wygrała wyborów, ale mimo to nie poddała się i uczestniczyła nadal w polityce
lokalnej.
Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznych, większość badanych (48%) w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów wolałaby głosować
na kandydatów niezwiązanych z żadną partią czy ugrupowaniem politycznym46.
Niezależność szczecińskich kandydatów bezpartyjnych nie ma jednak zbyt długiej tradycji i większość niezorientowanych wyborców i tak kojarzyła kandydatów z ugrupowaniami politycznymi, które niedawno reprezentowali. Największe
szanse na wygraną dlatego mieli ci kandydaci, którzy dotychczas zajmowali wysokie stanowiska w lokalnym samorządzie47.
W 2010 roku Jacyna-Witt wystartowała także do Rady Miasta Szczecin pod
hasłem „Radna dla ludzi”. Otrzymała mandat radnej uzyskując 2007 głosów
(8,26%)48 i weszła w skład siedmiu komisji: Mieszkalnictwa i Budownictwa; Kultury; Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej; Inicjatyw Społecznych; Oświaty; Sportu oraz Rewizyjnej49.
M. Jacyna-Witt nie wykluczała kandydowania do Senatu w 2011 roku. Uważała, że będzie miała tam możliwość konkretnego, realnego działania dla dobra
mieszkańców Szczecina. Radna uważała, że jednomandatowe okręgi wyborcze
45
A. Sasinowski, Jacyna-Witt wspiera Litwińskiego, http://www.24kurier.pl/Archiwum/2010/11/24/Szczecin/Jacyna-Witt-wspiera-Litwinskiego (24.11.2010).
46
PAP/psd , Polacy preferują kandydatów niezależnych, http://www.deon.pl/wiadomosci/
polska/art,4565,polacy-preferuja-kandydatow-niezaleznych.html (2.09.2010).
47
Z.W. Sadowski, Szczecin. Piotr Krzystek i Małgorzata Jacyna Witt wystartują jako kandydaci niezależni?, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/szczecin_piotr_krzystek_i_malgorzata_ jacyna_witt_wystartuja_160359.html (20.09.2010).
48
Wyniki wyborów do Rady Miasta Szczecin, http://www.renatazaremba.com/index.php/
wazne/wiat/648-wyniki (22.11.2010).
49
M. Jacyna-Witt, Dla kogo Filharmonia?, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&
bm=9&bpm=0&blog=592&lg=1 (2.03.2011).
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wprowadzone w 2011 roku i zakaz reklam wyborczych w postaci billboardów
i spotów telewizyjnych znacznie zwiększyłyby szanse kandydatów bezpartyjnych bez dużego i bogatego zaplecza politycznego. Ograniczyłoby to bezsensowne i nieuzasadnione koszty tej kampanii i zmusiłoby polityków do działania,
także w okresie między wyborami50. Jak oznajmiła, zdecydowała się na start do
Senatu RP, ponieważ twierdziła, że nikt z osób, które zdeklarowały się, że będą
startowały do Senatu, nie rozumie szczecińskiej polityki lokalnej51. We wrześniu
2011 roku zasygnalizowała jednak mediom, że zmieniła zdanie i postanowiła nie
kandydować do Senatu RP. Stwierdziła, że „całe te wybory są niepoważne, to
zabawa. Politycy nie traktują ani Polski, ani problemów Polski na serio”. Postanowiła pozostać w Radzie Miasta i pełnić dalej obowiązek bycia jednoosobową
opozycją52.
W czerwcu 2011 roku złożyła wniosek o zmianę w projekcie budżetu na rok
53
2012 . Propozycja dotyczyła zmniejszenia wydatków o prawie sześć milionów
złotych na zagospodarowanie terenów lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie oraz przeznaczenie tych pieniędzy na plac Orła Białego i Aleję Żeglarzy na Wałach Chrobrego. Projekt nie uzyskał odpowiedniego poparcia.
Jako radna niezrzeszona powołała w 2012 roku do życia nową inicjatywę
obywatelską – „Pokolenia dla Szczecina”54, która ma być „bypassem” dla niewydolnej Rady Miasta i występować przeciwko praktykom „kolesiowatych”
układów. Do współpracy zaprosiła młodych ludzi, którzy pomagali mecenasowi
Bartłomiejowi Sochańskiemu (byłemu prezydentowi Szczecina) w czasie kampanii do Rady Miasta. Jacyna-Witt zapowiadała, że projekt nie zostanie sformalizowany – nie zmieni się ani w partię, ani w stowarzyszenie. Pierwszym postulatem
Jacyny-Witt w ramach projektu było zażądanie od Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Najwyższej Izby Kontroli sprawdzenia działań Gminy Szczecin i Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych.
Radna Jacyna-Witt jako polityk niezależny znajdowała się w komfortowej
sytuacji. W każdej sprawie mogła mieć swoje zdanie i nikt nie mógł zagrozić
jej sądem partyjnym czy wykluczeniem, nie podlegała ,,dyscyplinie partyjnej”.
50
Jacyna-Witt wystartuje w wyborach do Senatu, http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/
773848,jacyna-witt-wystartuje-w-wyborach-do-senatu,id,t.html (11.02.2011).
51
N. Skawińska, Małgorzata Jacyna-Witt chce zostać senatorem, http://radioszczecin.pl/
index.php?idp=1&idx=73400 (15.06.2011).
52
N. Skawińska, Jacyna-Witt: Po czasie zorientowałam się, że te wybory to zabawa, http://
radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=77536 (29.09.2011).		
53
D. Staniewski, Zmasowany atak radnej, http://www.24kurier.pl/Archiwum/2012/02/28/
Szczecin/Zmasowany-atak-radnej (28.02.2012).
54
Ibidem.
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Nie miała jednak wpływu na decyzje PiS, z którą była nieformalnie związana
w kadencji 2006–201055. Uważała, że ani PiS, ani PO nie są partiami, które nadają się do reprezentowania jej poglądów. Przedstawiciele PiS byli zbyt skrajni
w swoich zachowaniach, a ugrupowanie zbyt zamknięte na nowych ludzi: „PiS
nie powinien pouczać innych i nie powinien mówić, że my jesteśmy tymi jedynymi, którzy głoszą prawdę. PiS i Jarosław Kaczyński stawiają nam zbyt wysoką
poprzeczkę. Dajmy ludziom normalnie żyć, kochajmy ich. Akceptujmy ich wybory i decyzje. PiS jest zbyt skrajne, jeżeli chodzi o pokazanie się jako ta jedyna
grupa ludzi, którzy mają rację. Nie wszyscy mają rację, a ci, którzy uważają, że
mają tę rację jedyną, to w pewnym momencie schodzą ze sceny politycznej, jak
chociażby swego czasu Unia Wolności”56.
M. Jacyna-Witt jest doświadczoną działaczką publiczną, która od ponad
15 lat funkcjonuje na scenie politycznej. Zdobyła ogromne doświadczenie osoby
z jednej strony udzielającej się w Radzie Miasta, a z drugiej strony będąc radną województwa. Polityka jest uważana za grę zespołową, choć coraz częściej
staje się polem do indywidualnego działania, dlatego radna Jacyna-Witt określa
siebie mianem „jednoosobowej opozycji w Radzie Miasta Szczecina”, natomiast
jej możliwość wyrażania opinii i przedstawiania własnych propozycji jest bardzo ograniczona, ponieważ dla mediów liczą się partie, a one w Szczecinie nie
mają klarownej sytuacji. W latach 2006–2010 PO wspierała prezydenta Krzystka,
a 4 lata później musiała przejść do opozycji. PiS i SLD choć nie tolerują się, stanowiły opozycję wobec PO w latach 2006–2010, a w następnej kadencji stały się
koalicją i wspierały prezydenta Szczecina.
Marcin Król57 stwierdzał, że: „polityka występuje wszędzie tam, gdzie
mamy do czynienia z siłą. Polityka to, innymi słowy, sposób czynienia użytku
z posiadanej siły (…) i zmniejszania sił przeciwników. (…) Nie można uprawiać
polityki nie dysponując siłą”58. Jak stwierdziła radna Jacyna-Witt: „polityka jest
dla ludzi silnych. Trzeba mieć dużo siły i odporności, żeby spokojnie znieść porażkę i nie popadać w zbytnie zadufanie osiągając sukces. (…) Polityka jest dla
ludzi zdecydowanych. Jeżeli powiedziało się A, trzeba powiedzieć B, a nie robić
55
M. Jacyna-Witt, Nie potrafię (d)ocenić, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog
&bm=6&bpm= 0&blog=269&lg=1 (28.04.2009).
56
I. Podeszwik, Kobiety w polityce: Małgorzata Jacyna-Witt, http://www.wszczecinie.pl/
wywiady,kobiety_w_polityce_malgorzata_ jacyna-witt,id-19194.html (30.05.2011).
57
Marcin Król (ur. 1944) – historyk, socjolog i filozof, współzałożyciel i redaktor naczelny
miesięcznika „Res Publica Nowa”.
58
M. Król, Słownik demokracji, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1989,
s. 91.
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z siebie głupka. Każde działanie polityka powinno mieć określony cel, wypowiedziane słowa należy mocno ważyć i nie wolno dać się sprowokować”59.
Kierowanie się wytycznymi partii czasami szkodzi społeczeństwu, jak zauważa M. Król: „Znacznie poważniejsze od nieskutecznego działania jest dla
demokracji niebezpieczeństwo narzucenia kierunków działania przez polityków.
Politycy bowiem z natury swojego zawodu, patrząc na rzeczywistość, uwzględniają przede wszystkim to, co jest możliwe, zaś społeczeństwo myśli o tym, co
pożądane. Rozbieżności między tymi dwiema perspektywami bywają bardzo
poważne, a z przyjęcia perspektywy polityków wynikają najczęściej negatywne
konsekwencje dla życia społecznego”60.
Wypada odpowiedzieć na pytanie, czy bezpartyjność ma swoją przyszłość,
czy jest tylko „wynaturzeniem” politycznym? Działalność publiczna polityków
niezrzeszonych w partiach politycznych może być przyszłością. W polityce lokalnej można działać poza partią, bowiem bezpartyjność to kapitał społeczny umożliwiający „branie spraw we własne ręce”. Na przykładzie Małgorzaty Jacyny-Witt
jest to dobrze widoczne. Może ona działać jako polityk lokalny, wyrobiła sobie
renomę, jest osobą znaną i rozpoznawaną w regionie. Nie boi się wyrażać swoich
poglądów, szybko zjednuje sobie sprzymierzeńców. Zmniejszone fundusze nie są
dla niej przeszkodą w prowadzeniu kampanii, gdyż potrafi znaleźć sponsorów,
nie wstydzi się prosić o wsparcie sympatyków na blogu61. W kadencji 2010–2014
często głosowała przeciwko PiS, partii, z którą była wcześniej związana, a z którą rozstała się, żeby jako kandydatka niezależna ubiegać się o fotel prezydenta
w 2010 roku62.
Streszczenie
W artykule podjęto tematykę rywalizacji partii i ugrupowań pozaparlamentarnych
na poziomie regionalnym i starano się ukazać, że partie mają dysfunkcyjny wpływ na
sprawność działania samorządu lokalnego. Przedstawiono szczeciński świat polityki
oraz osoby, którzy go formują (lub starają się formować), i którzy wchodzą w złożone
relacje ze stawiającą im opór rzeczywistością. Jako remedium na oddziaływanie „sta59
M. Jacyna-Witt, Oto ona!, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=blog&bm=6&bpm=
0&blog=286&lg=1 (10.06.2009). Zob. też: Zasady debaty radnych Rady Miasta Szczecina, http://
rada.szczecin.pl/img/radamiasta/zasady.pdf.
60
M. Król, Słownik demokracji..., s. 92.
61
Zob. M. Jacyna-Witt, Program i finanse, http://www.jacyna-witt.pl/index.php?m=
blog&bm=8&bpm= 0&blog=515&lg=1 (11.10.2010).
62
W 2014 r. M. Jacyna-Witt podjęła decyzję o ponownym starcie w szczecińskiej rywalizacji prezydenckiej jako kandydatka niezależna.
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rych” partii politycznych na szczeblu samorządowym można przedstawić alternatywną
opcję kandydowania – bez wsparcia partii – bezpartyjność. Działając publicznie zdarza
się, że kandydat woli pozostać niezwiązany z żadną partią polityczną. Polityka, choć to
gra zespołowa, coraz częściej staje się polem do indywidualnego działania. Owa niezależność polityczna kandydatów została przedstawiona na przykładzie Małgorzaty Jacyny-Witt. Polityką mogą bowiem zajmować się wszyscy, którzy są zaangażowani w życie społeczne swojego kraju. Polityka uwodzi nie tylko mężczyzn, przyciąga bowiem
zdeterminowane osoby każdej płci. Również panie mogą w tej dziedzinie realizować
swoje marzenia i wizje. W Szczecinie żyje i działa wiele wspaniałych, odważnych kobiet,
które stanowiąc ponad połowę społeczności lokalnej chcą, aby ich głos był słyszalny i by
miały realny wpływ na życie ich i ich rodzin w mieście i regionie.
W artykule starano się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Czy bezpartyjność ma swoją przyszłość, czy jest tylko wynaturzeniem politycznym? Jakie zjawiska
zdeterminowały daną postawę polityków? Kto zyskuję największy wpływ na władzę
lokalną? Na ile udaje się zrealizować przyjęte założenia, wytyczne w programie bezpartyjnego kandydata? Czy tak ukształtowany system władzy ma trwały charakter, czy też
będzie podlegał modyfikacjom?
Autorzy po przeanalizowaniu kwestii odmienności rządzenia, gdy kandydat jest
niezależny politycznie oraz gdy reprezentuje daną partię polityczną, doszli do następujących konkluzji: podejmowanie działalności publicznej bez afiliacji partyjnej ma przyszłość. W polityce lokalnej można działać poza partią, bowiem bezpartyjność to kapitał
społeczny umożliwiający „branie spraw we własne ręce”. Bardzo dobrym tego przykładem jest działalność M. Jacyny-Witt.
Słowa kluczowe: bezpartyjność, Małgorzata Jacyna-Witt, polityka lokalna, wybory
samorządowe

IS LOCAL POLITICS ACTIVITY POSSIBLE OUTSIDE POLITICAL PARTY?
CASE OF MAŁGORZATA JACYNA-WITT IN SZCZECIN
Summary
This study is an attempt to investigate a theme of rivalry non-parliamentary parties
and groups at regional level and tries show that the parties have a dysfunctional impact on
the efficiency of the local government. In addition, paper attempts to penetrate _ Szczecin social world and the world of politics who form it (or try to form) and who enter
into complex relationships with the reality and the complex relations between each other
politics. As a remedy to the impact of the ‘old’ political parties at local government level
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may be provide an alternative option to stand - without the support of the party, as a nonpartisan politician.
Acting in public, it happens that the candidate prefers to remain as independent figure, not associated with any political party. Politics, though it’s a team game, is increasingly becoming a field for individual action. That political independence of candidates
was presented on the example of activity of Małgorzata Jacyna-Witt. Politics can in fact
deal with all those who are involved in the social life of their country. Politics not only
seduces men – it attracts people of each sex. Also ladies in this area can realize their
dreams and visions. In Szczecin live and work many wonderful, courageous women who
acting for more than half of the local community want their voice heard and to have a real
impact on their lives and their families in the city and the region.
This paper seeks to answer the following questions: Is being non-partisan has future or it is just a political aberration? What events have determined such attitude of politicians? Who gain the greatest impact on the local authority? Do non-partisan politicians
manage to realize assumptions, guidelines on the political agenda? Is that formed system
of government has been sustained, or will it require modification?
The authors examined the issue of the diversity of governance in a situation when
a candidate is independent politically and when represents a particular political party
came to the following conclusions: the practice of public activity as a non-partisan politician has a future. In politics, local activists can operate outside the party, because such an
attitude is the social capital that allows “taking matters into your own hands.” Activity of
Małgorzata Jacyna -Witt is a very good example of it.
Key words: nonpartisan politics, Małgorzata Jacyna-Witt, local politics, local eletions

