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POLITYKA SPOŁECZNA UE
W ASPEKCIE KOORDYNACJI ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POLSKI
Współczesne społeczeństwa europejskie funkcjonują w sformalizowanych
systemach opieki społecznej, które w poszczególnych państwach kształtowały
się w ostatnich dwóch stuleciach. Instytucje świadczeń materialnych w ramach
polityki społecznej na kontynencie europejskim mają swoją długą historię i są
przedmiotem rozwijających się badań. W pierwszej kolejności należy wskazać
na działania podejmowane w państwach niemieckich, w których od XVI wieku
wsparcia finansowego między innymi wdowom i sierotom udzielały prywatne
towarzystwa prowadzone przez księży (Pfarrwitwenkassen). Środki finansowe
na ten cel pochodziły z darowizn i odpisów z dochodów kościelnych. W pierwszej połowie XVIII wieku Pfarrwitwenkassen były dodatkowo zasilane z dotacji budżetu dworów panujących. Naturalnie system powyższy nie był skuteczny,
niemniej jednak taki mieszany system finansowania zaopatrzenia społecznego
funkcjonował w Prusach do 1867 roku. Pod wpływem reform doby oświecenia w niektórych państwach europejskich pojawiły się innowacyjne rozwiązania
regulujące sferę zabezpieczenia socjalnego. Austria w 1781 roku jako pierwsza
wśród krajów niemieckich wprowadziła zręby systemu emerytalnego, następnie
dokonała tego Bawaria, która sprawy emerytalne zaczęła regulować w szerszym
zakresie od 1805 roku. Poważne systemy zabezpieczenia społecznego państwa
europejskie zbudowały jednak dopiero w XX wieku. Funkcjonujące współcześnie systemy zabezpieczenia społecznego w Europie są wypadkową różnych uwa*
dr hab. Ryszard Tomczyk, prof. US, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Szczecińskiego, e-mail: rtomczyk10@wp.pl

Zob.: B. Wunder, Die Entwicklung der Alters-und Hinterbliebenenversorgung im Dienst
in Deutschland (18–19 Jahrhundert), „Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte”, Baden-Baden 2000, nr 12.
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runkowań historycznych, ekonomicznych, demograficznych oraz kulturowych.
W Unii Europejskiej mamy dlatego – mimo prowadzonych działań koordynacyjnych dotyczących regulacji prawnych – różnice w jakości systemów, postrzeganych w społeczeństwach przez pryzmat różnorodnych świadczeń oraz wysokości środków finansowych, które otrzymują świadczeniobiorcy. Determinanty
jakości systemów zabezpieczenia socjalnego są wypadkową stanu ogólnego bogactwa danego kraju członkowskiego, na co składa się ogół środków gospodarczych i zasobów majątkowych obywateli. Bogatsze kraje są bardziej atrakcyjne
dla emigracji zarobkowej i osiedleńczej. Poziom bezpieczeństwa socjalnego (jako
element szerszej formuły bezpieczeństwa społecznego) w realizowanej polityce społecznej jest wyższy w krajach bogatych. Należy jednak dodać, że prawie
każdy współczesny problem społeczny (bezrobocie, przemoc, przepełnione więzienia, narkomania, choroby, otyłość) przeważnie nasilają się w krajach o dużych
nierównościach. Analizując procesy migracyjne z perspektywy historycznej
i współcześnie, należy podkreślić, że od XIX wieku nie zmieniły się kierunki migracji. Kraje Europy Zachodniej nadal są pod tym względem atrakcyjne.
Państwa dobrobytu (welfare state) realizują redystrybucyjną funkcję finansów
publicznych opartą na masowej konsumpcji. Mimo to współczesną epokę globalizacji cechuje drastyczna nierówność w dochodach pieniężnych ludności.
Problem ten jest charakterystyczny również w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (UE-27). Dzisiaj, w dobie kryzysu gospodarczego, nikt nie traktuje
poważnie propagandowego przesłania wielkiego kapitału i po części związanego
z nim świata polityki, że ceną za wzrost dobrobytu (konsumpcji) ogółu obywateli
państw jest poważne rozwarstwienie dochodów. Świadomość, że wzrost zamożności jednych zawsze powoduje obniżenie poziomu życia, czasem wykluczenie
społeczne innych, jest coraz większa. Fala buntów społecznych w państwach
członkowskich w Europie Zachodniej pokazuje problem nierówności jako źród-


W. Anioł, Europejska polityka społeczna, Warszawa 2003, s. 100. T. Szumlicz, Ubezpieczenia społeczne, Warszawa 2006, s. 179. Szerzej zob.: T. Bińczycka-Majewska, Koordynacja
systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Kraków 1999.

Według Credit Suisse Global Wealth Report 2011, raportu przygotowanego przez analityków szwajcarskiego banku, którzy zestawili aktywa finansowe oraz nieruchomości zgromadzone przez mieszkańców świata (odejmując zadłużenie rodzin), w Europie przeciętnie najbogatszą
jest rodzina w Szwajcarii i Norwegii. Zob.: m.wyborcza.biz/biznes/1,106501,10519838,Raport_
o_bogactwie (5.04.2013).
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ło kryzysu społecznego. W tak pojmowanej rzeczywistości Unia Europejska
i część państw członkowskich przywiązują – w imię solidarności – coraz większą
wagę do rozwoju polityki społecznej, w tym systemu zabezpieczenia socjalnego.
W wymiarze politycznym, ekonomicznym i kulturowym sprzyja to rozwojowi
procesu europeizacji. Na podstawie unijnych aktów normatywnych powstają
i utrwalają się więzi pomiędzy społeczeństwami krajów członkowskich.
Unia Europejska łączy cechy typowej organizacji międzynarodowej z cechami federacji, zaś prawo unijne, jako składnik europejskiej kultury prawnej,
łączy cechy prawa krajowego jej członków z cechami ponadnarodowymi (supranational). Tworzy „zorganizowany i ustrukturalizowany system norm prawnych,
z ich własnymi źródłami, własnymi instytucjami tworzenia, interpretacji i stosowania”, który nawiązuje do krajowych źródeł z przeszłości, ale też korzysta
ze współczesnych innowacyjnych rozwiązań. Europeizacja (unifikacja) prawa
napotyka na bariery polityczne, gospodarcze i kulturowe. Mimo to prawo Unii
Europejskiej, które jest autonomiczne wobec praw państw członkowskich i organizacji międzynarodowych, jest stosowane i wywołuje skutki prawne. Traktat
z Lizbony podpisany 13 grudnia 2007 roku wprowadził podział uprawnień między prawodawcą unijnym i prawem krajowym. Zgodnie z zasadą przyznanych
kompetencji podmioty stosunków prawnych, czyli Unia Europejska i państwa
członkowskie, realizują zadania wynikające z prawa traktatowego. Postępująca integracja porządków prawnych pozwala na zwiększenie pola oddziaływania prawa unijnego, zgodnie z celami polityki Unii Europejskiej, nawet w tych
obszarach, które w dużej mierze były domeną prawodawcy krajowego. Tak jest
w wypadku zabezpieczenia społecznego, gdzie ustalenie i konstrukcję praw
w zakresie świadczeń z tytułu systemu zabezpieczenia społecznego, ich poziom
pieniężny i zasady wypłaty należą do prawodawcy krajowego. Niemniej jed
Zob.: R. Wilkinson, K. Pickett, Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszystkim
żyje się lepiej, Warszawa 2011. Należy dodać, że w ostatniej dekadzie XX w. aktywnie działa
światowa finansjera powiązana z Bankiem Światowym, która propaguje kapitałowe emerytury.
Główny argument, który jest podnoszony, to demografia. Społeczeństwa się starzeją i starsze osoby nie mogą liczyć na składki płacone przez pokolenia pracujące. W pogoni za rozwojem rynku
papierów wartościowych, który oparty jest na prostym systemie piramidy finansowej, zapomina
się o tym, że popyt na nie może spaść i zabraknie środków na pokrycie świadczeń emerytalnych.
Zapomina się również i o tym, że emerytury kapitałowe powodują skłonność do oszczędzania
w wydatkach gospodarstw domowych, co również ogranicza popyt (konsumpcję), a zatem i obniża
poziom inwestycji. Wpływa to negatywnie na gospodarkę i zatrudnienie.

R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Kraków 2000, s. 206; idem, Kultura prawa
europejskiego, „Studia Europejskie” 2000, nr 1, s. 16.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (dalej: Dz. U. UE) nr C 309 z 17.12.2007 r.

M. Tomaszewska, Prawo do świadczeń z system zabezpieczenia społecznego w świetle
prawa Unii Europejskiej, „Z zagadnień Zabezpieczenia Społecznego” 2011, nr 3, s. 119–120.
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nak od 1 maja 2010 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady z 29 kwietnia 2004 roku (883/2004/WE) w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rozporządzenie wprowadza nowoczesne,
uproszczone zasady koordynacji oraz określa środki i procedury wprowadzania
tych zasad w życie. Ściślejsza i skuteczniejsza współpraca między instytucjami zabezpieczenia społecznego w krajach członkowskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz Szwajcarii,
to podstawowy warunek, aby osoby uprawnione mogły korzystać ze świadczeń
w możliwie szybkim czasie i w optymalnym zakresie. Na mocy rozporządzenia, przy Komisji Europejskiej powstała Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia, w której skład wchodzą przedstawiciele rządów
państw członkowskich. W obradach Komisji Administracyjnej w odpowiednich
przypadkach mogą im towarzyszyć tzw. doradcy techniczni. Powstał także Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, składający się przedstawicieli państw członkowskich (po jednym przedstawicielu rządu,
związków zawodowych i organizacji pracodawców). Na wniosek Komisji Wspólnot Europejskich, Komisji Administracyjnej lub z własnej inicjatywy, Komitet
Doradczy jest uprawniony do badań i analiz problemów, wynikających z wprowadzenia przepisów prawa wspólnotowego dotyczących koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego w stosunku do określonych grup osób. Ustawodawca
unijny przyjął formę komunikacji elektronicznej, jako środek szybkiej wymiany
danych między instytucjami w poszczególnych krajach. Elektroniczne przetwarzanie danych w ramach obowiązującej procedury obejmuje wszystkie instytucje
zabezpieczenia społecznego. Na mocy rozporządzenia z 29 kwietnia 2004 roku
(883/2004/WE) przy Komisji Administracyjnej powstała Komisja Techniczna
ds. Przetwarzania Danych. Przepisy wykonawcze wydane do rozporządzenia,
obejmują osoby wprowadzane do systemu gwarancjami przewidzianymi w przepisach wspólnotowych dotyczących ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Pomiędzy instytucjami następuje swobodny przepływ


Dz. U. UE nr L 200 z 7.06.2004 r. Rozporządzenie z 29.04.2004 r. uchyliło przepisy
rozporządzenia Rady EWG z 14.06.1971 r. (nr 1408/71) w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się na terytorium Wspólnoty; Dz. U. WE L 149
z 5.07.1971 r. ze zm.
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tych danych. Ważną cechą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
w przestrzeni unijnej jest wymiana informacji pomiędzy władzami w Brukseli
a państwami członkowskimi. Władze państw mają informować partnerów o środkach podejmowanych (zmianach w ustawodawstwie, działaniach administracyjnych) w celu wprowadzania w życie przepisów rozporządzenia z 29 kwietnia 2004
roku (883/2004/WE). Władze i instytucje państw członkowskich bezpośrednio
podejmują między sobą współpracę na zasadach partnerskich. Mogą kontaktować
się z osobami zainteresowanymi lub ich pełnomocnikami. Istotnym elementem
sprawnego funkcjonowania koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych po
1 maja 2010 roku jest właściwe i w rozsądnym terminie udzielanie wszystkim
zainteresowanym informacji wymaganych do wykonania praw wynikających
z rozporządzenia. Osoby ubiegające się o świadczenia mają obowiązek informowania instytucji właściwych ds. zabezpieczenia społecznego państw członkowskich
o zmianach w ich sytuacji osobistej lub rodzinnej, które mają wpływ na ich prawo
do świadczeń. Władze, instytucje i sądy państw członkowskich mają obowiązek
rozpatrywania wniosków sporządzonych w urzędowym języku innego państwa
członkowskiego, który został uznany na mocy prawa traktatowego za język urzędowy instytucji wspólnotowych. Komisja Europejska może finansować w całości
lub w części działania mające na celu usprawnienie wymiany informacji między
władzami i instytucjami zabezpieczenia społecznego państw członkowskich,
w szczególności wymiany danych drogą elektroniczną oraz wszelkie inne działania mające na celu udzielenie informacji o prawach i zobowiązaniach osobom objętym niniejszym rozporządzeniem oraz ich pełnomocnikom. Należy podkreślić,
że unijna koordynacja w zakresie zabezpieczenia społecznego jest elementem
pogłębienia integracji w ramach swobodnego przepływu osób, w konsekwencji
ma się przyczynić do podniesienia poziomu życia tych osób i ich warunków zatrudnienia. Wydane przepisy wykonawcze do rozporządzenia z 29 kwietnia 2004
roku utrzymały w mocy postanowienia wykonawcze do umów dwustronnych,
które, w zakresie zabezpieczenia społecznego, państwa europejskie podpisały od
lat siedemdziesiątych XX wieku po pierwszą dekadę XXI wieku.
Wśród kilkudziesięciu umów dwustronnych, zawartych między państwami
członkowskimi, Polska podpisała 8 grudnia 1990 roku jedynie umowę o zabezpieczeniu społecznym z Niemcami, która zastąpiła wcześniejsze umowy z Nie
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16.09.2009 r.,
dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii. Dz. U. UE L 284,
30/10/2009 P. 0001–0042. W Szwajcarii nowe przepisy obowiązują od 1.04.2012 r., a w Norwegii,
Islandii i Liechtensteinie – od 1.06.2012 r.
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miecką Republiką Demokratyczną z 1957 roku i z Republiką Federalną Niemiec
z 1975 roku. Należy wskazać, że Polska w okresie przedakcesyjnym, w zakresie zabezpieczenia społecznego nie ratyfikowała wielu ważnych dokumentów
Rady Europy, m.in.: Europejskiego Porozumienia Czasowego o Zabezpieczeniu
Społecznym z powodów innych niż określone w schemacie z tytułu starości,
inwalidztwa lub dla osób pozostałych przy życiu z 11 grudnia 1953 roku; Europejskiego Kodeksu Zabezpieczenia Społecznego z 1964 roku; Europejskiego
porozumienia o pośrednictwie pracy „au pair” z 24 listopada 1969 roku; Europejskiej Konwencji o Zabezpieczeniu Społecznym z 14 grudnia 1972 roku; Europejskiej Konwencji Pracowników Migrujących z 1977 roku (weszła w życie w maju
1983 roku) oraz Europejskiej Konwencji o Zabezpieczeniu Społecznym Rolników
z 1974 roku. Brak zgody państwa na wdrażanie standardów zawartych w wymienionych dokumentach wpłynął na funkcjonujący system ochrony ryzyka socjalnego. Między innymi dlatego w Polsce zabezpieczenie społeczne było i nadal
pozostaje poniżej standardów obowiązujących w państwach członkowskich na
terenie Europy Zachodniej.
Polska ratyfikowała w 1997 roku tylko niektóre zapisy Europejskiej Karty Społecznej, uchwalonej przez Radę Europy w 1961 roku, zmienionej w 1996
roku, w tym art. 12 dotyczący prawa obywateli do zabezpieczenia społecznego.
Na mocy tego artykułu rząd przyjął zobowiązanie do skutecznego wykonywania
prawa do zaopatrzenia społecznego przez:
– ustanowienie lub utrzymanie istniejącego systemu zabezpieczenia społecznego na zadawalającym poziomie, niezbędnym do ratyfikowania Europejskiego Kodeksu Zabezpieczenia Społecznego,
– zabieganie o stopniowe podnoszenie poziomu systemu zabezpieczenia
społecznego przez zawarcie porozumień dwustronnych i wielostronnych
lub za pomocą innych środków,
– wdrożenie zakazu dyskryminacji przez równe traktowanie własnych obywateli i obywateli innych państw członkowskich w dostępie do świadczeń
z tytułu zabezpieczeń społecznych,
– zagwarantowanie zachowania korzyści wynikających z ustawodawstwa
dotyczącego zabezpieczenia społecznego, bez względu na zmiany miejsca pobytu osób chronionych,
– zapewnienie przyznawania, zachowania i przywracania uprawnień z tytułu zabezpieczenia społecznego za pomocą takich środków, jak zliczenie
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okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia kwalifikowanych do stażu pracownika, zgodnie z ustawodawstwem państw – sygnatariuszy Karty10.
Polska stara się realizować część zadań wynikających z dyspozycji art. 12
Karty w ramach corocznej, przyjmowanej przez parlament, ustawy budżetowej
i ustawach okołobudżetowych. Samorządy terytorialne środki na ten cel zapisują w swoich corocznych budżetach. Analizując wydatki budżetu państwa na
sferę społeczną w dekadzie 2001–2010, należy podkreślić zmienną dynamikę
wzrostu. Na przykład w dziale Ochrona zdrowia, dynamika wyniosła aż 104,2%.
W innych działach budżetu w pierwszej dekadzie XXI wieku także widoczny był wzrost nakładów budżetowych – w dziale Obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne o 40,0%, a w dziale Opieka społeczna i pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej o 21,9%. Rząd polski w okresie przedakcesyjnym przekazał część zadań z zakresu opieki społecznej samorządom. Od 1994 roku gminy
przejęły szeroki zakres obowiązków z zakresu edukacji publicznej. Przekazywana z budżetu centralnego subwencja oświatowa w wielu gminach nie wystarcza
na pełniejszą realizację zadań edukacyjnych. Władze samorządowe w praktyce
odpowiadają za warunki bytowe mieszkańców. W tym zakresie szczególne znaczenie mają świadczenia wynikające z dyspozycji przepisów ustawy o pomocy
społecznej z 12 marca 2004 roku11, ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 roku12 oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych z 21 czerwca 2001
roku13. Decentralizacja zadań w państwie zgodna z zasadą subsydiarności, która
towarzyszy gospodarce rynkowej, spowodowała pogłębienie się różnic między
regionami, a szczególnie gminami miejskimi i wiejskimi oraz o różnej dynamice bezrobocia. Analiza dotychczasowej sytuacji wskazuje, że na terenie kraju
występują poważne różnice w zaspakajaniu potrzeb socjalnych między miastem
a wsią. Mieszkańcy wsi częściej korzystają z zasiłków stałych i okresowych. Gorsza sytuacja na wsi dotyczy usług opiekuńczych, czego główną determinantą jest
odległość zamieszkania od gminnego ośrodka opieki społecznej. Pomoc społeczna na wsi w znacznym stopniu jest kierowana do osób starszych, a także w sytuacjach klęsk żywiołowych. Na terenach wiejskich i objętych wysokim poziomem
bezrobocia, przy niskich dochodach własnych, większość budżetów samorządy
przeznaczają na zadania oświatowe i opiekę społeczną. Brakuje im środków
10
Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego 1999–2010,
Warszawa 2010, s. 32.
11
Dz. U. z 2004 r., nr 64, poz. 593, z późn. zm.
12
Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 992, z późn. zm.
13
Dz. U. z 2001 r., nr 71, poz. 734, z późn. zm.
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na inwestycje, które służą zarówno mieszkańcom, jak i gospodarce. Z reguły
w gminach biednych brakuje środków na wypłatę świadczeń z zabezpieczenia
socjalnego. Gminy nie są w stanie obsłużyć realnych potrzeb, przy dużej liczbie
beneficjentów Ośrodków Pomocy Społecznej. W powiatowych urzędach pracy
często brakuje środków na działania innowacyjne w łagodzeniu bezrobocia14.
Zwiększenie środków publicznych na zadania w ważnych dla realizacji polityki
społecznej działach budżetu państwa nie idzie jednak w parze z podwyższeniem
standardów świadczenia usług dla obywateli. Paradoksalnie od 2009 roku obniżył się udział środków budżetu państwa na osłonę socjalną. Relacja wydatków na
zabezpieczenia socjalne do PKB w pierwszej dekadzie XXI wieku spadła z 2,0%
do 1,2%15. Niestety w ostatnich kilku latach zjawiskiem niepokojącym w Polsce
jest poszerzenie się obszaru przedłużającego się ubóstwa, co wynika z braku
skutecznych działań na rynku pracy. Poważny przyrost środków finansowych
w budżecie państwa w dziale Ochrona zdrowia, w zderzeniu z realiami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia – dostępności usług medycznych, skłania do
przyjęcia tezy o złym sposobie wydatkowania pieniędzy. Konieczność prowadzenia prac nad nowym, zwartym modelem funkcjonowania ochrony zdrowia jest
obecnie niezbędnym wymogiem. Należy pamiętać, że zabezpieczenia społeczne
– obok formalnoprawnego charakteru koordynacji unijnej, w szerszym kontekście polityki społecznej są również obszarem programowego (ideologicznego)
zainteresowania ugrupowań politycznych, a także związków zawodowych i różnych stowarzyszeń społecznych należących do sektora pozarządowego. Działania
prowadzone przez ugrupowania rządzące w ramach polityki społecznej wpływają na warunki życia ludzi, w szerszym ujęciu na stosunki społeczne i rozwój
gospodarczy. W demokratycznych państwach prawa polityka społeczna często
stanowi ważny kompromis między programami wyborczymi zwycięskich ugrupowań politycznych a realną sytuacją społeczno-gospodarczą (tzw. obiektywnymi ograniczeniami). Zabezpieczenia społeczne traktowane w kategoriach bytowych są ważnym elementem polityki władz państwowych. Celem zabezpieczenia
społecznego jest zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa socjalnego – sensu

Ważna jest obsługa szerszego grona osób bezrobotnych, głównie wśród młodzieży,
która wchodzi na rynek pracy i nie otrzymuje świadczeń. Polska należy do państw unijnych, które
zaopatrują rynek bezrobotnych na niskim poziomie. W 2011 r. w Polsce wypłacono 3,2 mld zł
zasiłków dla bezrobotnych, ale jedynie 16% bezrobotnych miało prawo do pobierania pieniędzy.
W starych krajach Unii Europejskiej liczba osób uprawnionych do pobierania tego zasiłku wynosi
około 80%.
15
Otwarte Fundusze Emerytalne…, s. 51.
14
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stricto materialnego osób bez źródeł utrzymania. Taka pomoc w skali państwa
wymaga znacznych środków finansowych.
Dla nowych państw członkowskich z Europy Wschodniej polityka społeczna jest dużym wyzwaniem. W części z nich system polityki społecznej jest
mało efektywny, a pomoc socjalna niewiele ma wspólnego z poziomem zachodnioeuropejskim. Dotyczy to nie tylko polityki prorodzinnej. Czechy i Słowacja
zdecydowały się na zawarcie porozumień z innymi krajami w sprawie zwrotu
maksymalnej kwoty zasiłków dla bezrobotnych, pobieranych przez obywateli mieszkających za granicą, ustaloną na podstawie zasady wzajemności16, na
mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 roku
(883/2004/WE) w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Państwa te powiadamiają Komisję Obrachunkową o średnich kosztach rocznych
wydatków na osobę w różnych grupach wiekowych w danym roku. Komisja
Administracyjna ustala corocznie średni koszt roczny na osobę, jeżeli takie powiadomienie nie zostało dokonane w obowiązujących terminach. Ustalony średni
koszt roczny jest publikowany każdego roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Polska jest krajem, który musi rozwijać system zaopatrzenia społecznego. Szczególnie po tak dotkliwym załamaniu się rynku pracy w okresie transformacji (restrukturyzacji i modernizacji aparatu wytwórczego). Wzrost PKB
per capita w ciągu ostatnich ponad dwudziestu lat nastąpił kosztem wykluczenia
i deprawacji potrzeb kilku milionów obywateli, którzy nie odnaleźli się w nowej,
neoliberalnej rzeczywistości17. Podnoszenie jakości świadczeń w ramach zabezpieczenia socjalnego jest dlatego nie tylko nakazem realizacji polityki społecznej,
ale jednym z podstawowych wskaźników procesów modernizacyjnych państwa.
Dostosowanie w Polsce prawa krajowego do standardów Unii Europejskiej, a zatem wprowadzenie szerszej palety świadczeń, musi iść w parze z wyższym poziomem ich obsługi finansowej. Jeżeli to nie nastąpi, obywatele w kraju nadal
żyli będą w dyskomforcie. Za poważny problem należy uznać naruszanie aksjologicznego pojęcia godności człowieka, które jest usankcjonowane w prawie
międzynarodowym i Unii Europejskiej. Godności człowieka nie należy naruszać,
nawet w sytuacji, gdy brak środków do życia wynika z jego błędów lub nałogów.
16
Zwroty maksymalnej kwoty zasiłków na podstawie zasady wzajemności, poza Czechami i Słowacją, ustalają Niemcy, Belgia, Austria i Finlandia.
17
W pierwszych 2–3 latach transformacji w polskiej gospodarce zlikwidowano około
2,5 mln miejsc pracy. Jednocześnie na początku lat 90. XX w. w Polsce przybyło 2 mln osób
w wieku produkcyjnym. Rozmiar bezrobocia, głównie w grupie młodych osób, zmniejszył prawie
czterokrotny wzrost liczby studentów na wyższych uczelniach. M. Kabaj, Dezaktywizacja Polski.
Wielkie marnotrawstwo, w: Polska po przejściach. Barometr społeczno-ekonomiczny 2001–2003,
red. M. Deniszczuk, J. Supińska, Warszawa 2003, s. 60; Otwarte Fundusze Emerytalne…, s. 25.
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Godność człowieka stanowi istotę dobra wspólnego, solidarności, subsydiarności czy uczestnictwa w życiu społecznym. Jest to wartość uniwersalna. Polska
pod względem jakości świadczeń zajmuje odległe miejsce wśród krajów członkowskich, dodatkowo funkcjonujący w Polsce system zabezpieczenia społecznego uznawany jest za kontrowersyjny. Duże emocje budzą: reforma emerytalna,
rozwiązania przyjęte w zakresie emerytur i rent, rent rodzinnych czy z tytułu
niezdolności do pracy. wątpliwe są również regulacje dotyczące zasiłku chorobowego i świadczeń związanych z rentą wypadkową. Obszarem budzącym emocje
są świadczenia związane z wychowaniem dzieci, a także wiele problemów prawnych i finansowych związanych z innymi obszarami zaopatrzenia socjalnego.
W Polsce problematyka polityki społecznej w ostatnich dwóch dekadach
cieszy się coraz większym zainteresowaniem badaczy. Obok istniejącego od 1962
roku resortowego Instytutu Pracy (od 1972 roku – Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych)18, nadzorowanego jako placówka naukowo-badawcza przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, działa Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty, katedry i zakłady na różnych uczelniach
wyższych, w których prowadzone są badania nad polityką społeczną19. Należy
także podkreślić, że w Polsce wzrasta zainteresowanie działem nauki o zabezpieczeniach społecznych. Jest to obszar, który stwarza szerokie możliwości prowadzenia badań. Naturalnie ważne są instrumenty, rozumiane jako zbiór metod
i technik badawczych zabezpieczenia społecznego, co dotyczy zarówno sfery nauki, jak i praktyki, która ma rozwiązywać bieżące problemy w polityce społecznej. Zabezpieczenie społeczne w ramach polityki społecznej jest elementem nauk
praktycznych, których naczelnym zadaniem jest dostarczanie teoretycznych wzorów i modeli wdrażanych w ramach przyjmowanych w polityce instrumentów. Te
zaś mają służyć wsparciu rozwoju społecznego. W badaniach nad współczesnym
systemem zabezpieczenia społecznego mamy do czynienia z obszarem interdyscyplinarnym, na który składają się zagadnienia prawne, polityczne, socjologiczne, ekonomiczne, pedagogiczne a nawet antropologii kulturowej. Jest to jeden z trudniejszych obszarów badawczych, wymagający umiejętności korzystania
z różnych metod. Próba ujęcia modelowego i zdefiniowania obszarów badawInstytut Pracy i Spraw Socjalnych wydaje od 1974 r. miesięcznik „Polityka Społeczna”.
Należy wskazać na dorobek naukowy m.in. Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu
Warszawskiego. Instytut wraz z Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN wydaje od
1999 r. rocznik, a od 2010 r. półrocznik „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”. Można
wskazać na wiele innych placówek naukowo-badawczych zajmujących się problematyką polityki
społecznej, m.in. Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Polityki
Społecznej i Stosunków Międzynarodowych na Politechnice Koszalińskiej lub Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
18

19
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czych polityki społecznej napotyka nie tylko na determinantę metodologiczną.
Gruntowna analiza modeli polityki społecznej w poszczególnych państwach
członkowskich i rola koordynatorska Unii Europejskiej to z jednej strony kwestia
elementarna, z drugiej – pożądane doświadczenie i próby realizacji koncepcji w ramach realnej polityki społecznej w danym kraju, co daje możliwość pełniejszego
spojrzenia na problem. Definiowanie stanu faktycznego i wskazywanie kierunków rozwoju w obszarach wymagających zmian jest podstawowym zadaniem
prorozwojowym innowacyjnej polityki społecznej. A zatem nauka o polityce
społecznej w Polsce musi zmierzać do wypracowywania innowacyjnych systemów (modeli, programów), które w sferze prowadzonej polityki realnej byłyby na
tyle „realne”, by można je wdrażać w życie. Stały monitoring funkcjonowania
wdrożonych rozwiązań i korekty elastycznie wprowadzane do systemu to kolejne
ważne obszary współpracy teorii i praktyki. Współpraca ośrodków akademickich, zajmujących się badaniami nad polityką społeczną, z urzędami i instytucjami wdrażającymi modele i programy i monitorującymi ich funkcjonowanie jest
niezbędna i powinna być zjawiskiem naturalnym. Tym bardziej, że w drugiej
dekadzie XXI wieku stajemy przed poważnymi wyzwaniami w polityce społecznej. W dynamicznej wielowarstwowej strukturze społeczeństw europejskich zachodzą zjawiska i procesy, z którymi nowoczesne państwa muszą się zmierzyć
– należy do nich polityka wobec młodzieży (zwalczanie wykluczenia młodego
pokolenia wchodzącego na rynek pracy) i polityka wobec zwiększającej się populacji ludzi starych20. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących rynku
pracy, edukacji, służby zdrowia czy polityki mieszkaniowej staje się obecnie zadaniem strategicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W takiej
sytuacji intensyfikacja badań nad polityką społeczną powinna być priorytetem
w prawie, ekonomii i dyscyplinach społecznych. W badaniach przede wszystkim
należy zwrócić uwagę na doktrynę prawa, stosowanie prawa unijnego i prawa
krajowego, w którym wykładnia uwzględnia elementy unijne, następnie, prowadzić dyskurs w zakresie innowacyjnych rozwiązań, które mogą wpłynąć na
poprawę sytuacji w systemie krajowego zabezpieczenia społecznego. W Polsce
20
Od dłuższego czasu analitycy podkreślają, że w krajach członkowskich Unii Europejskiej w obecnej dekadzie nastąpi wzrost liczby mieszkańców w wieku powyżej 65 roku życia
(przeciętnie o 30%), dlatego w polityce społecznej krajów członkowskich musi nastąpić wzrost
nakładów na system opieki nad osobami starszymi. Szczególnym wyzwaniem (ok. 2025 r.) będzie
opieka nad osobami intensywnie starzejącymi się, w segmencie osób 80+. W celu zapewnienia opieki nad najstarszymi mieszkańcami Europy do 2025 r. musi wzrosnąć liczba ośrodków
całodobowego pobytu osób starych i dziennych oddziałów psychogeriatrycznych. W poszczególnych państwach wzrośnie zatrudnienie pracowników pomocy społecznej i średniego personelu
medycznego.
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w ostatnich latach prowadzone są na uczelniach wyższych wykłady z przedmiotu
Prawo zabezpieczenia społecznego. Pojawiają się specjalistyczne opracowania,
jednak autorzy koncentrują się w nich głównie na prawie ubezpieczeń społecznych21. Od kilku lat środowisko prawników podejmuje jednak poważniejsze badania nad zabezpieczeniem społecznym22. Badania ekonomiczne dotyczące
zabezpieczenia społecznego to kolejny, ważny element dotyczący finansów i polityki gospodarczej. Państwo, które organizuje system zabezpieczenia społecznego, zapewnia obywatelom standardy bezpieczeństwa socjalnego, wyrażone
w konkretnych środkach pieniężnych. W systemie zabezpieczeń społecznych
ważny jest dlatego czynnik redystrybucyjny, wyrażony w regułach partycypacji
finansowej, a także kompensacyjny, realizujący funkcje ochrony ubezpieczeniowej w systemie, w którym występuje różnego rodzaju ryzyko (inwalidztwo, starość, śmierć rodzica lub opiekuna i inne). Zawodny jest tutaj rynek (postrzegany
w kategoriach kapitału, siły nabywczej), który generalnie nie reaguje na potrzeby
w zakresie zabezpieczenia społecznego. Dotyczy to pomocy bezrobotnym bez
prawa do zasiłku czy szerzej – świadczeń dla osób ubogich lub dotkniętych klęskami żywiołowymi. Od lat w modelowym ujęciu systemy finansowe obsługujące zabezpieczenia społeczne oparte są na zasadzie zaopatrzenia (podatki – środki
budżetowe), ubezpieczenia (składki – fundusze ubezpieczeniowo-inwestycyjne)
oraz darowizny (fundusze charytatywne). Zasady powyższe są przedmiotem rozważań w badaniach nad społeczną gospodarką rynkową w ramach ekonomii normatywnej. Badania wzrostu gospodarczego sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Agresywny, XIX-wieczny kapitalizm przerodził się po drugiej wojnie
światowej, głównie w Europie Zachodniej, w społeczną gospodarkę rynkową,
w której jedną z podstawowych wartości jest bezpieczeństwo socjalne obywateli.
Poza badaniami nad finansami i polityką gospodarczą należy wskazać na rozwój
badań z ekonomii społecznej (określanej również jako gospodarka społeczna lub
przedsiębiorczość społeczna), która sensu stricto zajmuje się przeciwdziałaniem
21
Zob. m.in.: G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005; J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego,
Zakamycze 2006; W. Muszalski, Prawo socjalne, Warszawa 2007; G. Szpor, Ubezpieczenia
w systemie zabezpieczenia społecznego. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych, w: System
ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, Warszawa 2011; I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2012.
22
Należy wskazać m.in. na inicjatywę Katedry Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, która od 2009 r. wydaje rocznik „Z Zagadnień Zabezpieczenia
Społecznego”. W periodyku podejmowane są tematy dotyczące ubezpieczenia społecznego, zaopatrzenia społecznego i zagadnień związanych z pomocą społeczną. Rocznik ma wymiar ogólnopolski. Zamieszczane są w nim badania przedstawicieli różnych środowisk akademickich. Do tej
pory ukazały się trzy zeszyty (2009, 2010, 2011). Szerzej zob.: prawo.ug.edu.pl/zagadnienia.
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wykluczeniu społecznemu (m.in.: długotrwałe bezrobocie, bezdomność, uzależnienia). Ekonomia społeczna wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej, łącząc cele społeczne i ekonomiczne. W Polsce jednym z ważniejszych narzędzi, w realizowanym w praktyce przeciwdziałaniu, jest ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 roku, z późniejszymi zmianami23.
Ustawa uwzględnia dyrektywy Unii Europejskiej. W artykule 1 określa zadania
państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej. Zadania państwa w wymienionych obszarach realizują
instytucje rynku pracy. Proces reintegracji społecznej i zawodowej, zgodnie
z ustawą mają prowadzić spółdzielnie socjalne, kluby integracji społecznej i zakłady aktywności zawodowej. Jest to obszar, w którym mogą działać organizacje
pozarządowe, wzmacniając nieudolne działania administracji publicznej (rządowej i samorządowej). W Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej, realizowano
projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL, których celem było określenie polskiego modelu ekonomii społecznej opartego na trzecim sektorze, między innymi w latach 2005–2008
realizowano przez kilkanaście podmiotów krajowych i zagranicznych projekt
„W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”. Efektem projektu
były artykuły i broszury na temat ekonomii społecznej24. Do ważnej determinanty w przygotowaniu naukowego modelu zabezpieczenia społecznego, poza prawem i ekonomią, należy wewnętrzny stan (kondycja) społeczeństwa, uzyskany
na podstawie badań socjologicznych – przede wszystkim regularnych badań stanu biedy. W Polsce w warunkach biedy przedłużającej się lub utrwalonej szacunkowo żyje 10–12% ludności, zaś w warunkach biedy umiarkowanej – około 18%
społeczeństwa25. Złożoność i uwarunkowania ubóstwa powodują wiele trudności
w diagnozowaniu tego problemu i przeciwdziałaniu mu. Ubóstwu sprzyja bezrobocie oraz dysfunkcje, takie jak niepełnosprawność, przewlekłe choroby, uzależnienia. Cechy biedy i wykluczenia społecznego często się kumulują26. Rzetelność opisania socjologicznego stanu faktycznego w środowiskach zagrożonych
umożliwia przyjęcie docelowego modelu zabezpieczenia społecznego lub jego
innowację. Analiza zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie (segmentach społeczeństwa) pozwala na określenie grup ryzyka w raDz.U. 2004, nr 99, poz. 1001.
Szerzej zob. www.es.ekonomiaspoleczna.pl (12.05.2013).
25
E. Tarkowska, Oblicza polskiej biedy, s. 1, www.przeciw-ubostwu.rpo.gov.pl/
pliki/1179995085.pdf (12.05.2013).
26
Szerzej zob. Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju,
red. M. Czerny, Warszawa 2012.
23

24
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mach bezpieczeństwa socjalnego. Uzupełnieniem konstrukcji systemu będą urzędy, instytucje i grupy społeczne, dzięki którym można zrealizować podstawowe
cele. Niestety w Polsce establishment polityczny w podejściu do problemów biedy
i bezpieczeństwa socjalnego wykazuje wyższy poziom ignorancji niż w krajach
zachodnich Unii Europejskiej. Problem ten jest akcentowany w trakcie kampanii
wyborczych, jednak po wyborach dla polskich polityków nie ma już większego
znaczenia27. Szersze kręgi społeczeństwa polskiego także nie dostrzegają problemu biedy dzieci, rodzin wielodzietnych, pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Zgodnie z badaniami CBOS zaledwie 5% Polaków widzi
taki problem28. W badaniach socjologicznych ważną metodą jest obserwacja
uczestnicząca (monitoring indywidualny, zespołowy – instytucjonalny), diagnozująca struktury i funkcje społeczne. W tak przyjętej modelowej konstrukcji,
czynnikiem istotnym jest analiza skutków wdrażanego systemu, zarówno w wymiarze statystycznym (badania nad stopniem ubóstwa, koszyka świadczeń), jak
i finansowym (poziom nakładów budżetowych, ubezpieczenia, instytucje obsługujące zabezpieczenia społeczne). Poza makrosocjologią nie należy zapominać
o badaniach w ramach mikrosocjologii (socjologia małych struktur społecznych),
która wiąże się z wpływem sytuacji społecznej na jednostkę, czyli pola badawczego psychologii społecznej. Małe, często rozporoszone grupy społeczne są
szczególnie narażone na wykluczenie. Wyniki badań zjawisk i procesów społecznych, stosowanie metod analitycznych z zakresu socjologii i subdyscyplin socjologicznych oraz antropologii kultury są ważne dla wewnętrznej spójności i efektywności realizowanego systemu polityki społecznej w państwie.
Prawodawca unijny nie przewiduje zastąpienia systemów obowiązujących
w poszczególnych państwach członkowskich jednym systemem europejskim.
Unia Europejska pełni funkcję koordynatora krajowych systemów zabezpieczenia społecznego, zaś prawo ma cechy ponadnarodowe (supra-national). Zgodnie
tą zasadą ustawodawcy krajowi decydują o tym, jakie są świadczenia, w jakiej
wysokości, na jakich zasadach są przyznawane i kto ma być nimi objęty. Europejska doktryna prawa zabezpieczenia społecznego przewiduje wprowadzenie do
krajowych systemów wspólnych przepisów, dotyczących obywateli Unii i członków ich rodzin przebywających za granicą, ubezpieczonych w jednych z unijnych
krajów. W takim przypadku europejskie przepisy zabezpieczenia społecznego
Często można usłyszeć takie wypowiedzi polityków: „Ja podejrzewam, że co do sprawy
tzw. biedy, nota bene bardzo różnie w procentach przedstawianej, to gdyby prawdziwe były te statystyki, to by leżeli ludzie opuchli z głodu. A nie leżą”. Cyt. za: ibidem, s. 7; Transformacja, elity,
społeczeństwa, red. M. Jarosz, Warszawa 2007, s. 132.
28
E. Tarkowska, Oblicza polskiej biedy..., s. 8.
27
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stosuje się wobec obywateli i członków ich rodzin z krajów UE-27, a także wobec państw EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Szwajcarii. Przepisy
stosuje się do bezpaństwowców i uchodźców oraz członków ich rodzin, którzy
są lub byli ubezpieczeni w krajach UE-27 lub w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. W rozumieniu przepisów prawo do zabezpieczenia społecznego mają także osoby i członkowie ich rodzin, które nie są obywatelami Unii,
ale legalnie mieszkają na terenie państw członkowskich. Zgodnie z dyspozycją
normy obowiązuje zasada równych praw i obowiązków obywateli kraju i osób
przybyłych z innych krajów, które spełniają kryteria opisane powyżej. W prawie
unijnym obowiązuje zasada równego traktowania i niedyskryminacji. Kolejną
zasadą, z której mogą korzystać osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń
w danym kraju członkowskim, jest możliwość – w razie potrzeby – uwzględniania przez instytucje realizujące zaopatrzenia społeczne okresów ubezpieczenia,
pracy lub pobytu w innym kraju. W przypadku osób wykonujących pracę najemną lub prowadzących działalność na własny rachunek ma znaczenie faktyczne
miejsce wykonywania pracy lub lokalizacji siedziby firmy lub miejsce prowadzenia działalności pracodawcy29. W podobny sposób prawodawca rozwiązał
kwestę ubezpieczenia zatrudnionych pracowników najemnych lub prowadzących
działalność na własny rachunek w różnych krajach30 – mniejsze znaczenie ma,
gdzie mieszkają31. Obowiązuje również zasada transferu świadczeń. Przysługujące świadczenia pieniężne w jednym z krajów członkowskich mogą być przesłane
29
Zgodnie z dyspozycją art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 987/2009 z 16.09.2009 r., dotyczącą wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii, do obowiązku pracodawcy należy: 1. Pracodawca, którego siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajdują się poza terytorium właściwego państwa członkowskiego, zobowiązany
jest do wypełniania wszystkich obowiązków wynikających z ustawodawstwa mającego zastosowanie do jego pracowników, w szczególności obowiązku zapłacenia składek przewidzianych
w tym ustawodawstwie, tak jakby jego siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajdowały
się we właściwym państwie członkowskim. 2. Pracodawca niemający miejsca prowadzenia
działalności w państwie członkowskim, którego ustawodawstwo ma zastosowanie, może uzgodnić
z pracownikiem, że spoczywający na pracodawcy obowiązek zapłacenia składek może być
wypełniany w jego imieniu przez pracownika, bez uszczerbku dla podstawowych obowiązków
pracodawcy. Pracodawca powiadamia instytucję właściwą tego państwa członkowskiego o dokonanych uzgodnieniach.
30
Kraj, w którym zostało zawarte ubezpieczenie, odpowiada za wypłacanie pieniężnych
świadczeń chorobowych oraz świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla
ojca oraz świadczeń zastępujących wynagrodzenie, które zostało wstrzymane z powodu choroby.
Świadczenia te są wypłacane zgodnie z przepisami kraju, w którym osoba jest ubezpieczona, bez
względu na miejsce zamieszkania lub pobytu.
31
Osoba, która co najmniej 25% działalności prowadzi w kraju zamieszkania, podlega
przepisom tego kraju.
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do kraju zamieszkania32. W krajach członkowskich istnieje zróżnicowany rynek
świadczeń pieniężnych i poziom cen na podstawowe towary i usługi, dlatego istnieje zjawisko „migracji emerytalnej”. Część osób, które otrzymują świadczenia decydują się na zamieszkanie w kraju, gdzie koszty życia są niższe. Należy
podkreślić, że przepisy Unii Europejskiej dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obowiązujące w krajach członkowskich oraz Islandii,
Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii odnoszą się do przepisów obowiązujących
w tych krajach, w zakresie:
– świadczeń chorobowych oraz świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca,
– emerytur, świadczeń przedemerytalnych i świadczeń z tytułu inwalidztwa,
– rent rodzinnych i świadczeń z tytułu śmierci (w tym zasiłków pogrzebowych),
– świadczeń dla bezrobotnych,
– świadczeń rodzinnych,
– świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej33.
Przepisy unijne koordynują stan prawny osób, które poszukują pracy za granicą, w innym kraju członkowskim oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii
lub Szwajcarii. W takiej sytuacji umożliwiają takim osobom pobieranie dotychczasowych świadczeń dla bezrobotnych w okresie od trzech do sześciu miesięcy.
Obligatoryjnie przepisy Unii Europejskiej nie obejmują specjalnych świadczeń
pieniężnych, które nie pochodzą z systemu składkowego (świadczenia nieskładkowe), które przyznają organy i instytucje państwa z własnych środków. Generalnie dotyczy to takich osób, którym przyznano świadczenia (renty lub emerytury) poniżej określonego (minimalnego) poziomu. Prawodawca unijny uznał,
że świadczenia specjalne nie będą wypłacane osobom mieszkającym w innym
kraju (wykaz tych świadczeń zamieszczono w załączniku X do Rozporządzenia
z 29 kwietnia 2004 roku, 883/2004/WE). Koordynacja zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej nie odnosi się do funkcjonujących w poszczególnych
krajach członkowskich systemów pomocy społecznej i opieki zdrowotnej. Kraje
członkowskie regulują to na podstawie poziomu dochodów osób. Świadczenia
przysługują osobom poniżej określonego progu dochodów lub w wypadku ich
braku. Prawo Unii Europejskiej nie ingeruje w systemy składkowe na cele emerytalno-rentowe krajów członkowskich i szerzej w sferę podatków od dochodów
32
33

ec.europa.eu/social/main (18.05.2013).
Ibidem.
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osobistych34. Przepisy dotyczące koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej muszą być przestrzegane przez władze i organy administracyjne, instytucje zabezpieczenia społecznego i sądy państw członkowskich.
W wypadku sprzeczności przepisów prawa krajowego z przepisami Unii Europejskiej, pierwszeństwo mają przepisy Unii Europejskiej.
Polityka społeczna Unii Europejskiej w aspekcie koordynacji zabezpieczenia społecznego należy do ważnych przedsięwzięć, wskazuje państwom europejskim kierunki rozwoju. Podejmowane kroki mają na celu poprawę standardów
świadczeń, szczególnie w państwach, których systemy zabezpieczenia społecznego wymagają działań reformatorskich.
Streszczenie
Współczesne społeczeństwa europejskie funkcjonują w sformalizowanych systemach opieki społecznej, które w poszczególnych państwach kształtowały się na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci. Instytucje świadczeń materialnych w ramach polityki
społecznej na kontynencie europejskim mają długą historię i są przedmiotem rozwijających się badań. Państwa europejskie zbudowały systemy zabezpieczenia społecznego
w szerokim zakresie dopiero w XX wieku. Systemy te są wypadkową różnych uwarunkowań historycznych, ekonomicznych, demograficznych oraz kulturowych. W Unii
Europejskiej, mimo prowadzonych działań koordynacyjnych w zakresie regulacji prawnych, istnieją różnice w jakości systemów, różnorodnych świadczeń i wysokości środków
finansowych. Ważną cechą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii
Europejskiej jest wymiana informacji między władzami w Brukseli a państwami członkowskimi. Władze państw mają informować partnerów o zmianach w ustawodawstwie
i działaniach administracyjnych. Przepisy dotyczące koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej muszą być przestrzegane przez władze i organy
administracyjne, instytucje zabezpieczenia społecznego i sądy państw członkowskich.
W wypadku sprzeczności przepisów prawa krajowego z przepisami Unii Europejskiej,
pierwszeństwo mają przepisy Unii Europejskiej. Polityka społeczna Unii Europejskiej
dotycząca koordynacji zabezpieczenia społecznego należy do ważnych przedsięwzięć,
wskazuje państwom europejskim kierunki rozwoju. Podejmowane kroki mają na celu
poprawę standardów świadczeń, szczególnie w państwach, których systemy zabezpieczenia społecznego wymagają działań reformatorskich.
Słowa kluczowe: polityka społeczna, zabezpieczenia społeczne, prawo UE

34

Ibidem.
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ON COORDINATION OF THE SOCIAL SECURITY
WITH A PARTICULAR example of POLAND
Summary

Contemporary societies exist in formulary systems of welfare shaped in individual
countries over the past two centuries. Within the social policy in Europe the institutions
of tangible benefits have their own long history and they are the subjects of developing
researches. in the 20th century the social security systems of the European countries
were built. The social security systems are the result of different historical, economic, demographic and cultural conditions. In spite of coordinating within the legal regulations,
we have differences in the quality of the systems, various benefits and naturally there are
differences in financial resources in the European Union. The exchange of information
between authorities in Brussels and the Member States is an important aspect of coordination of social security systems in the European Union. authorities of the Member
States are to inform their Partners about changes in legislation and other administrative
activities. The rules concerning security system coordination in the European Union
must be obeyed by the authorities and administrative bodies, security institutions and
the courts of the Member States. If legal regulations of a Member State are contrary to
legal regulations of the European Union, the latter prevails. The social policy of the European Union regarding social security is one of the important projects, which shows the
Member States guidelines for development. They are aimed at improving the standard
of services, especially in the countries where social security systems require specific
actions to be reformed.
Key words: Social policy, social security, European Union law
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SUPERPOWER CZY SUPERSTATE?
DYLEMATY UNIJNEJ OBECNOŚCI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Wstęp
Na przełomie XX i XXI wieku Unia Europejska zaczęła być uważana za jeden z najbardziej istotnych aktorów wywierających wpływ na kształt stosunków
międzynarodowych. Na początku nowego stulecia jeden z liderów europejskich,
premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, podczas pobytu w Warszawie w październiku 2000 roku dość jasno sformułował rolę, jaką powinna odgrywać rozszerzająca się Unia, mówiąc, że „celem jest ukształtowanie odpowiedzialnej Unii
Europejskiej (…), której wizja dobrobytu towarzyszy wizji pokoju; cywilizowany kontynent zjednoczony w pokonywaniu brutalności i przemocy; kontynent
zjednoczony w swojej wierze w sprawiedliwość społeczną. Supermocarstwo, ale
nie superpaństwo”. Kiedy brytyjski premier wypowiadał te słowa, Unia liczyła
15 członków i przygotowywała się do największego rozszerzenia, które formalnie nastąpiło 1 maja 2004 roku. Po kilkunastu latach, które minęły od tego dychotomicznego określenia istoty przyszłej Unii, w XXI wieku przystąpiło do niej
kolejne 13 państw, ale zarazem zmienił się układ sił na arenie międzynarodowej,

*
dr hab. Maciej Drzonek, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, e-mail: maciej.drzonek@gmail.com

T. Blair, A Superpower, but not superstate, www.theguardian.com/politics/2000/oct/07/
uk.tonyblair, 7.10.2000 r. Premier Wielkiej Brytanii przebywał wówczas w Warszawie na zaproszenie premiera Jerzego Buzka. Podczas wizyty wziął także udział w spotkaniu państw Grupy
Wyszehradzkiej.
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który de facto spowodował zahamowanie procesu powiększania UE o kolejne
kraje.
Niewątpliwie struktura międzynarodowa, w skład której wchodzi obecnie
28 krajów europejskich (czyli większość państw Starego Kontynentu), musi odgrywać ważną rolę na arenie międzynarodowej. można bez wątpienia stwierdzić, że pozycja międzynarodowa UE powinna być istotna z powodu jej struktury członkowskiej. Czy jednak tak jest? Warto postawić proste pytanie: jaka jest
pozycja międzynarodowa UE? Próby odpowiedzi na powyższe pytanie badawcze można dokonać, odnosząc je do zagadnienia szczegółowego. Można bowiem
określić istotę unijnej obecności na arenie międzynarodowej, zadając kolejne
pytania: czy UE jest aktorem międzynarodowym? Jeśli tak, to jaki jest charakter unijnego uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych? Wiadomo bowiem,
że od charakteru uczestnictwa międzynarodowego zależą zdolności wpływania
na kształt stosunków międzynarodowych, ponieważ inne możliwości oddziaływania międzynarodowego ma państwo, a inne organizacja międzynarodowa.
W tym kontekście można też postawić kolejne pytanie: czy współczesna Unia
Europejska – w połowie drugiej dekady XXI wieku – a więc funkcjonując na arenie międzynarodowej już ponad 10 lat po największym rozszerzeniu, ma bardziej
doświadczenia superpower czy superstate?
UE jako uczestnik stosunków międzynarodowych
Pojęcie uczestnika stosunków międzynarodowych było wielokrotnie analizowane. Ziemowit J. Pietraś zauważył, że podmiotowy aspekt stosunków międzynarodowych jest w literaturze określany ośmioma pojęciami, jako podmiot
prawa międzynarodowego lub stosunków międzynarodowych, a także ich: aktor,
czynnik, partner, sprawca, strona i właśnie uczestnik. Zdaniem tego badacza:
„uczestnikiem stosunków międzynarodowych, dzięki stale prowadzonym działaniom transgranicznym, jest działająca świadomie zorganizowana grupa społeczna, zdolna do wywierania wpływu na stosunki międzynarodowe”. Z kolei
Jeszcze w połowie pierwszej dekady XXI w. antycypowano, że kolejne akcesje obejmą
pięć, a nawet dziesięć krajów – zob. S. Hix, The Political System of the European Union, 2nd edition, New York 2005, s. 1. Po aneksji Krymu przez Rosję oraz naruszeniu integralności terytorialnej przez wojska rosyjskie we wschodniej Ukrainie i bezwładzie decyzyjnym Unii wobec tych
działań, nie wydaje się, aby przewidywania te mogły zostać zrealizowane.

Z.J. Pietraś, Uczestnicy stosunków międzynarodowych, w: Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997, s. 39.

Ibidem, s. 40.
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według Ireny Popiuk-Rysińskiej pojęcie powyższe odnosi się do „podmiotów
zdolnych do aktywności międzynarodowej, a więc do zmieniania lub utrwalania
w sposób zamierzony stanów środowiska międzynarodowego”. Nie wdając się,
z powodu ograniczenia objętości artykułu, w głębsze dywagacje terminologiczne, warto jednak zauważyć, że definiowanie uczestnictwa za pomocą terminu
„podmiot” może być mylące, ponieważ nasuwa to skojarzenia z terminem „podmiot prawa międzynarodowego”. O ile jednak każdy podmiot prawa międzynarodowego jest uczestnikiem stosunków międzynarodowych, to jednak nie każdy
uczestnik stosunków międzynarodowych jest podmiotem prawa międzynarodowego, gdyż nie każdy uczestnik ma zdolność do czynności prawnych na arenie
międzynarodowej. Wydaje się zatem, że pojęcie „uczestnika” lepiej określać za
pomocą terminu „aktor”. Można zatem za uczestnika stosunków międzynarodowych uznać aktora zdolnego do podejmowania celowych (świadomych) działań
na arenie międzynarodowej, których celem jest realizacja określonych interesów,
co w konsekwencji prowadzi do zmieniania lub utrwalania środowiska międzynarodowego.
W literaturze przedmiotu dokonywano wielu kategoryzacji omawianego
pojęcia. Przykładowo Józef Kukułka zalicza do uczestników stosunków międzynarodowych cztery kategorie aktorów. Pierwszym z nich są narody, które mogą
mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na kształt stosunków międzynarodowych.
Narody bez własnej państwowości, a dążące do jej utworzenia, wpływają na
kształt stosunków międzynarodowych bezpośrednio, natomiast po jej utworzeniu oddziałują pośrednio, bo przez struktury państwowe.
Drugą kategorią są państwa, które zalicza się do głównych aktorów mających zasadniczy wpływ na kształt stosunków międzynarodowych. Państwo
jako aktor na arenie międzynarodowej ma fundamentalne znaczenie z czterech powodów. Po pierwsze, w jego obrębie jest sprawowana władza wybrana
przez społeczeństwo. Po drugie, przynależność do państwa jest obligatoryjna
i przez struktury państwowe obywatele mogą wywierać wpływ na kształt relacji międzynarodowych. Po trzecie, państwa wśród aktorów stosunków międzynarodowych mają charakter najbardziej zorganizowany i w związku z tym ich
potencjalne oddziaływanie na rozwój i funkcjonowanie społeczności międzynarodowej jest największe. W związku z tym, po czwarte, to państwa stanowią

I. Popiuk-Rysińska, Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania, w: Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak,
R. Kuźniar, Warszawa 2006, s. 90.

J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003, s. 99–101.
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najistotniejszą determinantę struktury stosunków międzynarodowych, ponieważ
bez woli państw nie jest możliwe jej kreowanie. Najbardziej wymownym dowodem potwierdzającym tę tezę jest fakt, że w nauce o stosunkach międzynarodowych zdecydowanie najwięcej miejsca poświęca się stosunkom międzypaństwowym.
Trzecim typem uczestnika stosunków międzynarodowych są organizacje
międzynarodowe. J. Kukułka uznaje je za: „zinstytucjonalizowane formy współdziałania różnych podmiotów stosunków międzynarodowych oraz różnych ich
uczestników”, których celem jest maksymalizacja potrzeb i interesów uznawanych przez daną zbiorowość aktorów międzynarodowych. Największy wpływ
na kształt stosunków międzynarodowych mają organizacje międzyrządowe, które powstają w wyniku porozumienia pomiędzy państwami reprezentowanymi
przez ich rządy.
Czwarta kategoria uczestnika stosunków wymieniona przez J. Kukułkę to
struktury i siły transnarodowe, których atrybutem jest możliwość przekazywania dóbr materialnych i pozamaterialnych poza kontrolą państw i poza systemem
struktur państwowych.
W zaprezentowanej wyżej typologii uczestników stosunków międzynarodowych Unia Europejska mogłaby zostać zaliczona do kategorii drugiej (państwo?)
lub trzeciej (organizacja międzyrządowa?), choć wydaje się, że żadna z nich nie
oddaje istoty znaczenia odgrywanego na arenie międzynarodowej przez UE.
Nieco odmiennie sklasyfikowała uczestników międzynarodowych wspomniana już I. Popiuk-Rysińska, wedle której można dokonać przede wszystkim
rozróżnienia na aktorów państwowych i pozapaństwowych. Wśród uczestników
pozapaństwowych autorka wyróżnia narody oraz cztery dalsze typy. Do kategorii zbiorowych podmiotów międzypaństwowych zaliczono organizacje międzyrządowe, Unię Europejską oraz inne związki państw. Z kolei organizacje pozarządowe, ruchy międzyspołeczne, fundacje, kościoły i organizacje terrorystyczne
sklasyfikowano jako zbiorowe podmioty międzyspołeczne o charakterze niekomercyjnym. Kolejną kategorią są zbiorowe podmioty gospodarcze (komercyjne), wśród których znajdują się przedsiębiorstwa międzynarodowe, a także grupy przestępcze. W zaprezentowanej typologii ostatnim typem uczestnika pozaIbidem, s. 104–105.
Ibidem, s. 110.

Ibidem, s. 113. Warto dodać, że istotnym atrybutem aktorów transnarodowych jest możliwość oddziaływania w jednym czasie w wielu miejscach świata. Np. korporacje międzynarodowe mogą oddziaływać w wielu miejscach jednocześnie, chociaż w jednym miejscu znajduje się ich
centrum decyzyjne.
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państwowego są prywatne i subpaństwowe podmioty krajowe, a więc partie polityczne, osoby fizyczne, regiony i miasta10. Nie trudno zauważyć, że w zaproponowanej przez I. Popiuk-Rysińskiej klasyfikacji UE została wymieniona jako
szczególny przykład zbiorowego podmiotu międzypaństwowego: „unikatowe
zrzeszenie państw, odróżniające się od tradycyjnych organizacji międzynarodowych”11.
Inni autorzy dokonują podobnych klasyfikacji uczestników stosunków międzynarodowych. Przykładowo w pracy Erharda Cziomera i Lubomira Zyblikiewicza wyodrębniono cztery ich kategorie: państwa, narody i religie, organizacje
międzynarodowe oraz korporacje wielonarodowe12. Dokonując podziału przedmiotowego organizacji międzyrządowych, wspomniani autorzy zaliczyli UE
do organizacji gospodarczych13. Z kolei cytowany już wyżej Z.J. Pietraś wśród
uczestników stosunków międzynarodowych wyodrębnił państwa oraz uczestników niepaństwowych, do których zaliczył: wielkie grupy społeczne i ich organizacje, małe grupy społeczne i ich organizacje, przedsiębiorstwa międzynarodowe
oraz organizacje międzynarodowe14.
Na podstawie przytoczonych wyżej propozycji klasyfikacji uczestników
stosunków międzynarodowych można poczynić kilka spostrzeżeń.
Po pierwsze, wydaje się, że niepodważalne będzie wyróżnienie dwóch podstawowych kategorii uczestników stosunków międzynarodowych – aktorów
państwowych oraz aktorów niepaństwowych. Po drugie, o ile bezspornie można
stwierdzić, że UE jest aktorem stosunków międzynarodowych, to w jednoznaczny sposób trudno określić istotę unijnego uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych. Po trzecie, nie wydaje się, aby UE mogłaby być zaliczana do kategorii państwowych uczestników stosunków międzynarodowych. Tylko pozornie
Unia ma trzy atrybuty państwowości sformułowane przez Georga Jellinka – lud-

10
I. Popiuk-Rysińska, Uczestnicy stosunków międzynarodowych..., s. 90–107. Warto zauważyć, że we wcześniejszych publikacjach autorka dokonywała nieco odmiennej klasyfikacji
uczestników pozapaństwowych, wyróżniając cztery ich kategorie: narody, uczestników transnarodowych, uczestników pozapaństwowych oraz organizacje międzynarodowe. Zob. rozdział
dot. uczestników w publikacji: Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, funkcjonowanie,
red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 1994.
11
I. Popiuk-Rysińska, Uczestnicy stosunków międzynarodowych..., s. 95.
12
Zob. E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych,
Warszawa–Kraków 2000, s. 37–92.
13
Ibidem, s. 68.
14
Zob. Z.J. Pietraś, Uczestnicy stosunków międzynarodowych..., s. 41–45.
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ność, terytorium i władzę15. Nie wchodząc w szczegóły, nie trudno nie spostrzec
bowiem, że dwoma pierwszymi atrybutami Unia dysponuje wtórnie – zarówno
unijni obywatele, jak i terytorium stanowią przede wszystkim ludność i terytoria państw członkowskich. Z kolei władza UE nie ma charakteru samowładnego
– w niektórych kwestiach państwa członkowskie ciągle zachowały suwerenność
decyzyjną. Co prawda warto jednak zauważyć, że współczesna Unia spełnia
czwarte kryterium państwowości – zdolność do utrzymywania stosunków zewnętrznych16 – jednak argument ten z całą pewnością nie wydaje się wystarczający do traktowania jej jako państwa na arenie międzynarodowej. Ponadto UE nie
jest samowystarczalna energetycznie, a niezależność w tej dziedzinie zaczęto już
uznawać za kolejne kryterium państwowości w XXI wieku17.
Supermocarstwo czy superpaństwo?
W świetle zaprezentowanych typologii i kategoryzacji trudno zatem stwierdzić, czy UE jest uczestnikiem, który z powodu swoich możliwości zbliża się do
jakiejś formy aktora quasi-państwowego, czy też nadal należy ją traktować jako
organizację, czy może jest ona specyficznym zrzeszeniem państw? Gdyby skłonić się w kierunku ostatniej sugestii, należałoby jasno określić, na czym ta specyfika polega – czy tylko na niepowtarzalności, czy na tym, że jako zrzeszenie UE
jest aktorem o charakterze zbiorowym, czy też na oryginalności funkcjonalnej
i decyzyjnej.
W literaturze poświęconej problematyce integracji europejskiej nie ma prostej odpowiedzi na pytanie o istotę unijnej obecności na arenie międzynarodowej.
Jacek Czaputowicz wskazuje, że wśród europeistów UE jest traktowana różnie:
od reżimu międzynarodowego poprzez organizację międzynarodową, agencję
funkcjonującą dzięki tworzącym ją państwom, aż po federację zmierzającą do
przeobrażenia się w jedno państwo europejskie. Wspomniany autor zauważa jed15
Szerzej zob. G. Jellinek, Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1924. Przez długi czas
kryteria, które eksponował Jellinek, były uważane za wystarczające do uznania danej organizacji
za państwo.
16
Ten tzw. czwarty atrybut państwowości zaczęto uznawać za niezbędny po przyjęciu
Konwencji o prawach i obowiązkach państw w Montewideo w 1933 r. Zob. szerzej: R. Bierzanek,
J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1992, s. 114.
17
Zob. szerzej: M. Drzonek, Współpraca czy ekspansja? Dylematy unijnego sąsiedztwa
z Rosją, w: J. Jartyś, A. Staszczyk, Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostowość czy buforowość?, Szczecin 2008, s. 71–73. Warto też zauważyć, że w literaturze przedmiotu dość wyraźnie
mówi się, iż UE ma własny, oryginalny system polityczny, mimo że nie może być uznawana za
państwo. Zob. S. Hix, The Political System..., s. 2–14.
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nak, że istoty UE nie znajdziemy w kategorii konfederacji (związku państw), gdyż
byłoby to jej zawężeniem jedynie do idei „Europy Ojczyzn”. Nie można również
określić UE mianem federacji, czyli państwa związkowego, ponieważ formuła ta
jest zbyt ścisła, a ponadto sposób funkcjonowania UE wykracza poza mechanizm
wspólnotowy charakteryzujący federacje18. Trzymając się tych spostrzeżeń, można byłoby zatem UE określić jako aktora, który jest czymś więcej niż klasyczną
konfederacją i czymś mniej niż klasyczną federacją. Autor zauważa, że UE można traktować również jako „potęgę cywilną”, której uczestnictwo międzynarodowe jest pozbawione chęci zaangażowania militarnego. Unia może jednak stanowić także „siłę normatywną”, której głównym atrybutem aktywności na arenie
międzynarodowej byłby eksport norm i promowanie zasad prowadzenia polityki
zagranicznej19. Zdaniem J. Czaputowicza znaczenie UE na arenie międzynarodowej jest także uzależnione od dwóch czynników. Po pierwsze, unijna pozycja
wynika ze sposobu jej postrzegania – albo jako aktora z rozlicznymi atrybutami,
albo jako instytucji wywierającej wpływ na stosunki międzynarodowe poprzez
państwa do niej należące. Po drugie, charakter międzynarodowej obecności Unii
zależy od kierunku prowadzonego przez nią oddziaływania – na zewnątrz lub
do wewnątrz. J. Czaputowicz stwierdza, że Unia-aktor, podejmując zewnętrzną
aktywność, będzie postrzegana jako „twarde mocarstwo, które wywiera wpływ
na świecie za pomocą siły gospodarczej i militarnej”, natomiast na płaszczyźnie
wewnętrznej będzie uznana za federację „posiadającą własną suwerenność przekazaną przez państwa członkowskie”. Z kolei Unia-instytucja na płaszczyźnie zewnętrznej będzie odgrywała rolę mocarstwa cywilnego, wywierającego wpływ
na arenie międzynarodowej np. przez wspieranie zasad demokratycznych i praw
człowieka. W wymiarze wewnętrznym Unia-instytucja będzie miała charakter
wspólnoty bezpieczeństwa, w ramach której suwerenność byłaby realizowana
zarówno przez państwa będące jej członkami, jak i jej organy ponadnarodowe20.
Zależności te przedstawiono w tabeli 1.

J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008, s. 354–355.
19
Ibidem, s. 367.
20
Ibidem, s. 369. Unia-instytucja na płaszczyźnie wewnętrznej byłaby zatem klasyczną
konfederacją, której zasadniczym celem byłoby zapewnienie sobie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
18
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Tabela 1. Uzależnienia pozycji międzynarodowej UE od charakteru jej postrzegania
UE jako
Aktor
Instytucja

Kierunek wpływu
zewnętrzny
mocarstwo gospodarcze i militarne
mocarstwo cywilne

wewnętrzny
federacja
konfederacja

Źródło: opracowanie na podstawie J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008, s. 370.

Nieco inaczej zapatruje się na uczestnictwo Unii w stosunkach międzynarodowych Janusz Ruszkowski, dokonując wyodrębnienia aktorów integracji europejskiej. Należy przyjąć, że procesy integracji europejskiej są przecież częścią
szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych, a zatem aktorów integracji
można uznać (po spełnieniu wymienionych na początku rozważań kryteriów) za
uczestników stosunków międzynarodowych. Według tego autora można dokonać
wydzielenia pięciu kategorii takich aktorów. Pierwszą z nich stanowią aktorzy
subnarodowi, których podstawowym atrybutem jest możliwość działania na poziomie „poniżej państwowym”. Do kategorii tej zaliczyć można regiony, organizacje o charakterze pozarządowym, krajowe zrzeszenia gospodarcze, grupy typu
think-tanks, ale również obywateli. Drugą kategorią są aktorzy państwowi, a trzecią aktorzy międzyrządowi, do których zaliczają się przede wszystkim organizacje międzynarodowe o charakterze międzyrządowym. Do kategorii trzeciej autor
zalicza Wspólnoty Europejskie, a także instytucje UE – Radę Unii Europejskiej
oraz Radę Europejską. Czwartą kategorię stanowią aktorzy ponadnarodowi integracji europejskiej. Są to instytucje oddziałujące na poziomie ponadnarodowym
i zarazem dysponujące kompetencjami do podejmowania decyzji wykonawczych
na płaszczyźnie ponadpaństwowej. W ramach UE instytucjami takimi są Komisja Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Parlament Europejski.
Do kategorii tej, wedle J. Ruszkowskiego, można zaliczyć urzędników Komisji,
a także biurokrację wypełniającą zadania na poziomie instytucji ponadnarodowych. Wreszcie piątą kategorię stanowią aktorzy transnarodowi, wśród których
znajdują się przedsiębiorstwa i korporacje wielonarodowe, zrzeszenia branżowe
czy międzynarodowe organizacje ugrupowań politycznych. W ramach UE charakter taki mają m.in. frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim, Europejska
Federacja Związków Zawodowych czy Komitet Walutowy21.

21

J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, Warszawa 2007, s. 196–202.
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Wnioski – w kierunku „super-unii”
Z powyższego przeglądu typologii uczestnictwa międzynarodowego nasuwa się kilka wniosków. Po pierwsze, niewątpliwie Unię Europejską należy traktować jako przykład aktora oddziałującego na stosunki międzynarodowe, nie tylko
w wymiarze regionu Europy, lecz także w szerszej, globalnej perspektywie. Po
drugie, po przytoczeniu powyższych kategorii aktorów w stosunkach międzynarodowych trzeba stwierdzić, że trudno jednoznacznie zaklasyfikować do którejś
z nich Unię Europejską. Zawsze bowiem mogą pojawić się pewne dylematy – czy
UE traktować jako quasi-państwo, czy jako organizację; czy charakter unijnego
uczestnictwa międzynarodowego rozpatrywać ze względu na sposób postrzegania Unii (aktor czy instytucja); czy wreszcie potraktować unijne „aktorstwo” całościowo, czy może przede wszystkim biorąc pod uwagę rolę odgrywaną przez
państwa ją konstytuujące, organy nią zarządzające czy urzędników podejmujących konkretne decyzje (kategorie J. Ruszkowskiego).
Summa summarum wydaje się, że trudno autorytatywnie określić pozycję
międzynarodową UE z perspektywy jej uczestnictwa międzynarodowego, bo
trudno definiować to uczestnictwo z uwagi na niejednorodną czy raczej oryginalną istotę oddziaływania międzynarodowego, które podejmuje Unia.
Zarazem jednak, odnosząc się do postawionego na początku pytania, należy zauważyć, że skoro Unia nie jest państwem, to tym bardziej nie można jej
traktować jako superpaństwo. Czy zatem można uznawać ją za supermocarstwo?
Tak sformułowane pytanie wydaje się mieć charakter tylko retoryczny – odpowiedź na nie może być jednoznacznie negatywna. W XXI wieku za podstawowe
czynniki mocarstwowości uważa się wyjątkowo silne atrybuty nie tylko w sferze ekonomicznej, ale również militarnej, surowcowo-energetycznej i demograficznej. Przyjmuje się, że Unia spełnia co najwyżej pierwsze z powyższych
kryteriów22. Jak zauważa Michelle Cini, państwa członkowskie z jednej strony
są zainteresowane rozwijaniem współpracy ekonomicznej, czego efektem jest odgrywanie przez Unię roli „największego gracza w negocjacjach handlowych” we
współczesnym świecie. Z drugiej strony państwa te chcą zachować autonomię
w kreowaniu własnej polityki zagranicznej23, sytuacja taka prowadzi zaś do wewnętrznego osłabienia pozycji międzynarodowej Unii jako niezależnego aktora.
Przyczyn tego można z kolei dopatrywać się w specyfice UE, która wynika przeZob np. E. Bomberg, A. Stubb, The European Union. How Does it Work?, New York
2003, s. 212.
23
Zob.: eadem, European Union Politics, New York 2003, s. 229–230.
22
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cież z konieczności współdziałania konstytuujących ją państw na wielu płaszczyznach. Aby różniące się państwa mogły współdziałać, muszą mieć przynajmniej
zbliżone interesy, bo – jak zauważył Tim Bale: „choć UE chwali się posiadaniem
wielu zewnętrznych symboli – flagą, paszportami (…) – brakuje jej wspólnej
istoty”24. W konsekwencji prowadzić to może do odgrywania większej roli przez
niektóre państwa członkowskie. Tendencję taką można było zaobserwować, kiedy
w pierwszej połowie 2014 roku zaszły zmiany w układzie sił międzynarodowych
w Europie w wyniku rewolucji na Ukrainie oraz agresywnej polityki Rosji wobec
tego kraju. To nie dyplomacja unijna pertraktowała z prezydentem Wiktorem Janukowyczem, lecz ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski25.
Podobnie po rozpoczęciu regularnych działań zbrojnych na wschodzie Ukrainy
negocjowaniem kolejnych rozejmów zajmowała się dyplomacja niemiecka, a nie
reprezentanci Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa26.
Przytoczone wyżej przykłady nie pozwalają więc również określić UE mianem supermocarstwa. Wydaje się, że nieco przewrotnie można ją co najwyżej
określić mianem „super-unii”.
Streszczenie
W 2000 roku w Warszawie premier Wielkiej Brytanii Tony Blair zapowiedział,
że UE będzie stawać się supermocarstwem, lecz nie superpaństwem. Na początku
XXI w. rola UE na arenie międzynarodowej wzrosła – znajduje się w niej 28 państw
europejskich. Jak jednak określić charakter unijnej obecności w stosunkach międzynarodowych? W artykule zaprezentowano różne kategoryzacje aktorów międzynarodowych
wskazując, że trudno w nich ujmować współczesną UE, ponieważ nie jest ona państwem,

T. Bale, European Politics. A Comparative Introduction, New York 2005, s. 55.
21.02.2014 r. w wyniku mediacji ministrów spraw zagranicznych Francji (Laurant Fabius), Niemiec (Frank-Walter Steinmeier) i Polski (Radosław Sikorski) prezydent Janukowycz
zawarł porozumienie z liderami opozycji ukraińskiej (Arsenij Jaceniuk, Witalij Kliczko, Ołeh
Tiahnybok). Janukowycz uciekł następnie do Rosji, a porozumienie formalnie nie mogło wejść
w życie, choć władzę przejęła opozycja. Wzrastającą pozycję niektórych państw wewnątrz UE
(zwłaszcza Niemiec i Francji) można więc traktować jako potwierdzenie, że kluczowe kwestie
podejmowane przez UE można wyjaśniać bardziej za pomocą propozycji zgłaszanych przez
przedstawicieli międzyrządowej teorii integracji europejskiej (liberal intergovernmentalism) niż
tych pochodzących od neofunkcjonalistów. Zob. E. Bomberg, A. Stubb, The European Union...,
s. 10–11; J. Ruszkowski, Wstęp do studiów..., s. 110–114.
26
Urząd ten powołano na mocy traktatu lizbońskiego. W latach 2009–2014 funkcję Wysokiego Przedstawiciela pełniła Catherine Ashton, którą od 1.11.2014 r. zastąpiła Frederica Mogherini, była minister spraw zagranicznych Włoch.
24
25
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a zatem nie jest też superpaństwem. Przykład reakcji UE wobec kryzysu na Ukrainie
pokazał, że nie można jej określać mianem supermocarstwa.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, stosunki międzynarodowe, uczestnicy stosunków
międzynarodowych, supermocarstwo, superpaństwo

SUPERPOWER OR SUPERSTATE?
DILEMMAS OF the EU’S PARTICIPATION
IN INTERNATIONAL RELATIONS
Summary
In 2000 in Warsaw the British prime minister, Tony Blair, announced that in the
future the EU would become a superpower, but not a superstate. At the beginning of the
XXI century the EU’s international role has increased – it consists of 28 European countries. But how to determine the nature of the EU’s presence in international relations? In
the article, to find the answer to this question, there were presented various categorizations of international actors.
There is a problem to include the EU into one of these categories. It is certain that
the EU is not a state in international relations, so it cannot be a superstate. In addition,
there are some examples of the poor EU’s diplomacy (i.e. the recent EU’s response to
Russian-Ukrainian crisis) – therefore EU is not a superpower either.
Key words: European Union, participants in international relations, superpower, superstate
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POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA WOJSKOWA
W RAMACH EUROPEJSKIEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
W LATACH 1991–2011
Polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie wojskowości jest częścią szerszej kooperacji między tymi państwami i podlega jej paradygmatom. Przede
wszystkim więc należy rozpatrywać ją w trzech aspektach: po pierwsze – dążeń Niemiec do zabezpieczenia pokoju i bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, po drugie – dążeń Polski do wstąpienia do struktur polityczno-wojskowych państw Europy Zachodniej, po trzecie – wpływów Rosji w tej części
Europy i jej stosunku do dokonujących się tam przemian.
Niniejszy artykuł poświęcono aspektom współpracy stricte wojskowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Do szerszego kontekstu tej współpracy w artykule odwoływano się jedynie w niezbędnych przypadkach.
Początki polsko-niemieckiej współpracy wojskowej datuje się na pierwszą
połowę lat 90. XX wieku. Wcześniej wszelka współpraca w tym zakresie była
niemożliwa, gdyż Polska Rzeczpospolita Ludowa i Republika Federalna Niemiec
należały do wrogich sobie układów wojskowych. Zmiany, jakie nastąpiły po 1989
roku, spowodowały, że polska polityka zagraniczna przyjęła nowy kurs. Silnie
akcentowano potrzebę zwrócenia się na zachód Europy oraz przystąpienia do
NATO i Unii Europejskiej. Podstawowym problemem, który należało rozwiązać,
aby osiągnąć te cele, było uregulowanie stosunków z sąsiadami. Polsko-niemiecki traktat graniczny z 14 listopada 1990 roku oraz Polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie z 17 czerwca 1991 roku stanowiły podstawę nowych stosunków
ze zjednoczonymi Niemcami.
*
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Zwłaszcza ten drugi układ podkreślał znaczenie dobrych stosunków polsko-niemieckich dla całej Europy oraz dążenie obu stron do ścisłej pokojowej i partnerskiej współpracy we wszystkich dziedzinach. Bezpieczeństwa i obronności
oraz niezbędnej w tych dziedzinach współpracy pomiędzy Polską a Niemcami,
dotyczą następujące artykuły traktatu:
Artykuł 3
4. Ministrowie innych resortów, w tym Ministrowie Obrony będą utrzymywać
regularne kontakty. To samo dotyczy wyższych urzędników tych resortów.
Artykuł 5
1. Umawiające się Strony potwierdzają, że będą się powstrzymywać od użycia
siły lub groźby jej użycia przeciwko integralności terytorialnej lub politycznej
niezawisłości drugiej Umawiającej się Strony lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych lub z Aktem końcowym KBWE.
2. Umawiające się Strony będą rozstrzygały swe spory wyłącznie przy pomocy
środków pokojowych i nigdy nie użyją żadnych ze swych broni, chyba że dla
indywidualnej albo zbiorowej samoobrony. Nigdy i w żadnych okolicznościach
jako pierwsze nie skierują sił zbrojnych przeciwko sobie.
3. Umawiające się Strony będą umacniać pokój przez tworzenie kooperacyjnych
struktur bezpieczeństwa dla całej Europy. W związku z tym, realizując w pełni
Akt końcowy KBWE, Paryską kartę dla nowej Europy oraz pozostałe dokumenty
KBWE, będą popierać w miarę swych sił proces bezpieczeństwa i współpracy
w Europie oraz nadal umacniać i rozwijać ten proces przy współudziale wszystkich państw uczestniczących w KBWE.
Artykuł 6
1. W zmieniających się warunkach politycznych i militarnych w Europie, wspólnym celem Umawiających się Stron jest działanie na rzecz umocnienia stabilności i zwiększenia bezpieczeństwa. Strony będą zwłaszcza współpracować, aby
wykorzystać pojawiające się nowe możliwości podejmowania wspólnych wysiłków w dziedzinie bezpieczeństwa.
2. Umawiające się Strony opowiadają się za tym, aby w drodze wiążących i dających się skutecznie kontrolować porozumień, siły zbrojne i zbrojenia zostały
zredukowane do możliwie najniższego poziomu, wystarczającego do obrony, lecz
nie dającego możliwości ataku.
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3. Umawiające się Strony będą się angażować, również wspólnie, na rzecz wielostronnego i dwustronnego rozszerzania środków budowy zaufania i stabilizacji,
a także innych politycznych środków kontroli zbrojeń, umacniających stabilność
i zaufanie oraz prowadzących ku większej otwartości.
Artykuł 7
W przypadku powstania sytuacji, która zdaniem jednej z Umawiających się Stron
stanowi zagrożenie lub naruszenie pokoju albo może wywołać niebezpieczne międzynarodowe powikłania, Umawiające się Strony nawiążą ze sobą niezwłocznie
kontakt oraz będą starały się uzgodnić swe stanowiska i osiągnąć porozumienie
co do właściwych środków, aby poprawić lub opanować tę sytuację.
Artykuły te dotyczą spraw ogólnych, które musiały być uregulowane właśnie w traktacie o takim charakterze. Na uwagę zasługuje natomiast wskazanie
na ministrów obrony obu państw jako jedynych wymienionych z nazwy przedstawicieli rządów, którzy mieli utrzymywać regularne kontakty. Świadczyło to
i świadczy o wadze, jaką strony przywiązywały do współpracy w tej ważnej
dziedzinie. Drugą zasługującą na podkreślenie kwestią jest dążenie do tworzenie
kooperacyjnych struktur, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w Europie.
Są to sformułowania bardzo ogólne i mogły dotyczyć różnego rodzaju organizacji, mających na celu wzmacnianie europejskiego bezpieczeństwa. Prawdopodobnie niewielu polityków potrafiło sobie wówczas wyobrazić, że Polska za niecałe dziesięć lat znajdzie się w NATO. Należy jednak
pamiętać, że w chwili podpisywania traktatu Polska cały czas była jeszcze członkiem Układu Warszawskiego, który formalnie rozwiązano dopiero
w lipcu 1991 roku, a na jej terenie nadal stacjonowały wojska ZSRR.
W traktacie znalazły się postanowienia odwołujące się wprost do dążeń
Polski do wstąpienia do Wspólnot Europejskich i popierania tych dążeń przez
władze RFN. Postanowienia takie odnoszące się do członkostwa w NATO były
wówczas niemożliwe. Przebywający w 1990 roku w Warszawie sekretarz generalny NATO Manfred Wörner na pytanie o taką możliwość odpowiedział wprost:
„Nic nie wskazuje na to, by taki wariant był rozważany”. Henry Kissinger opowiadał się wówczas za utworzeniem z Polski, Czechosłowacji i Węgier „neutralnego pasa” rozdzielającego zachód i wschód Europy. Nie oznaczało to jednak

W. Bereś, Polska droga do NATO, „Gazeta Wyborcza” z 8.02.2007 r., http://wyborcza.
pl/1,78302,3905779.html (27.03.2013).
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braku współpracy w tej dziedzinie. W marcu 1992 roku po raz pierwszy złożył
wizytę w Polsce minister obrony Niemiec, Gerhard Stoltenberg. Z kolei podczas
wizyty w Bonn polskiego ministra obrony Janusza Onyszkiewicza, 25 stycznia
1993 roku podpisano polsko-niemieckie porozumienie o współpracy w dziedzinie wojskowości. Było to pierwsze takie porozumienie Niemiec z państwem byłego bloku wschodniego.
Nie było w tym czasie spójnej koncepcji, zakładającej przystąpienie Polski do NATO. Podczas swojej pierwszej wizyty w Niemczech w marcu 1992
roku prezydent Lech Wałęsa nieoczekiwanie ogłosił swoją koncepcję stworzenia
NATO-bis, w którym znalazłyby się państwa aspirujące do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Abstrahując od rzeczywistych zamiarów polskiego prezydenta, wypowiedź
ta z pewnością przyspieszyła proces akcesyjny Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niedługo po tej wypowiedzi Wałęsy, Manfred Wörner oświadczył podczas wizyty w Warszawie, że „drzwi do NATO są otwarte” dla nowych
członków.
Intencja ta szybko znalazła wyraz w powołaniu „Partnerstwa dla Pokoju”,
inicjatywy mającej na celu kooperację między państwami należącymi do NATO
a tymi, które dopiero aspirowały do członkostwa w Sojuszu. Polska przystąpiła
do niego w lutym 1992 roku.
W listopadzie 1992 roku polski Komitet Obrony Kraju przyjął dokument
pod nazwą „Polityka bezpieczeństwa i strategia obrony Rzeczypospolitej Polski”, zakładający w stosunkach z Niemcami usunięcie wzajemnych uprzedzeń i rozbudowanie sieci wspólnych powiązań opartych na przyjaźni i dobrosąsiedzkiej pomocy. Z kolei 5 kwietnia 1994 roku ukazała się w Niemczech
„Biała Księga dotycząca bezpieczeństwa RFN oraz stanu obecnego i przyszłości Bundeswehry”. Jako jedną z zasad niemieckiej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa wymieniano w niej wprowadzenie wschodnich sąsiadów do organizacji państw Europy Zachodniej na zasadach partnerstwa i wzajemności.
Jak pisał politolog Lothar Rühl, idea „Partnerstwa dla Pokoju” stanowiła
„rozwiązanie prowizoryczne, którego celem było zyskanie na czasie – i albo
przygotowanie poszerzenia NATO, albo stworzenie rozwiązania zastępczego,
zamiast tego poszerzenia”. Istotną rolę w wyborze tego pierwszego rozwiązania
odegrały Niemcy.
Kalendarium wejścia polski do NATO na stronie MON: www.mon.gov.pl/pl/strona/164/
(28.03.2013).

W. Pięciak, Sojusznik za Odrą, „Tygodnik Powszechny” z 2.11.2003 r.
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W tamtym czasie zmieniała się również niemiecka polityka zagraniczna.
Niemcy od ostrożnej „Doktryny Kohla”, zakładającej, że niemieccy żołnierze nie
mogą uczestniczyć w działaniach na obszarach, które okupowali podczas drugiej
wojnie światowej – tzn. na terytorium prawie całej Europy i Afryki Północnej
– przechodzili stopniowo do coraz większego zaangażowania w operacje zagraniczne. Jednym z architektów tych zmian był niemiecki minister obrony Volker
Rühe, który aktywnie działał też na rzecz wstąpienia państw Europy Środkowo-Wschodniej do NATO. Jak pisała FAZ: „Jako jeden z niewielu zachodnich polityków, Rühe rozpoczął próby otworzenia Polsce i innym sąsiadom Niemiec
w Europie środkowowschodniej drogi do NATO”. Starania ministra popierali
również niemieccy dowódcy wojskowi, jak Klaus Naumann (od 1996 roku inspektor generalny Bundeswehry, a później szef Komitetu Wojskowego NATO)
czy Jörg Schönbohm (w pierwszej połowie lat 90. XX wieku dowodzący Bundeswehrą w byłej NRD).
1 września 1994 roku gen. Naumann spotkał się na Westerplatte z szefem
polskiego Sztabu Generalnego. W tym dniu podpisano także umowę o współpracy między polskimi i niemieckimi jednostkami, która obejmowała m.in. wymianę żołnierzy polskich i niemieckich. Spotkanie to pociągnęło za sobą dalsze
skutki. Niedługo później podpisano umowy o współpracy między 12 Dywizją
Zmechanizowaną ze Szczecina a 14 Dywizją z Neubranderburga oraz 13 Dywizją Grenadierów z Lipska a 11 Dywizją Kawalerii Pancernej z Żagania. W 1995
roku podobne umowy zawarto między 4 Korpusem Lotniczym z Poznania
a 3 Dywizją Lotniczą z Berlina oraz między Flotyllą Ścigaczy z Warnemünde
a 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia. Pierwsze ćwiczenia w ramach
„Partnerstwa dla Pokoju” odbyły się we wrześniu 1994 roku w Biedrusku w Polsce. Uczestniczyły w nim siły zbrojne 14 państw, w tym Niemiec.
Wycofanie się wojsk radzieckich z terytorium byłej NRD pozwoliło na ściślejszą współpracę polskich i niemieckich sił zbrojnych. Uwieńczeniem tej współpracy było wejście Polski do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999
roku. Symbolicznymi wydarzeniami tej kooperacji były wspólna przysięga
88 polskich i 263 niemieckich żołnierzy 22 sierpnia 1998 roku na Placu Kościelnym w Guben oraz udział prezydenta Kwaśniewskiego, jako pierwszej zagranicznej głowy państwa, w ceremonii ślubowania rekrutów armii niemieckiej 20 lipca
2002 roku w Berlinie.
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Polsko-niemiecka współpraca przybierała w tym czasie, oprócz deklaracji
politycznych, również postać konkretnych przedsięwzięć, wypełniających ramy
programowe nakreślone przez polityków. Corocznie w ramach tej współpracy
organizowanych jest 200–300 przedsięwzięć. Obejmują one m.in.:
– wizyty przedstawicieli kierownictw resortów obrony obu państw i rodzajów sił zbrojnych,
– wspólne ćwiczenia wojskowe,
– szkolenie polskich oficerów w Akademii Dowodzenia Bundeswehry
w Hamburgu oraz oficerów Bundeswehry w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie,
– współpraca jednostek wojskowych w ramach kontaktów przygranicznych
oraz związków partnerskich,
– kooperacja w dziedzinie techniki wojskowej i przemysłów obronnych obu
państw.
Od 1991 roku z różnych form kształcenia w Republice Federalnej Niemiec
skorzystało 423 przedstawicieli Wojska Polskiego. Przede wszystkim dotyczyło
to wymiany kadr między polską Akademią Obrony Narodowej a niemiecką Akademią Dowodzenia Bundeswehry, w tym trwających już 6 lat kontaktów Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej
z niemieckim Centrum Symulacji Gier Wojennych w Wildflecken. Do najważniejszych przedsięwzięć w ramach niemiecko-polskiej współpracy wojskowej należy zaliczyć przede wszystkim:
Utworzenie Wielonarodowego Korpusu Północ–Wschód
Idea współpracy między polskimi, niemieckimi i duńskimi jednostkami
wojskowymi została omówiona przez ministrów obrony tych trzech państw – Janusza Onyszkiewicza, Volkera Rühego i Hansa Haekkerupa podczas rozmów
w 1994 roku przeprowadzonych na wyspie Bornholm. Owocem współpracy
był projekt wspólnej jednostki sztabowej, w której służyliby polscy, niemieccy
i duńscy żołnierze. Wstępnie projekt omówiono podczas spotkania ich dowódców w 1996 roku na wyspie Rugia. Formalną decyzję podjęli ministrowie obrony
Polski, Niemiec i Danii w lipcu 1997 roku. Na realizację projektu należało jednak
czekać aż do wstąpienia Polski do NATO.
Ministrowie Obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy, www.mon.gov.
pl/pl/artykul/11413 (21.06.2011).

Ibidem.
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Wielonarodowy korpus rozpoczął działalność 18 września 1999 roku.
Stanowiska dowódcy korpusu, jego zastępcy i szefa sztabu są obsadzane rotacyjnie przez przedstawicieli Polski, Niemiec i Danii. Wielonarodowy Korpus
Północ–Wschód przeznaczony jest do wypełniania zadań wynikających z art. V
Traktatu Waszyngtońskiego, mówiącego o kolektywnej obronie w razie agresji.
Sztab korpusu jest przygotowany do udziału w operacjach reagowania kryzysowego czy wsparcia pokoju (np. w Bośni czy Kosowie) jako dowództwo całej
misji bądź komponentu lądowego wraz z podporządkowanymi jednostkami korpusu lub wyznaczonymi do danej misji przez inne państwa. Ponadto korpus przygotowany jest do wspierania posiadaną infrastrukturą dowodzenia misji humanitarnych oraz operacji usuwania skutków katastrof naturalnych. O każdym użyciu
jednostek korpusu decyzję podejmować będzie Komitet Korpusu, który tworzą
przedstawiciele ministerstw obrony oraz dowództw wojsk lądowych z Polski,
Danii i Niemiec.
Korpusowi podlega ponad 49 tys. żołnierzy w kilkudziesięciu jednostkach,
które przechodzą pod jego podległość tylko w czasie wojny. W czasie pokoju
personel korpusu stanowi 156 oficerów, podoficerów i 20 pracowników wojska.
Koszty funkcjonowania korpusu ponoszą solidarnie Polska, Niemcy i Dania.
Współpraca w ramach Weimarskiej Grupy Bojowej
Potrzeba stworzenia zbrojnych jednostek dyspozycyjnych Unii Europejskiej
ma długą historię. Wraz z zacieśnianiem się współpracy europejskiej zaczęto
również dostrzegać potrzebę prowadzenia wspólnej polityki obronnej, a co za
tym idzie – wspólnych sił zbrojnych. Drugą przesłankę stanowił kryzys w NATO,
spowodowany niezależną polityką USA. Koncepcja wspólnych europejskich sił
obronnych nabrała kształtów po zamachach z 11 września 2001 roku i wojnie
w Iraku w 2003 roku.
W czerwcu 2003 roku na szczycie w Salonikach zaprezentowano nową Europejską Strategię Bezpieczeństwa, przewidującą utworzenie europejskich grup
bojowych. W październiku 2004 roku ministrowie obrony państw UE zatwierdzili utworzenie 13 takich grup.
Historia grupy, w której uczestniczą obecnie żołnierze z Polski, Niemiec
i Francji, sięga jednak nieco dalej w przeszłość. Trójkąt Weimarski powstał bo
Informacja nt. Korpusu Północ–Wschód na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej:
www.mon.gov.pl/pl/strona/42/ (4.04.2013).
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wiem jako forum współpracy wspomnianych wyżej państw już w 1991 roku,
natomiast w 1994 roku wskazano w nim jako obszar współpracy również sprawy
bezpieczeństwa i obrony.
W trakcie spotkania ministrów obrony państw Trójkąta Weimarskiego
w Wieliczce 25 lipca 2006 roku zgodzono się co do tego, że potrzebne jest utworzenie (w 2013 roku) wspólnej Grupy Bojowej UE, składającej się z żołnierzy
państw Trójkąta. 7 grudnia 2006 roku szefowie sztabów sił zbrojnych państw Trójkąta Weimarskiego ustalili, że Weimarska Grupa Bojowa UE (EU Weimar Battlegroup) będzie gotowa do objęcia dyżuru w pierwszej połowie 2013 roku.
28 stycznia 2009 roku odbyła się w Warszawie pierwsza runda międzynarodowych uzgodnień, w trakcie których omawiano m.in. wkład poszczególnych
państw, wstępną strukturę grupy oraz zadania, jakie mogłaby ona realizować.
Polska – jako państwo ramowe Weimarskiej Grupy Bojowej UE – wystawiła do
jej składu dowództwo grupy, batalion zmechanizowany oraz pododdziały wsparcia – ogółem jest to około 70% stanu osobowego całości sił. Większość polskich
żołnierzy pochodzi z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.
Polska utworzyła też dowództwo sił i wyznaczyła ich dowódcę. Niemcy
pełnią funkcję państwa wiodącego w zakresie zabezpieczenia logistycznego,
natomiast Francja – w zabezpieczeniu medycznym. Weimarska Grupa Bojowa
1 stycznia 2013 roku objęła dyżur bojowy, który pełniła do końca czerwca 2013
roku.
Grupy Bojowe mogą realizować takie zadania, jak rozdzielanie stron konfliktu, misje zapobiegania konfliktom oraz wsparcie misji ewakuacyjnych i humanitarnych. W sytuacji kryzysowej, w następstwie decyzji Rady Unii Europejskiej, w okresie dyżuru danej Grupy Bojowej powinna ona w ciągu 10 dni
rozpocząć realizację misji.
Grupy Bojowe UE miały realizować zadania UE w zakresie WPBiO jednak
rozwija się to bardzo powoli, co spowodowane jest głównie udziałem w realizacji
zadań Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym w ramach misji w Afganistanie. Inną
przyczyną są trudności w uzgadnianiu jednolitej europejskiej polityki zagranicznej. Rzutuje to w jeszcze większym stopniu na politykę obronną, a zwłaszcza na
decyzje o pozaeuropejskim zaangażowaniu militarnym. Na te przyczyny nałożył
się dodatkowo wpływ światowego kryzysu ekonomicznego, czego następstwem
jest dominująca wśród państw europejskich tendencja do zmniejszania kosztów
związanych z obronnością, w tym również na nowe instytucje.
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Obecnie jest za wcześnie, aby oceniać wartość grup bojowych UE, zwłaszcza że nie brały one jeszcze udziału w żadnej operacji zagranicznej. Należy jednak przypuszczać, że z punktu widzenia wojskowego spełnią one swoje zadanie,
podobnie jak wielonarodowe formacje działające w ramach NATO. Problemem
będzie z pewnością wypracowanie mechanizmu politycznego decydującego o ich
zaangażowaniu w określonym konflikcie.
Pytania rodzi natomiast struktura grup. W czasie wystąpienia w Akademii
Dowodzenia Bundeswehry 12 lipca 2011 roku przewodniczący opozycyjnej niemieckiej SPD Sigmar Gabriel przedstawił nową wizję europejskiej obronności,
w której Polska, Niemcy, a także Francja odgrywają kluczową rolę. S. Gabriel
wyraził przekonanie o konieczności przeprowadzenia głębokiej reformy europejskiej obronności, której awangardę powinien stanowić właśnie Trójkąt Weimarski, otwarty jednak na współpracę z zainteresowanymi stronami.
Sytuacja, gdy państwo dysponujące najmniejszymi (100 tys.) siłami zbrojnymi wystawia ponad 70% kontyngentu, w tym całość sił bojowych, natomiast
państwa dysponujące o wiele większymi armiami (Niemcy ok. 200 tys., Francja
ok. 230 tys.) oddają do dyspozycji komponent logistyczny i medyczny, nasuwa
pytanie o sposób traktowania tej inicjatywy przez poszczególnych partnerów.
Aby poważnie traktować wspomniane wyżej oświadczenie S. Gabriela i całą
PBiO, należałoby zacząć od reformy tych proporcji, ponieważ Trójkąt Weimarski
przypomina obecnie raczej odwróconą piramidę.
Pozyskanie Czołgów Leopard
Republika Federalna Niemiec zaproponowała Polsce w 2000 roku przejęcie
za symboliczną markę niemieckich czołgów Leopard 2. W tym czasie ten typ
czołgu był wycofywany z armii niemieckiej, ze względu na zachodzące w niej
zmiany organizacyjne.
W styczniu 2002 roku podpisano w tej sprawie porozumienie i w tym samym roku 128 niemieckich czołgów trafiło do polskiej 10 Brygady Kawalerii
Pancernej w Świętoszowie.
Czołgi te wyprodukowano między 1979 a 1982 rokiem i były w dosyć dobrym stanie technicznym. Wraz z czołgami dostarczono również zaplecze techniczno-logistyczne do ich obsługi. Dodatkowe związane z tym koszty, które po
S. Gabriel, Sicherheitspolitik fur das 21. Jahrhundert, www.sigmar-gabriel.de/reden/
rede-sicherheitspolitik-fr-das-21-jahrhundert (6.04.2013).

Grzegorz Janiszewski

44

niosła strona polska, wyniosły ok. 90 mln euro. Czołgi Leopard, mimo że nie
są już pierwszej młodości, nadal stanowią najnowocześniejszy sprzęt pancerny
w polskiej armii. Za przyjęciem ich na wyposażenie przemawiały niski koszt
ich pozyskania oraz zalety na polu walki – w swojej klasie uznawane są za jedne z najlepszych na świecie. W 2012 roku zapadła decyzja o modernizacji Leopardów, którą zaplanowano na lata 2014–2018. Modernizacja ma odbywać się
z maksymalnym udziałem polskiego przemysłu zbrojeniowego i nazywana jest
„polonizacją” czołgu Leopard.
Wydaje się, że strona niemiecka również zyskała na tym porozumieniu.
Zbyła kilkudziesięcioletni sprzęt, oddając go w pewne ręce. Było to korzystne
zarówno ze względu na wzmocnienie sił zbrojnych jej wschodniego sojusznika
z NATO, jak i na wyeliminowanie możliwości przejęcia czołgów – przy udziale
pośredników – przez kraj objęty embargiem na dostawy tego rodzaju broni albo
uzyskanie ich przez państwo nieuznające wartości europejskich. Należy również
pamiętać, że gdyby niemieckie władze nie znalazły kupca na czołgi, ich utylizacja – według obliczeń ekspertów – mogłaby kosztować w przeliczeniu na polską
walutę nawet 400 mln zł.
O trafności polskiej decyzji w tej sprawie może także świadczyć chęć zakupu kolejnych 130 używanych czołgów Leopard, jaką w marcu 2013 roku wyraziło
polskie ministerstwo obrony narodowej w ramach prowadzonego tzw. programu
pancernego. Na razie jednak nie wiadomo, z jakiego kraju miałyby pochodzić
czołgi (prawdopodobnie z Niemiec lub Holandii). Na taki zakup w ostatnich latach zdecydowały się m.in. Kanada, Chile i Singapur10. Pozyskanie tych czołgów
sprawiłoby, że Leopardy stanowiłyby prawie 1/3 polskich czołgów.
Pozyskanie samolotów MiG-29 i śmigłowców Mi-24
W roku 2003 Polska otrzymała z RFN 23 samoloty myśliwskie MiG-29
(spadek po lotnictwie byłej NRD). Sprzęt ten jako jedyny został przyjęty na wyposażenie Bundeswehry po wchłonięciu przez nią NVA. Samoloty przez wiele lat
służyły m.in. do wspólnych niemiecko-amerykańskich ćwiczeń lotnictwa, pozorując samoloty przeciwnika. Były już dosyć mocno wyeksploatowane, ale wciąż
sprawne i zmodernizowane. Obecnie samoloty znajdują się na wyposażeniu
22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.
M. Wróblewski, PT-91 fakty i mity, „Przegląd Gospodarczo-Obronny” 2007, nr 1, s. 22.
Chcemy więcej Leopardów, „Polska Zbrojna” z 4.03.2013 r., http://polska-zbrojna.pl/
home/articleshow/6745?t=Chcemy-wiecej-Leopardow (4.03.2013).
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W grudniu 1994 roku i styczniu 1995 roku polskie wojsko otrzymało również
nieodpłatnie od RFN 18 śmigłowców Mi-24 D, które pochodziły z wyposażenia
armii NRD i nie zostały przejęte przez Bundeswehrę po wchłonięciu NVA. Śmigłowce po wyremontowaniu weszły na stan polskiego lotnictwa wojskowego.
Inne przedsięwzięcia
W ramach współpracy podjęto również inne przedsięwzięcia, jak:
– szkolenia pilotów śmigłowców przed misją w Afganistanie w niemieckich
Alpach,
– szkolenia kierowców samochodów minoodpornych w ośrodku Grafenwöhr,
– współpraca marynarek wojennych w zakresie wspólnych działań sił przeciwminowych, wymiany doświadczeń odnoszących się do prowadzenia
zadań patrolowo-rozpoznawczych, wykrywania zanieczyszczeń na powierzchni wody oraz szkolenia dotyczącego logistycznego zabezpieczenia śmigłowców pokładowych w trakcie bazowania na okrętach.
Program współpracy z okazji 20-lecia traktatu
Podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w Warszawie
21 czerwca 2011 roku przyjęto „Deklarację Rządów Rzeczypospolitej Polskiej
i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” wraz z programem współpracy obu
krajów.
W deklaracji podkreślono znaczenie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między Polską a Niemcami oraz dążenie do wzmocnienia Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obronności UE, zarówno przez działania bilateralne, jak
i w ramach Trójkąta Weimarskiego. Uzgodniono, że dla lepszej efektywności
UE w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych trzeba stworzyć cywilno-wojskowe
zdolności do planowania i prowadzenia działań UE oraz wzmocnić wspólny potencjał wojskowy.
Podkreślono zaangażowanie obu państw w ONZ, NATO, UE i OBWE dla
utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Wskazano także na wspólne zaangażowanie w takie operacje, jak misja w Afganistanie. Zapowiedziano również wspólne
inicjatywy dotyczące rozbrojenia i kontroli konwencjonalnych sił zbrojnych oraz
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taktycznych arsenałów jądrowych w Europie. Podkreślono chęć intensyfikacji
ścisłej współpracy sił zbrojnych Polski i Niemiec oraz wskazano dobry jej przykład – Korpus Północ–Wschód w Szczecinie11.
Przyjęto wówczas również „Program współpracy”, w którym osobny rozdział poświęcono polsko-niemieckiej kooperacji w zakresie bezpieczeństwa,
obrony i pomocy humanitarnej.
Do najważniejszych postanowień zawartych w tym dokumencie, oprócz
ogólnikowych ustaleń o potrzebie współpracy w zakresie rozbrojenia i umacniania pokoju, należą:
1. Aktywne wspieranie WKPW w dążeniu do wzmocnienia zdolności zgodnie z aktualnymi standardami NATO, zabieganie o jego dalsze umiędzynarodowienie oraz zwiększenie zaangażowania obecnie uczestniczących
w nim państw.
2. Zaangażowanie się (wraz z Francją) na rzecz ustanowienia Grupy Bojowej UE.
3. Rozwijanie współpracy w zakresie naziemnej obrony przeciwlotniczej.
4. Deklaracja intencji podpisania międzyrządowej umowy o współpracy
dwustronnej w dziedzinie obronności, w celu wspierania i intensyfikowania relacji bilateralnych w tym obszarze.
5. Dążenie do rozwijania współpracy między jednostkami wojskowymi obu
państw w obliczu dynamicznej transformacji ich sił zbrojnych.
6. Dążenie do współdziałania i współpracy jednostek marynarki wojennej
obu państw.
7. Dążenie do współpracy i współdziałania jednostek logistycznych12.
Analizując zawarte w powyższym dokumencie postanowienia, można określić priorytety polsko-niemieckiej współpracy w zakresie obronności. Przede
wszystkim jest to współpraca w ramach Weimarskiej Grupy Bojowej. Działanie tej grupy, jako część EWPBiO, jest szczególnie ważne zarówno dla Niemiec,
jak i dla Polski. Niemcy od dawna podkreślają konieczność rozwoju zdolności
11
Wspólna Deklaracja Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec
z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Sąsiedzi i partnerzy, www.men.gov.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2269%3Apolsko-niemieckie-konsultacjemidzyrzdowe&catid=106%3Amodzie-i-zagranica-aktualnoci&Itemid=258 (29.03.2012).
12
Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, www.men.gov.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=2269%3Apolsko-niemieckie-konsultacje-midzyrzd
owe&catid=106%3Amodzie-i-zagranica-aktualnoci&Itemid=258 (29.03.2012).
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obronnych UE oraz prowadzenia przez nią własnych operacji poza granicami
Wspólnoty. Przy pogłębionej integracji europejskiej jest to pole zdobywania doświadczenia w tworzeniu wspólnych europejskich sił zbrojnych.
Polsce współpraca umożliwia natomiast udział w jednej ze sfer unijnej działalności, w której można zaprezentować się z jak najlepszej strony. Należy podkreślić, że oba państwa wnoszą do grupy komponenty, w których się specjalizują.
Dla Niemiec jest to logistyka, dla Polski natomiast komponent bojowy.
Innym ważnym postanowieniem jest chęć rozwijania współpracy w zakresie naziemnej obrony przeciwlotniczej. Obrona ta, przede wszystkim obrona
przeciwrakietowa, jest dzisiaj priorytetem dla państw europejskich, a zwłaszcza
dla Polski, która w praktyce pozbawiona jest nowoczesnych systemów tego typu.
Ich pozyskanie w formie „tarczy antyrakietowej” zostało określone przez polskie
władze jako jeden z najważniejszych celów sił zbrojnych. Współpraca z Niemcami
w tej dziedzinie mogłaby zapewne posunąć te plany daleko do przodu. Prawdopodobne jest również włączenie polskiego systemu obrony antyrakietowej w mający powstać system europejski, którego centrum dowodzenia znajdować się ma
w bazie w Rammstein w RFN13. Współpraca na etapie tworzenia takiego systemu
na pewno ułatwiłaby proces jego konsolidacji. Objęcie ochroną polskiej przestrzeni powietrznej naturalnie zwiększałoby też bezpieczeństwo Niemiec. W tym
kontekście warto zauważyć, że w niemieckich planach reformy armii z 2011 roku
planuje się redukcje systemów obrony powietrznej typu Patriot o 50%14.
Warto wymienić jeszcze dwa obszary, w których ma się rozwijać polsko-niemiecka współpraca w kwestiach obronnych, czyli marynarkę wojenną i logistykę. Marynarka wojenna jest obecnie rodzajem wojsk traktowanym priorytetowo
przez niemieckie kierownictwo polityczne i wojskowe. Widać to w realizowanych
od 2011 roku przekształceniach Bundeswehry. Pomimo dużych redukcji sprzętu
w pozostałych rodzajach wojsk, zwłaszcza lądowych, w marynarce wojennej realizuje się program zakupu nowych fregat, przeznaczonych do wypełniania zadań
w misjach stabilizacyjnych. Również redukcja liczby żołnierzy jest proporcjonalnie mniejsza w marynarce. leżąca nad Bałtykiem Polska jest z pewnością
atrakcyjnym partnerem dla Niemiec w zabezpieczaniu wschodniej flanki morza. Dla Polski z kolei, w praktyce już prawie pozbawionej morskich zdolności
13
Tarczą antyrakietową NATO mają dowodzić z Niemiec, portal TVN24 z 2.02.2012, www.
tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/tarcza-antyrakietowa-nato-maja-dowodzic-z-niemiec,199295.
html (29.03.2013).
14
Deutsche PATRIOT im Nato-Raketen-Schild???, „Focus” z 22.05.2012, www.focus.
de/politik/ausland/deutsche-patriot-im-nato-raketen-schild-nato-gipfel-in-chicago-kommentar_
4472657.html (29.03.2013).
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bojowych ze względu na przestarzałą i nieliczną flotę, Bundesmarine może być
silnym wsparciem.
Na misjach zagranicznych Niemcy specjalizują się przede wszystkim
w działaniach logistycznych i pomocowych. Również do Weimarskiej Grupy Bojowej wystawiają komponent logistyczny. Nie dziwi więc, że jako jeden z priorytetów współpracy ze swoim wschodnim sąsiadem wybrany został właśnie ten
obszar. Współpraca w tej dziedzinie oraz ujednolicenie procedur może przynieść
wymierne korzyści w przypadku wspólnych działań polskich i niemieckich jednostek wojskowych.
21 czerwca 2011 roku w Warszawie podpisano Umowę Ramową między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec
o współpracy obronnej. Cele zawarcia tej umowy są następujące:
– ustanowienie silniejszych związków współpracy wojskowej, polityki
obronnej i bezpieczeństwa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką
Federalną Niemiec,
– chęć wyraźnego określenia podstaw prawnych, zasad i obszarów polsko-niemieckiej współpracy obronnej, dostosowanej do standardów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej (UE)
oraz do wymogów współczesności,
– konieczność uporządkowania „bazy prawnej” tworzącej ramy i podstawy
dotychczasowej polsko-niemieckiej współpracy wojskowej15.
Umowa wymienia aż 24 obszary polsko-niemieckiej współpracy, wśród
których do najważniejszych należą:
– wykonywanie postanowień międzynarodowych traktatów w dziedzinach
obronności, wojskowości, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń,
– operacje pokojowe i humanitarne oraz inne działania organizacji międzynarodowych dotyczące wspierania pokoju i zwalczania terroryzmu,
– działania wojskowych służb poszukiwawczo-ratowniczych,
– obronę przed bronią masowego rażenia,
– ochronę przestrzeni powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Federalnej Niemiec,
– obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową,
– wykonywanie lotów wojskowych statków powietrznych w przestrzeni
powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec,
łącznie z przekraczaniem granicy państwowej,
15
Informacja na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej: www.mon.gov.pl/pl/artykul/11413 (4.04.2013).
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wojskowe wsparcie logistyczne,
wojskowe systemy i technologie informatyczne i telekomunikacyjne,
wojskowe wsparcie medyczne,
wojskowe zastosowanie geografii, geodezji, kartografii, hydrografii i meteorologii,
– ćwiczenia wojskowe, łącznie z wykorzystaniem wojskowej infrastruktury poligonowej na terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec,
– szkolnictwo wojskowe,
– różne formy szkolenia i doskonalenia służbowego i zawodowego personelu wojskowego i cywilnego podporządkowanego ministrom lub ministerstwom właściwym w sprawach obrony,
– nauka i badania naukowe odnoszące się do obronności,
– historia wojskowości i muzea wojskowe, łącznie z wymianą eksponatów
muzealnych,
– przemysły obronne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, łącznie ze wspieraniem wspólnych projektów w dziedzinie rozwoju
nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Realizacja powyższych postanowień ma następować przede wszystkim
przez wzajemne wizyty, konsultacje polityczne i wojskowe, udział w kursach,
szkoleniach i ćwiczeniach, użytkowanie poligonów wojskowych, wspólny udział
w przedsięwzięciach międzynarodowych oraz wymianę informacji i dokumentacji. Umowa ramowa jest przede wszystkim wysiłkiem w kierunku kompleksowego uregulowania prowadzonych już przedsięwzięć w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Wiele z nich realizowano wcześniej na podstawie aktów niższego
rzędu i porozumień na niższych szczeblach. Wiele z tych aktów z biegiem czasu
uległo dezaktualizacji. Umowa jako traktat międzynarodowy jest silną podstawą
rozwijania działalności w tej jakże ważnej dziedzinie.
Perspektywy dalszej współpracy
Polsko-niemiecka współpraca w zakresie obronności, podobnie jak unormowanie stosunków polsko-niemieckich po 1989 roku, to na pewno duży sukces obu
krajów. Polska w dużej mierze zawdzięcza wejście do NATO właśnie przychylności polityków Republiki Federalnej Niemiec. Niemcy są również głównym partnerem Polski w zakresie współpracy obronnej, są także, po USA, największym
donatorem sprzętu i wyposażenia dla polskiej armii. Trudno zatem przecenić
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znaczenie tej współpracy, ale trudno również oprzeć się wrażeniu, że współpraca
ta ma specyficzny charakter, typowy dla pojmowania obronności przez polityków RFN.
Przede wszystkim należy sobie zdawać sprawę z nierównorzędności partnerów. Niemiecki potencjał, zarówno gospodarczy, jak i (w jego ramach) zbrojeniowy, w żaden sposób nie da się porównać z potencjałem polskim. Konsekwencją
tego są również różnice w wyposażeniu armii polskiej i niemieckiej. Pomimo
znacznego postępu w tym zakresie i wydatkowania w ostatnim dwudziestoleciu
olbrzymich sum na wymianę przestarzałego uzbrojenia – Polsce wciąż daleko do
Niemiec. Bundeswehra dysponuje najnowszymi systemami uzbrojenia. Co więcej, w dużej mierze produkowane są one przez niemieckie koncerny zbrojeniowe.
Wystarczy wymienić najważniejsze typy uzbrojenia, w które wyposażona jest
niemiecka armia, jak czołgi Leopard, samoloty Eurofighter (produkowane przez
konsorcjum międzynarodowe z udziałem niemieckim), transportery opancerzone
i pojazdy minoodporne czy uzbrojenie strzeleckie.
Wyposażenie polskiej armii jest w dużej mierze przestarzałe i oparte na systemach produkcji radzieckiej. Polski przemysł obronny nie jest w stanie sprostać
potrzebom przystosowania wyposażenia armii do nowoczesnych standardów.
Stąd wynika m.in. jego nastawienie na eksport do krajów pozaeuropejskich i na
wykonywanie mniej zaawansowanych technologicznie i technicznie prac przy
wykorzystaniu posiadanego sprzętu, jak dostosowywanie uzbrojenia do polskich
warunków i modernizacje.
Wydaje się więc, że Polska nadal skazana jest na zakupy podstawowego
sprzętu od swoich partnerów. Jednym z najważniejszych są oczywiście Niemcy.
Polska, przed którą stoi w najbliższych latach zadanie wymiany prawie wszystkich najważniejszych środków uzbrojenia oraz budowa od podstaw systemu
obrony przeciwrakietowej, jest dla Niemiec atrakcyjnym rynkiem. Mogą o tym
świadczyć chociażby plany zakupu niemieckich niszczycieli min za kwotę ponad
1,5 mld zł czy plany zakupu czołgów Leopard. Trzeba jednak podkreślić, że na
kontraktach takich korzysta również polski przemysł, który zajmuje się zwykle
doposażaniem, dostosowywaniem i remontami pozyskanego za granicą sprzętu.
Duże różnice widać również w podejściu obu krajów do polityki obronnej.
O ile RFN politykę tę prowadzi bardzo asertywnie, starannie wybierając cele
i formy zaangażowania za granicą, Polska podąża raczej za swoim głównym
partnerem, czyli USA. Szczególnie widoczne było to w przypadku inwazji na
Irak w 2003 roku. Wysunięta wówczas przez polskich polityków propozycja, aby
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Wielonarodowy Korpus Północ–Wschód objął dowodzenie dywizją w tzw. polskiej strefie, spotkała się ze zdecydowaną odmową Niemiec.
Współpraca w praktyce nie jest również realizowana na misjach zagranicznych. W Afganistanie polscy i niemieccy żołnierze praktycznie nie
współpracują. Bundeswehra stacjonuje na, w miarę spokojnej, północy kraju,
podczas gdy polscy żołnierze odpowiedzialni są za prowincje Ghazni na południu. Prowadzą tam liczne operacje bojowe przeciwko rebeliantom w ścisłej
współpracy z Amerykanami. Bodaj jedynym przykładem współpracy polsko-niemieckiej na misji zagranicznej był udział obu państw w Misji EUFOR
w Demokratycznej Republice Konga, trwającej krótko – bo od lipca do listopada
2006 roku.
Oba państwa podjęły natomiast podobne decyzje w przypadku interwencji
w Libii. Wynikały one jednak raczej z braku interesów w tamtym regionie świata
i pozostawieniu interwencji państwom, które je miały.
Widać więc, że na poziomie operacyjnym polsko-niemiecka współpraca
ogranicza się do przedsięwzięć głównie sztabowych czy też wspólnych ćwiczeń.
W praktyce nie ma natomiast wspólnego działania bojowego czy wykorzystania
polskich doświadczeń w tym zakresie.
Jedną z podstawowych zasad niemieckiej polityki zagranicznej jest jej multilateralizm. RFN stara się występować w stosunkach międzynarodowych jako
członek większej wspólnoty; stara się także utrzymywać dobre kontakty i przyjazne stosunki z takimi potęgami współczesnego świata, jak Chiny czy Rosja.
Sprawia to, że współpraca z mniejszymi państwami, jak Polska, nastawionymi
na realizacje regionalnych interesów państwowych, napotyka nieraz na trudności. Widać to zwłaszcza w sferze stosunków niemiecko-rosyjskich. Polskie obawy wywołuje współpraca tych państw w dziedzinie obronności, jak np. budowa
przez Niemców centrum szkoleniowego dla rosyjskiej armii w miejscowości Mulino do 2013 roku16, podpisanie w lutym 2011 roku memorandum o współpracy
w szkoleniu oficerów i podoficerów17, czy niemiecko-rosyjska umowa o wynoszeniu na orbitę niemieckich satelitów wywiadowczych przez rosyjskie rakiety,

16
D. Jankowski, Kuźnia trendów, „Polska Zbrojna” z 14.08.2012 r.: www.polska-zbrojna.
pl/home/articleinmagazineshow/4729?t=KUZNIA-TRENDOW.
17
A. Drzewicki, Współczesny wymiar stosunków rosyjsko-niemieckich, „Biuletyn Niemiecki – Centrum Stosunków Międzynarodowych” nr 26 z 26.04.2012 r.

Grzegorz Janiszewski

52

o której media donosiły w 2008 roku18. Przedsięwzięcia te nie były nagłaśniane
przez ich uczestników.
Należy jednak pamiętać, że Niemcy traktują Rosję jako czynnik stabilizacyjny na wschodzie Europy, od którego zależy bezpieczeństwo i pokój w całym
regionie. Niebagatelną rolę odgrywają również niemieckie interesy gospodarcze
na olbrzymim rosyjskim rynku oraz dostawy rosyjskich surowców energetycznych. RFN zdaje sobie jednak sprawę z reakcji, jakie wywołuje współpraca z Federacją Rosyjską i stara się tonować nastroje. W 2013 roku odwołano planowane
wspólne niemiecko-rosyjskie manewry, czego powodem były obawy niemieckiego MSZ o reakcje Polski i krajów bałtyckich po buńczucznych wypowiedziach
rzecznika rosyjskiego MON na temat ćwiczeń19.
Mitygowanie się Niemiec ma jednak swoje granice, wyznaczane ich pozycją
w Europie i świecie oraz stosunkami z najważniejszymi graczami polityki międzynarodowej.
Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w swoim wystąpieniu w Instytucie Zachodnim w Poznaniu 26 czerwca 2008 roku stwierdził:
„Polska, oprócz pojednania polityczno-historycznego, oczekuje od Niemiec partnerskiego dialogu o charakterze strategicznym, na wzór stosunków niemiecko-francuskich”20.
Nie wydaje się jednak, aby oczekiwania te mogły zostać spełnione w sferze
współpracy obronnej. Polska w tym zakresie pozostaje ważnym partnerem dla
RFN, z pewnością nie jest jednak równorzędnym partnerem dialogu, jak w wypadku światowych potęg.
W polsko-niemieckiej współpracy obronnej na rozwiązanie czeka jeszcze
wiele problemów, na przykład obrona przestrzeni powietrznej i morskiej, dostęp
do informacji satelitarnych, transport strategiczny, rozpoznanie naziemne oraz
budowa wielu zdolności sił zbrojnych w ramach sojuszniczej koncepcji smart
defence. Jak zauważa jednak szef polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Stanisław Koziej – polsko-niemiecka współpraca wojskowa wpisuje się w postulat sekretarza generalnego NATO Andersa Fogh Rasmussena, dotyczący poszuRussland hilft Bundeswehr bei Satellitensystem z 22.07.2008 r., www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_15675262/russland-hilft-bundeswehr-bei-satellitensystem.html (6.04.2012).
19
Niemcy odwołują manewry wojskowe. Obawiali się reakcji Polski? z 17.03.2013 r., www.
polskieradio.pl/5/3/Artykul/804154,Niemcy-odwoluja-manewry-wojskowe-Obawiali-sie-reakcjiPolski (6.04.2013).
20
R. Sikorski, Polska–Niemcy. Partnerstwo dla Europy, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 3,
wyd. Instytutu Zachodniego, s. 6.
18
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kiwania rozwiązań wielonarodowych wszędzie tam, gdzie działanie w pojedynkę
jest zbyt kosztowne i nieefektywne21. Jest to obecnie jeden z priorytetów Sojuszu
Północnoatlantyckiego.
Wydaje się jednak, że polsko-niemiecka współpraca w zakresie obronności ma i będzie miała raczej regionalny, a nie strategiczny charakter. Będzie też
silnie związana ze współpracą w ramach NATO i Unii Europejskiej. Sytuacja ta
może zmienić się wraz z rozwojem EPBiO. Polska dysponuje, jak na warunki europejskie, dużymi siłami zbrojnymi, z dodatkowo całkiem sporym doświadczeniem bojowym zdobytym na zagranicznych misjach. W przypadku pogłębiania
europejskiej współpracy obronnej, polskim siłom zbrojnym mogłaby przypaść
– podobnie jak w ramach Weimarskiej Grupy Bojowej, znacząca rola jako część
sił operacyjnych – co oczywiście wymaga akceptacji Niemiec.
Streszczenie
Artykuł dotyczy polsko-niemieckiej współpracy w zakresie obronności po
1989 roku. Przedstawiono w nim podstawy normalizacji wzajemnych stosunków
i współdziałania w zakresie obronności obu państw. Opisano początki kontaktów polsko-niemieckich, od początkowej nieufności przez rozwój wzajemnej współpracy, aż
do budowy trwałych, strategicznych więzi w tej części Europy. W artykule ukazano
drogę Polski do NATO i udział w tym procesie Republiki Federalnej Niemiec, wspólne
przedsięwzięcia po przystąpieniu do Paktu, zwłaszcza rolę i znaczenie Wielonarodowego
Korpusu Północno–Wschodniego w Szczecinie oraz udział RFN i Bundeswehry w szkoleniach i modernizacji technicznej polskich sił zbrojnych. Przedstawiono także aktualne
obszary wzajemnej współpracy, jak i jej perspektywy na przyszłość.
Słowa kluczowe: Polskie Siły Zbrojne, Bundeswehra, współpraca polsko-niemiecka,
wojsko, obronność

21
Polsko-niemiecka współpraca wojskowa w kontekście spotkania ministrów obrony obu
państw, „Tygodnik BBN” 2012, nr 72.
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POLISH-GERMAN military COOPERATION
withIN the European DEFENCE POLICY between 1991 and 2011
Summary

The article describes the process of developing the Polish-Germany defence cooperation after 1989. It analyses bases for normalisation of the bilateral relationships and
the cooperation in defence policy between Poland and Germany after the fall of the Iron
Curtain. It shows the beginning of the polish-german contacts from initial distrust, going through a development of bilateral relationships, to the durable, startegic partnership.
The article also shows the long way Poland had to come to join NATO and the participation of Germany in that process. The common initiatives after joinning the Pact, especially the role and the significance of Multinational Corps North-East in Szczecin and
participation of Germany and Bundeswehr in training and technical modernisation of
the polish armed forces, were also mentioned. Areas of the current defence cooperation
between Poland and Germany and its future prospects were presented as well.
Key words: Polish armed forces, Bundeswehr, Polish-German cooperation, armed forces, defensive capability
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DEKOMUNIZACJA ALBANII
– LUSTRACJA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I POMOC UE

Wstęp
Reżim komunistyczny pod wodzą Envera Hodży trwał od objęcia przez niego rządów w 1946 roku do śmierci dyktatora w 1985 roku. System rządów oparty
był w dużej mierze na strukturze klanowej, w której całe rodziny odpowiadały za
przestępstwa popełnione przez jednego ze swoich członków. Tysiące albańskich
obywateli było więzionych lub skazanych na dożywotnie wygnanie bez wyroku
sądowego za najmniejszą niesubordynację wobec partii rządzącej. W 1977 roku
wprowadzono Kodeks Karny, którego artykuł 53 stanowił: „Jakiekolwiek działanie lub jego brak zmierzające do osłabienia lub podważenia działalności państwa
lub Albańskiej Partii Pracy, gospodarki socjalistycznej, organizacji lub sposobu
zarządzania państwem i narodem, prowadzić będzie do kary pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 10 lat lub śmierci”. Represyjny system rządów,
tworzony przez Envera Hodżę, bazował na strachu przed „imperialistycznym Zachodem” i „rewizjonistycznym Wschodem”.
Artykuł 7 Kodeksu Postępowania Karnego z 1973 roku oficjalnie zakazywał stosowania zarówno fizycznych, jak i psychicznych tortur, jednak zeznania
*
mgr Ewelina Targosz, doktorantka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, e-mail: ewelina.targosz@gmail.com
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złożone przez byłych więźniów politycznych organizacji Amnesty International
jednoznacznie wykazywały, że owa litera prawa była nagminnie łamana podczas
śledztw. Przesłuchiwanych bito, stosowano także inne formy, takie ja groźby, celem wymuszenia zeznań lub nakłonienia do współpracy. Dowody zebrane przez
organizację świadczą, że w latach 60. XX wieku, kiedy nadużyć było najwięcej,
stosowano wobec podejrzanych tortury, takie jak np.: wieszanie na pręcie, zanurzanie w cysternie z zimną wodą, umieszczanie gorących jajek pod pachami. Każde zachowanie odbiegające od normy, wyznaczonej przez partię rządzącą, mogło zostać uznane za przestępstwo. Wielokrotnie skazywano ludzi na
więzienie lub na „reedukację” w obozach pracy. Dyktatura wkraczała w niemal
każdy aspekt życia społecznego. Przykładowo, rejestracji wymagało posiadanie
maszyny do pisania. Umożliwiało to policji aktywne przeciwdziałanie produkcji
i dystrybucji materiałów antyreżimowych. Także wymiar sprawiedliwości nie
mógł funkcjonować niezależnie. Scentralizowana struktura sądownicza de facto
podlegała prezydentowi. Na przykład według relacji byłego więźnia odmówiono
mu prawa zadania pytania świadkowi, co zostało skwitowane przez prokuratora
słowami: „Siadaj i bądź cicho. My wiemy lepiej, niż ty”.
1.	Zmiany w albańskim wymiarze sprawiedliwości
pod rządami Partii Demokratycznej
Kiedy w kwietniu 1992 roku w wyborach zwycięstwo odniosła Partia Demokratyczna, przyjęto wiele przepisów, organizujących pracę wymiaru sprawiedliwości. Przepisy zaordynowane uchwałą Parlamentu dotyczyły m.in. jego
struktury, utrzymując dotychczasowy podział – na sądy okręgowe, apelacyjne
i Sąd Najwyższy, którego nazwę zmieniono na Sąd Kasacyjny. Ustanowiono także Sąd Konstytucyjny, którego kompetencje rozciągały się na wszystkie sprawy,
podlegające weryfikacji pod kątem zgodności z Konstytucją.
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Następnie w 1992 roku rozpoczęto reformę sądownictwa. Państwo formalnie pozostawało bez konstytucji, mimo przepisów przejściowych o randze
konstytucyjnej, wprowadzających system parlamentarny i ustrój demokratyczny
z poszanowaniem praw człowieka. Ratyfikowano także wiele umów międzynarodowych, m.in. Międzynarodową Konwencję Praw Cywilnych i Obywatelskich, Międzynarodową Konwencję Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji i Konwencję Przeciwko Torturom i Innemu Nieludzkiemu lub Poniżającemu
Traktowaniu lub Karaniu. Co więcej, Albania – jako członek Rady Europy od
1995 roku – 13 lipca 1995 roku podpisała, a 2 października 1998 roku ratyfikowała, Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W lipcu 1992 roku Parlament uchwalił prawo potępiające wszystkie „faszystowskie, rasistowskie, antypatriotyczne, marksistowsko-leninowskie, a także
enverowskie i stalinowskie” partie, włącznie z Partią Pracy. Albański Sąd Konstytucyjny poparł ustawę.
Jednocześnie rozpoczęła się stopniowa akcja zwalniania pracowników
wymiaru sprawiedliwości. Wysoka Rada Sprawiedliwości, powołana również
w 1992 roku, przystąpiła do mianowania i dymisjonowania sędziów i prokuratorów. Między 1992 a 1996 rokiem wymieniono dwie trzecie kadry w sądownictwie. Niskie płace sędziów okręgowych doprowadziły do wzrostu odsetka
korupcji wśród tej grupy zawodowej. Odnotowano przypadki działań Partii
Demokratycznej, bezpośrednio naruszające zasadę niezawisłości sądownictwa
i praworządności. Wysoka Rada Sprawiedliwości pod przewodnictwem prezydenta odwołała dużą część pracowników sądownictwa, gdyż wydawane przez
nich decyzje pozostawały w sprzeczności z opinią prezydenta i rządu. Około 400
osób, w większości z nadania partii rządzącej, przeszło sześciomiesięczny kurs
prawniczy, a następnie w krótkim czasie nadano im tytuły prawników, po czym
mianowano sędziami, śledczymi i prokuratorami na terenie całego kraju. Wiele
spraw w latach 1992–1996 zostało rozstrzygniętych z naruszeniem prawa, zarówno albańskiego, jak i międzynarodowego10.
2. Proces lustracji w Albanii i głosy krytyki
Pojęcie lustracji można określić jako proces sprawdzania akt w poszukiwaniu dowodu na współpracę jednostki z władzami komunistycznymi, w wypadku

10

Ibidem, s. 11, 40.
Ibidem, s. 11–12.
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wszystkich osób starających się o eksponowane funkcje publiczne. Jest on charakterystyczny dla ustrojów skoncentrowanych nie tyle na potępieniu sprawców
przestępstw dokonanych w czasie reżimu komunistycznego, ile na ich ujawnieniu11. Jak pokazują dane, 25% pełnoletnich Albańczyków pracowało na pół etatu
jako informatorzy tajnej policji, z czego 10 tys. to pełnoetatowi agenci w służbie
wojskowej12.
Po raz pierwszy prawo lustracyjne znowelizowano 26 stycznia 1993 roku
(regulacja nr 7666), jej zakres obejmował licencje prywatnych prawników13.
W regulacji założono weryfikację licencji prawniczych przez specjalną komisję,
wskazano także, komu licencja nie może być przyznana. Zgodnie z tymi przepisami prawnicy musieli spełniać „kryteria etyczne” do wykonywania swojego
zawodu, jednak nie zawarto definicji tych kryteriów. Ustawa wykluczała z uprawiania zawodu prawnika: byłych funkcjonariuszy Albańskich Służb Bezpieczeństwa; byłych członków Albańskiej Partii Pracy na szczeblu centralnym, regionalnym i okręgowym; byłych pracowników więzień i miejsc odbywania kary; tych,
którzy uzyskali wykształcenie prawnicze w partyjnych szkołach średnich i byłych naczelników urzędów; śledczych prokuratorów i sędziów biorących udział
w procesach politycznych i wysokich rangą oficerów wymiaru sprawiedliwości;
osoby stosujące podczas śledztw przemoc fizyczną lub psychiczną i osoby, które
brały udział w zabijaniu na przejściach granicznych14.
Wskutek wymienionej regulacji odebrano pozwolenie na wykonywanie zawodu 47 prawnikom15. Ostatecznie jednak albański Sąd Konstytucyjny uznał regulację za niegodną z konstytucją16, a licencje zwrócono17.
22 września 1995 roku parlament albański uchwalił Ustawę o Ludobójstwie
i Zbrodniach przeciwko Ludzkości Popełnionych w Albanii w Czasie Rządów
Komunistycznych dla Celów Politycznych, Ideologicznych i Religijnych. Na jej
mocy nikt, kto przed marcem 1991 roku był wysoko postawionym funkcjonariu11
A. Elbasani, A. Lipinski, Public Contestation and Politcs of Transitional Justice: Poland
and Albania Compared, EUI Working Papers SPS 2011/02, San Domenico di Fiesole 2011, s. 3,
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/15805/SPS_2011_02.pdf?sequence=1 (21.09.2014).
12
C.M. Horne, Still Addressing Communist Legacies across Central and Eastern
Europe: Complicity, Trust, and Lustration, s. 1, http://cynthiamhorne.weebly.com/uploads/8/9/9/8/
8998042/horne--trust_and_lustration-bbc.pdf (21.09.2014).
13
Introductory Note, www.lustration.net/albania_documentation.pdf (21.09.2014).
14
Disclosing hidden history: Lustration in the Western Balkans, Center for Democracy
and Reconciliation in Southeast Europe, Saloniki 2005, s. 35–37, www.cdsee.org/pdf/lustration_
documentation.pdf (21.09.2014).
15
Ibidem.
16
Introductory Note...
17
Disclosing hidden history: Lustration..., s. 37.
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szem reżimu komunistycznego, członkiem rządu, sędzią najwyższym, prokuratorem generalnym, przywódcą politycznym na szczeblu regionalnym, informatorem, funkcjonariuszem tajnej policji lub przedstawił fałszywy dowód w czasie
procesu, nie mógł piastować funkcji publicznych na szczeblu narodowym czy lokalnym, ani zajmować stanowisk publicznych. Wymienione grupy osób nie mogły zasiadać w parlamencie, rządzie, w wymiarze sprawiedliwości czy mediach
państwowych do 2002 roku18.
Następnie, 30 listopada 1995 roku, uchwalono Ustawę o Weryfikowaniu
Postaw Etycznych Funkcjonariuszy i Innych Osób Związanych z Departamentem Obrony Demokratycznego Państwa, która pozwoliła na otwarcie akt komunistycznej tajnej policji i określiła grupę, mogącą zajmować publiczne stanowiska i podejmować pracę w mediach publicznych, a także wskazała tych, którzy
pozwoleń nie dostaną19. Wyróżniono 14 rodzajów stanowisk, o które nie mogły
ubiegać się osoby powiązane z reżimem komunistycznym. Na przykład nie mogły one m.in. starać się o urząd prezydenta Albanii; zostać wybrane do Parlamentu, zostać członkami rządu, administracji parlamentarnej; zasiadać w Sądzie
Najwyższym, sprawować funkcji Prokuratora Generalnego; gubernatora czy zastępcy gubernatora Banku Albanii; być w Siłach Zbrojnych na wysokich rangą
pozycjach; pracować w Straży Republikańskiej, Narodowych Służbach Wywiadowczych, Wojskowych Służbach Wywiadowczych, Służbach Informacyjnych
Porządku Publicznego; kierować komisariatami; pracować w policji kryminalnej; na stanowisku sędziego, asystenta sędziowskiego; wchodzić w skład korpusu
dyplomatycznego; sprawować kierownicze i redaktorskie stanowiska w mediach
publicznych i państwowej agencji prasowej; piastować funkcji kierowniczych
w związkach zawodowych; być zatrudnionymi w państwowych instytucjach finansowych; a także zajmować stanowisk rektora i dyrektora na uniwersytetach
i szkołach wyższych20. Początkowo prawo przewidywało również włączenie do
tej listy dziennikarzy i pracowników wysokiego szczebla w czasopismach o dużych nakładach, jednak ten zapis został zakwestionowany przez Sąd Konstytucyjny21. Ustanowiono także komisję upoważnioną do lustracji dokumentów tajnej
policji komunistycznej. Miała ona składać się z przewodniczącego wybieranego przez parlament, dwóch członków wybieranych przez Radę Ministrów oraz
Human rights in Post-Communist Albania..., s. 49.
Ibidem, s. 49.
20
Disclosing hidden history: Lustration…, s. 38.
21
W pierwotnej wersji ustawy włączono także funkcję deputowanego parlamentu, jednak
ów zapis został usunięty ustawą nr 8232 z 19.08.1997 r., wyłączono także z tej listy funkcję prefekta, Disclosing hidden history: Lustration..., s. 38.
18
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trzech członków wskazywanych odpowiednio przez Ministra Sprawiedliwości,
Ministra Obrony i dowódcę Państwowych Służb Bezpieczeństwa. Obrady komisji utajniono22.
O wyżej wymienione stanowiska nie mogli ubiegać się m.in.: członkowie
Biura Politycznego, sekretarz, członek Komitetu Centralnego Albańskiej Partii Pracy, Pierwszy Sekretarz partii w okręgach i innych jednostkach administracyjnych; pracownicy Bezpieczeństwa Państwowego, oprócz osób czynnie
sprzeciwiających się władzom lub publicznie dystansującym się od ich działań;
członkowie Rady Ministrów lub Rady Prezydenckiej, przewodzący obradom
Sądu Najwyższego, piastujący funkcję Prokuratora Generalnego; zasiadający
w Parlamencie przed 31 marca 1991 roku; legalnie lub nielegalnie zatrudnieni na
stanowisku oficera Bezpieczeństwa Państwowego; osoby, które zadenuncjowały lub dopuściły się fałszywych zeznań lub dostarczyły obciążających dowodów
w procesach politycznych w celu doprowadzenia do wyroku skazującego; oficerowie w obozach i więzieniach dla więźniów politycznych; absolwenci Wyższej
Szkoły Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, osoby będące śledczymi, prokuratorami, sędziami lub asystentami sędziów w procesach politycznych oraz osoby
w przeszłości lub nadal współpracujące z obcym wywiadem23.
Organizacja Human Rights Watch wskazała w swoim raporcie „Human
Rights in Post-Communist Albania” z 1996 roku, że jakkolwiek państwo powinno dążyć do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zbrodniom, jednak nie
powinno się wykluczać osób za przynależność do konkretnej grupy. Co więcej,
w raporcie wskazano na zagrożenie, że powołana przez rząd komisja może wykorzystać względy polityczne w celu odwołania kogoś ze stanowiska. Podkreślono
także, że czas obowiązywania oraz użyta terminologia stwarza obawę, że prawo
będzie wykorzystywane selektywnie przez rząd do likwidowania opozycji i uciszania głosów krytyki24.
Z kolei w raporcie Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI)
z 2014 roku poświęconego Albanii zauważono, że prawo lustracyjne, uchwalone przez ówcześnie urzędującą Partię Demokratyczną zaledwie kilka miesięcy
przed wyborami, w konsekwencji posłużyło do wyeliminowania siedmiu z dwunastu członków Partii Socjalistycznej z Zarządu Partii i jednej czwartej członków
z Parlamentu. W ten sposób lustracja stała się narzędziem walki z polityczny-

22
23
24

Human rights in Post-Communist Albania..., s. 2.
Disclosing hidden history: Lustration..., s. 38–39.
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mi konkurentami, nie zaś rozliczeniem zbrodni komunistycznych przez rzetelny
i przejrzysty proces25.
Zamieszki i protesty społeczne w 1996 roku, częściowo inspirowane przez
Partię Socjalistyczną, zmusiły partię rządzącą do wprowadzenia wielu zmian
do regulacji Partii Demokratycznej, co pozwoliło przedstawicielom opozycji na
powrót po wyborach w 1997 roku, kiedy zwycięstwo odniosła Partia Socjalistyczna i w krótkim czasie przystąpiła do zmiany prawa lustracyjnego. Nowe
przepisy stanowiły, że wszyscy przywódcy komunistyczni oskarżeni na mocy
„prawa o ludobójstwie” zostają zwolnieni z odpowiedzialności. W styczniu 1998
roku socjaliści przegłosowali poprawkę ograniczającą kategorie „byłych współpracowników reżimu” do „starszych oficerów”, „naczelnych funkcjonariuszy”
służb bezpieczeństwa i „kolaborantów” w procesach politycznych. Pozostawiono
natomiast zapis o utajnieniu prac komisji odpowiedzialnej za weryfikację akt, nie
umożliwiono także opinii publicznej dostępu do dokumentów. Komisja dokonała
przeglądu akt w sumie 3 tys. osób zatrudnionych w administracji publicznej i 84
z nich uznała za winne, bez ujawnienia, jakie funkcje pełniły i jak dalej potoczyły
się ich kariery. Mogło wydawać się podejrzane, że jedynie czterech ówczesnych
deputowanych uznano za komunistycznych kolaborantów, którzy jednak nie musieli rezygnować, ponieważ wprowadzone zmiany uniemożliwiały pozbawianie
urzędujących posłów mandatu26.
W lipcu 2008 roku do władzy powróciła Partia Demokratyczna27. 22 grudnia 2008 roku wprowadzono ustawę lustracyjną nr 10 034/2008 „O przejrzystości
wysokich funkcjonariuszy administracji publicznej i osób zajmujących stanowiska pochodzących z wyboru”, którą podzielono na pięć części. Rozdział pierwszy zawierał ogólne postanowienia w pięciu artykułach. Artykuł 1 określił cel,
2 – przedmiot ustawy, a 3 precyzował stanowiska, będące przedmiotem lustracji28. W regulacji wspomniano o stanowiskach: prezydenta Albanii, deputowanych Zgromadzenia Albańskiego; członków Rady Ministrów, wiceministrów,
funkcjonariuszy politycznych, sekretarzy generalnych, dyrektorów generalnych
i dyrektorów departamentów w ministerstwach, jak również analogicznych funk25
BTI 2014 Albania Country Report, s. 3, http://www.bti-project.de/uploads/tx_itao_download/BTI_2014_Albania.pdf (21.09.2014).
26
A. Elbasani, A. Lipinski, Public Contestation and Politcs..., s. 9.
27
I. Armakolas, B. Feta, Albanian politics: The ‘prehistory’ of a coming political
clash, ELIAMEP Briefing Notes, 16/2012, April 2012, s. 1, www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2012/04/Briefing-Notes_16_April-2012_Armakolas_Feta.pdf (22.09.2014).
28
V. Balaš, Albanian Lustration Acts, Its Constutional and International Law Pros and
Cons, s. 185, http://files.cyil.eu/200000018-01b1f02aba/CYIL_12_balas.pdf (22.09.2014).
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cji na szczeblach centralnych i w instytucjach; członków Wysokiej Rady Sprawiedliwości, a także sędziów i prokuratorów w sądach i urzędach prokuratorskich
wszystkich szczebli; wysokich funkcjonariuszy Kancelarii Prezydenta, administracji parlamentarnej, Wysokiej Rady Sprawiedliwości, Sądu Konstytucyjnego,
Urzędu Prokuratora Generalnego na szczeblach centralnych; gubernatorów, ich
zastępców i dyrektorów Banku Albanii; funkcjonariuszy Sił Zbrojnych, sztabu
generalnego, oficerach w randze generała lub pułkownika; prefektów, burmistrzów miast i sołtysów gmin29.
W artykule 4 zawarto listę pełnionych funkcji w okresie rządów komunistycznych, uniemożliwiających przyjmowanie powyższych pozycji, analogicznie
do zapisów Ustawy z 30 listopada 1995 roku. Wymieniono w nim: członków
Biura Politycznego, Komitetu Centralnego Albańskiej Partii Pracy, sekretarza
(wyłączono z listy osoby, które publicznie dystansowały się od działań władz lub
zrzekły się publicznie urzędu); członków Prezydium Zgromadzenia Narodowego;
Prezesa Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego i Prezesa Głównego Biura
Śledczego; a także ministrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i ich zastępców. Dokument wspominał również w podpunkcie f) o wykluczeniu osób skazanych za zbrodnie przeciwko ludzkości, z wyrokiem skazującym za zniesławienie,
składających fałszywe donosy lub fałszywe dowody; współpracowników Służb
Bezpieczeństwa30.
W artykule 5 wskazano, że żadna osoba zajmująca w przeszłości funkcje
wymienione w artykule 4 nie mogła zasiadać w organie weryfikującym osoby indywidualne, powołanym na mocy artykułów od 6 do 12 rozdziału drugiego ustawy. Instytucja, która miała funkcjonować do końca 2014 roku, miała być odpowiedzialna za lustrowanie osób fizycznych, zajmujących lub chcących zajmować
posady publiczne lub w organie sądowniczym – upoważnionym do opiniowania
decyzji administracyjnych31.
Najsłabszą stroną regulacji było wprowadzenie jej zwykłą większością głosów, mimo że zawierała regulacje niezgodne z albańską konstytucją. W praktyce
oznaczało to konflikt o wiele poważniejszy, niż ten dotyczący umów międzynarodowych, których Albania była stroną. Przykładowo, nowa ustawa lustracyjna
odnosiła się tylko do funkcji wybieralnych, podczas gdy konstytucja nie przeLaw on the Cleanliness of the Figure of High Functionaries of the Public Administration
and Elected Persons, EURALIUS Translation – 17 January 2009, From the Official Journal of the
Republic of Albania nr 202/2009, s. 3, http://eudo-citizenship.eu/NationalElectoralLawsDB/docs/
default.pdf (22.09.2014).
30
Ibidem, s. 3.
31
Balaš, Albanian Lustration Acts..., s. 186.
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widywała ograniczeń w tym względzie, jak również nie pozwalała na jakiekolwiek restrykcje dotyczące prawa wyborczego obywateli – zarówno czynnego, jak
i biernego32.
Albański Sąd Konstytucyjny jednoznacznie określił nowe prawo jako niekonstytucyjne. Albański Komitet Helsiński oraz Stowarzyszenie Prokuratorów
Albańskich zaniepokojone sankcjami w nim zawartymi także zgłosiły zastrzeżenia. Opozycja obawiała się możliwości wykorzystywania nowych regulacji
w nieodpowiedni sposób. Wskazywano, że rząd może zwalniać urzędników sądowych prowadzących śledztwa w sprawie korupcji a niektórzy członkowie gabinetu premiera zamieszani byli w afery korupcyjne. Zamir Shtylla, zajmujący się
sprawami korupcyjnymi, ustąpił ze stanowiska z powodu zapisów ustawy33.
Nowe prawo lustracyjne spotkało się z falą krytyki również ze strony państw
zachodnich. Ambasada amerykańska w Tiranie wystosowała prośbę o zmianę
prawa lustracyjnego. Czeska prezydencja w UE wyraziła zaniepokojenie, wydając następujące oświadczenie: „Nowe prawo o lustracji albańskiego społeczeństwa porusza kilka kwestii budzących niepokój, szczególnie w odniesieniu do
pewnych aspektów i procedur, jak również do samej jego treści”. Sekretarz Generalny Rady Europy był o wiele bardziej dosadny, stwierdzając, że najnowszy
akt prawny dotyczący lustracji, uchwalony przez albański parlament, nie spełnia
standardów Rady Europy w zakresie demokracji, praw człowieka i rządów prawa. Co więcej, analiza przeprowadzona przez ekspertów Rady ukazała kilka zagadnień prawnych obejmujących wiele kategorii urzędników, których może ono
dotyczyć. W efekcie regulacje mogły dotknąć też osoby aktualnie urzędujące,
a także wpłynąć na przejrzystość i proporcjonalność procesu lustracyjnego i radykalność sankcji przewidzianych przez ustawę. Warto też zauważyć, że nowe
uregulowania nie były ograniczone czasowo34.
Premier Albanii, Sali Berisha ogłosił „historyczne zwycięstwo w walce
z przestępczością”, jednocześnie zaznaczając, że każde prawo lustracyjne spotyka się z krytyką, jednak moralne standardy, wyznaczone przez ustawę powinny
być uszanowane. Krytycy zauważyli, że ustawa jest niekonstytucyjna, gdyż pozwala na zwalnianie sędziów i prokuratorów przez specjalną komisję z powodu
zajmowanych przez nich posad sędziowskich i prokuratorskich w czasie reżimu
Ibidem, s. 187.
SE Times, Albanian lustration law criticized, www.setimes.com/cocoon/setimes/
xhtml/en_GB/features/setimes/features/2009/02/05/feature-02 (23.09.2014).
34
EU Pans Albania’s Lustration Law, www.balkaninsight.com/en/article/eu-pans-albanias-lustration-law (23.09.2014).
32
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komunistycznego, bez formalnego oskarżenia i procesu w sądzie.. Z kolei Alex
Finnen, ówczesny zastępca Przewodniczącego OBWE, stwierdził: „Odpowiednie
zapisy Konstytucji i standardy międzynarodowe powinny być przestrzegane”35.
Ostatecznie, w wyniku skargi złożonej w marcu 2009 roku przez Albański
Komitet Helsiński36, 23 marca 2010 roku albański Sąd Konstytucyjny uznał ustawę „O przejrzystości wysokich funkcjonariuszy administracji publicznej i osób
zajmujących stanowiska pochodzących z wyboru” z 2008 roku jako niezgodną
z Konstytucją obowiązującą w Albanii37.
3.	Działania UE na rzecz wpierania procesu demokratyzacji
w Republice Albanii
Albania od 2006 roku uczestniczy w procesie stowarzyszenia i stabilizacji,
stworzonym przez UE w celu efektywniejszego przygotowania państw Bałkanów Zachodnich do przyszłego członkostwa w strukturach europejskich. W 2014
roku Albania otrzymała status państwa-kandydata i dołączyła do innych krajów
regionu, takich jak: FYR Macedonia, Czarnogóra i Serbia. Ważne miejsce wśród
kryteriów umożliwiających staranie się o członkostwo w strukturach europejskich zajmują dobre administrowanie i rządy prawa, w których zawarto reformę
sytemu sądowniczego i administracji publicznej, a także walkę z korupcją i przestępczością zorganizowaną38.
Od 1991 roku Unia przekazała Albanii pomoc w wysokości ponad 1020 mln
euro, z czego 85 mln euro stanowiły pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W latach 1991–1993 całość alokacji o wartości 318 mln euro przeznaczono
na pomoc kryzysową i żywnościową (195 mln euro z programu PHARE i 120
mln euro z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej). W latach

Ibidem.
W jego skład wchodzili działacze Partii Socjalistycznej, a także członkowie Stowarzyszenia Prokuratorów Albańskich. Civil Rights Defenders, Court Rules Against Lustration Law,
20.04.2014, www.civilrightsdefenders.org/news/albaniens-forfattningsdomstol-upphaver-kontroversiell-lag-en-framgang-for-var-partner-ahcalbanian-constitutional-court-rules-against-lustration-law-a-success-for-our-partner-ahc-3/ (23.09.2014).
37
Ibidem.
38
20 Years That Changed Europe. The Copenhagen Criteria and the Enlargement
of the European Union, Conference Report, Kopenhaga 14.05.2013, s. 10, http://um.dk/
da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Politik-og-diplomati/Nyheder-og-publikationer/
20%20Years%20that%20Changed%20Europe_UM.pdf (23.09.2014).
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1994–1996 UE z programu PHARE przekazała Albanii środki w wysokości 190
mln euro na rzecz wsparcia reformy gospodarczej39.
W tabeli 1 przedstawiono wydatki Unii w latach 1991–2001 na rzecz Albanii. Widać wyraźnie, że w tym okresie większość funduszy, bo 669,0 mln euro
trafiło do Albanii z programu PHARE, natomiast alokacja na rzecz wsparcia demokratyzacji i przestrzegania praw człowieka wyniosła 3,5 mln euro.
W wyniku kryzysu politycznego w 1997 roku fundusze w większym stopniu ukierunkowano na przywrócenie rządów prawa (można było dofinansować
policję, służbę celną, wymiar sprawiedliwości i administrację)40.
W 1999 i 2000 roku z programu „PHARE Special Assistance for Public
Administration” UE wsparła proces przeprowadzania programu reform. Poprzez
Instrument Bezpieczeństwo Żywności/Pomoc Żywnościowa w 1999 roku do
Albanii trafiło 5 mln euro. Kraj otrzymał także 33 mln euro w ramach dodatkowego grantu, przeznaczonego na pokrycie kosztów związanych z napływem
uchodźców z Kosowa w 1999 roku. W 2001 roku do Albanii trafiła pomoc z nowo
utworzonego programu CARDS (Wspólnotowa Pomoc na rzecz Odbudowy, Rozwoju i Stabilizacji, ang. Community Assistance for Reconstruction, Development
and Stabilisation), dedykowanego obszarom powiązanym z Procesem Stabilizacji i Stowarzyszenia, tj. wymiarowi sprawiedliwości, sprawom wewnętrznym
(43% alokacji w ramach programu CARDS), następnie rozwojowi lokalnej społeczności (27%) oraz rozwojowi instytucjonalnemu (24%)41. Program miał być
nadzorowany przez Komisję Europejską.
W roku 2001 roku w ramach programu CARDS utworzono dwie sekcje poświęcone rządom prawa, rozwojowi kompetencji administracji publicznej i procesu demokratyzacji. Pierwsza z nich nosiła nazwę Wymiar Sprawiedliwości
i Sprawy Wewnętrzne. Alokacja w tym obszarze wyniosła w pierwszym roku
funkcjonowania programu 16 mln euro. Na drugą z sekcji – Rozwój Instytucjonalny – przeznaczono 7 mln euro42. W 2002 roku kwota przeznaczona na realizację działań w ramach Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
została zwiększona do 21 mln euro. Sekcja nr 2 o nazwie Rozwój kompetencji
administracji publicznej dysponowała 6 mln euro. Utworzono także nową sekcję
39
European Commission, Draft Programme: Support Programme for Albania in 2001,
s. 2, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/publications/albania_support
_programme_en.pdf (23.09.2014).
40
Ibidem, s. 3.
41
European Commission, Programme CARDS 2002 Financing Proposal for Albania,
CARDS 2003 Albania-Financing Proposal final, s. 5, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/publications/ap_albania_03_en.pdf (24.09.2014).
42
European Commission, Draft Programme: Support…, s. 2.
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– Stabilizacja demokracji, na którą przeznaczono 1 mln euro43. W trzecim roku
funkcjonowania programu w następujący sposób rozdysponowano środki: Sekcja
I – Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne – 20 mln euro, Sekcja IV –
Stabilizacja demokracji – 1 mln euro44. W 2004 roku na sfinansowanie priorytetu
Sekcja I – Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE zwiększyła kwotę
do 35 mln euro; kwota przeznaczona na realizację Sekcji – Rozwój Kompetencji
Administracji Publicznej wynosiła 4 mln euro, natomiast na sekcję Stabilizacja
demokracji – 2,5 mln euro45. W 2005 roku nastąpiła znacząca zmiana sposobu
finansowania poszczególnych obszarów – priorytety Wymiar Sprawiedliwości
i Rozwój Instytucjonalny zostały połączone w jeden – Dobre administrowanie
i Rozwój Instytucjonalny, o łącznej alokacji 3,8 mln euro, natomiast na obszar
priorytetowy Stabilizacja demokracji przeznaczono 2,4 mln euro46.
Działania w ramach programu CARDS Wymiar Sprawiedliwości to na przykład renowacja dwóch sądów apelacyjnych w Korçy i Vlory; nadzorowanie prac
renowacyjnych, ewentualny zakup wyposażenia; przeprowadzenie szkolenia kadry administracji sądowej; utworzenie sądu ds. poważnych przestępstw. Wybrane
działania w ramach Rozwoju Kompetencji Administracji Publicznej – doradztwo
służbie celnej w zakresie legislacji prawnej, zgodności i egzekwowania prawa,
wsparcie Wydziału Administracji Publicznej; zwiększane świadomości na temat
praw obywatelskich, włączając w to nowe regulacje47.
Program CARDS zamknięto w 2006 roku, zastąpił go nowy program IPA
(Instrument Pomocy Przedakcesyjnej – ang. Instrument for Pre-Accession Assistance), łączący w jeden kilka dotychczas dostępnych instrumentów pomocowych. Komponent pierwszy programu – Wsparcie transformacji i rozwój instytucjonalny. Wartość dofinasowania zależała od zakresu tematycznego, pierwszym

European Commission, Programme CARDS 2002 Financing…, s. 7.
European Commission, Programme CARDS 2003 Financing Proposal for Albania,
s. 15, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/publications/ap_albania_03
_en.pdf (24.09.2014).
45
European Commission, Amended CARDS Action Programme 2004 for Albania, s. 17,
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/publications/ap_albania_2004_
amend_en.pdf (24.09.2014).
46
European Commission, Ad-Hoc Evaluation Final Report Albania CARDS Annual Programme 2005, 17.12.2005, s. 20, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/
evaluation/ad_hoc_albania_cards_final_report_171208_en.pdf (24.09.2014).
47
European Commission, Pogramme CARDS 2002…, s. 7–8.
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były kryteria polityczne i ich waga, co wynosiło 25–30%, podobnie kryteria ekonomiczne – 25–30% oraz standardy europejskie – 50–60%48.
Wartość przekazanego wsparcia w zakresie pierwszego z wyżej wymienionych kryteriów, tj. kryterium politycznego w latach 2007–2009 w ramach programu IPA dla Albanii, przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Pomoc UE w ramach programu IPA – kryterium polityczne dla Albanii
2007–2009 w euro i (%)
Lp.
1.
2.
3.
4.

Sektor pomocy
Rządy prawa i reforma systemu sądownictwa
Administracja
Publiczna
Walka z korupcją
Walka z przestępczością zorganizowaną

Alokacja w ramach
programu IPA
w roku 2007

Alokacja w ramach
programu IPA
w roku 2008

Alokacja w ramach
programu IPA
w roku 2009

15 518 790 (82)

15 518 790 (53)

9 470 000 (27)

3 500 000 (18)

7 955 470 (37)

22 322 000 (64)

–

2 130 000 (10)

–

–

–

1 500 000 (4)

Źródło: European Commision, The European Union’s IPA Program For Western Balkans Thematic Evaluation of Rule of Law, Judicial Reform and Fight against Corruption and Organised Crime in the Western Balkans – Lot 3 Service Contract Ref. No. 2010/ 256 638, Final
Main Report 2013, Berenschot and Imago, grudzień 2013, s. 111, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2013_final_main_report_lot_3.pdf
(24.09.2014).

Wybrane projekty realizowano w latach 2009–2011: „Wsparcie Reformy Sytemu Sądowego EURALIUS” (2009) – wsparcie albańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości (systemu sądownictwa) przez poprawę systemu prawnego i zdolności instytucjonalnego i wsparcie reformy sądownictwa; „Dostarczenie pojazdów
do ochrony świadków” (2009) – finansowanie przystosowanych pojazdów motorowych przeznaczonych do przewożenia świadków; „Budowa obiektu aresztu
przedprocesowego i więzienia w Shkodrze” (2011)49.

European Commission, Commission Decision C(2007)2245 of 31/05/2007 on a Multi-annual Indicative Planning Document (MIPD) 2007–2009 for Albania, s. 23, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/mipd_albania_2008_2010_en.pdf (24.09.2014).
49
European Commission, The European Union’s IPA Program For Western Balkans…,
s. 114.
48
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Zakończenie
Proces lustracyjny w Albanii, rozpoczęty przez Partię Demokratyczną a następnie wznowiony w 2008 roku, wzbudził poruszenie nie tylko w społeczeństwie albańskim, ale także w opinii międzynarodowej. Radykalizm rozwiązań
zaproponowanych w ustawach lustracyjnych w dużym stopniu naruszał literę
prawa albańskiej konstytucji oraz standardy umów międzynarodowych, których
Albania była stroną. Reżim totalitarny, od zakończenia drugiej wojny światowej
do lat 80. XX wieku, poczynił duże spustoszenie w społeczeństwie albańskim,
często przymuszanym w różnej formie do współpracy z władzami komunistycznymi.
W konsekwencji bardzo dużą grupę obywateli albańskich piastujących publiczne funkcje objęto represjami, przewidzianymi w ustawie, a które były egzekwowane przez ciała wykonawcze, utworzone przez to prawo. Doprowadziło to
do sytuacji, w której wiele osób straciło pracę z powodu pełnienia urzędu w okresie rządów komunistycznych. Należy także dodać, że prawo lustracyjne stało się
de facto narzędziem w walce politycznej – dzięki ustawie uchwalonej w 1995
roku uniemożliwiło wielu deputowanym opozycyjnej Partii Socjalistycznej ubieganie się o mandat poselski. Co więcej, regulacja lustracyjna stworzyła poważny
kryzys w systemie sądownictwa, gdyż wielu doświadczonych sędziów i prokuratorów zmuszono do złożenia urzędu, a ich miejsce zajęli absolwenci półrocznych
kursów prawniczych. Ostatecznie protesty, także ze strony międzynarodowej
opinii publicznej, spowodowały uznanie obu ustaw przez Sąd Konstytucyjny za
niezgodne z konstytucją.
W odpowiedzi na wspomniany kryzys polityczny Unia Europejska przesunęła znaczną część swoich środków na wsparcie procesu demokratyzacji i rządów
prawa. Warto wspomnieć dwa najbardziej znaczące programy w tym zakresie,
a więc program CARDS (w latach 2001–2006), w całości poświęcony wsparciu procesu demokratyzacji i rządów prawa oraz program IPA, którego struktura
przewidywała przyznanie środków na ten cel w ramach komponentu „Wsparcie
procesu transformacji i rozwoju instytucjonalnego”.
Streszczenie
Albania pod rządami Envera Hodży zyskała opinię najkrwawszego reżimu w Europie, dlatego niewątpliwie ważne jest, z punktu widzenia demokratycznego państwa, pociągnięcie do odpowiedzialności winnych za zbrodnie popełnianie podczas reżimu ko-
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munistycznego. Lustracja w Albanii, rozpoczęta przez Partię Demokratyczną, wzbudziła
jednak wiele wątpliwości, zarówno w kraju, jak i zagranicą, ze względu na sprzeczność
nie tylko z państwowymi, ale także międzynarodowymi standardami prawa. Unia Europejska od czasu kryzysu politycznego wywołanego uchwaleniem ustaw lustracyjnych,
aktywnie wspiera demokratyzację i rządy prawa w Albanii. W artykule przeanalizowano prawo lustracyjne oraz wybrane działania UE na rzecz umocnienia demokratyzacji
i rządów prawa w Albanii. Scharakteryzowano także zmiany w systemie sądownictwa
po upadku komunizmu w Albanii.
Słowa kluczowe: lustracja, Albania, dekomunizacja, pomoc przedakcesyjna, UE

THE DECOMMUNISATION PROCESS OF ALBANIA
– LUSTRATION, THE JUDICIAL SYSTEM
AND THE EU’S PRE-ACCESSION ASSISTANCE
Summary
Albania, under Enver Hoxha’s rule, was said to be the bloodiest regime in Europe.
Without doubt, significant issue for every democratic state is to punish for Communist
regime crimes. Nevertheless, lustration process launched by the Democratic Party came
under fierce criticism from both local and abroad for its incompatibility with national
and international laws. The European Union since the political crisis, which took place in
2007, caused by new amended lustration legislation, supports Albania’s efforts towards
stabilisation of democracy. The article performs an analysis of the lustration laws as well
as selected activities undertaken by the EU in order to enhance democratic system and
rule of law in Albania. It also describes changes made into the judicial system after the
fall of Communism.
Key words: lustration, Albania, decommunisation process, Pre-Accession Assistance, EU
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TRANSFORMACJA CZY TRANZYCJA? SZKICE DEFINICYJNE
S. Huntington w swej książce o demokratycznych przeobrażeniach w świecie pisze, że „fala demokratyzacji jest grupą przemian z niedemokratycznych do
demokratycznych systemów politycznych, które nastąpiły w określnym czasie
i które były zdecydowanie liczniejsze od następujących w tym samym czasie
przemian w przeciwnym kierunku”. Jak zauważa autor: „Historia jest nieuporządkowana, a zmiany polityczne nie układają się same w zgrabnych historycznych szufladkach”. Tempo zachodzących procesów politycznych związanych
z przemianami bywa zmienne, inspirując do badań kolejnych przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych. Sytuacji tej sprzyja także pojawianie się nowych impulsów generujących badane zmiany. Przykładowo według
A. Antoszewskiego: „proces demokratyzacji uległ w początku pierwszej dekady
XXI stulecia pewnemu zahamowaniu, rozważania teoretyczne poświęcone tej
problematyce zyskały nowy impuls wraz z dokonaniem się »kolorowych rewolucji« w świecie pokomunistycznym, oraz wybuchem politycznej rewolty w Afryce
Północnej. Wydarzenia te unaoczniły – nie po raz pierwszy zresztą – potrzebę
analizy związków pomiędzy zjawiskami i procesami zachodzącymi w różnym
miejscu i różnym czasie jako fundamentu badań porównawczych”.
Mobilizacja zainteresowania transformacją dokonującą się w życiu społeczno-politycznym wynika z kilku powodów. W opinii M. Banaś i J. Dziadowiec
dzieje się tak „ze względu na tempo oraz intensywność transformacji, a także ich
realne oraz hipotetyczne skutki” oraz „ze względu na ich zasięg – z jednej strony
*
dr Małgorzata Mieczkowska, pracownik naukowy Instytutu Politologii i Europeistyki
Uniwersytetu Szczecińskiego, e-mail: kwietny@gmail.com

S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995, s. 24.

Ibidem.

A. Antoszewski, Demokratyzacja w Polsce w świetle współczesnej tranzytologii, w: Dylematy polskiej demokracji, red. Ł. Danel, J. Kornaś, Kraków 2012, s. 21.
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coraz bardziej globalny, ale z drugiej strony także silnie oddziałujący na zbiorowości lokalne i regionalne, co skutkuje istotnymi rekonfiguracjami dotychczasowych układów społeczno-kulturowych, gospodarczych i politycznych”.
Szczególne znaczenie mają zmiany w naszej części kontynentu. Zapoczątkowany proces transformacji systemowej w państwach bloku wschodniego, zaistniały wskutek odrzucenia przez społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej
powojennego, komunistycznego systemu społeczno-politycznego w 1989 roku,
dał początek nowej jakościowo wizji demokratyzacji życia społeczno-politycznego. Toczona dyskusja nad przeobrażeniami podnosi wieloaspektowość zaistniałych przekształceń – pochodnych transformacji. W coraz większym stopniu
zauważa się wielowariantowość dokonanych zmian na gruncie państw uczestniczących w tym procesie oraz wpływ perspektywy czasowej na dokonywane
analizy.
Warto także, za A. Wolff-Powęską, odnotować wiele pułapek czekających na badacza procesów transformacyjnych na obszarze Europy Środkowej
i Wschodniej wynikających z „niezwykłego zazębienia się historii i polityki”.
Autorka wskazywała także na szczególną rolę mediów w komentowaniu, ale
i współkreowaniu zaistniałych procesów i zjawisk. Podnosząc kwestie wielkości
i różnorodności zachodzących przemian, podkreślała fakt niemożności „objęcia
uwagą przez jednostkowego obserwatora całego kompleksu zachodzących we
wszystkich dziedzinach zmian, zarówno w życiu wewnętrznym poszczególnych
państw, jak i otoczeniu międzynarodowym”.
Na zróżnicowanie definicyjne procesu przemian w Europie Środkowej
i Wschodniej zwracał uwagę m.in. J. Wojnicki, wskazując na takie terminy, jak
tranzycja, transformacja, demokratyzacja, urynkowienie (ukształtowanie gospodarki mniej lub bardziej rynkowej), modernizacja oraz europeizacja. Jak zauważał autor: „Każda z prezentowanych prób opisu była popularna w określonej fazie
badań nad wspomnianymi przemianami. W poszczególnej optyce analiz zwracano szczególną uwagę na inne elementy obserwowanych procesów. Jedni autorzy
podkreślali znaczenie odrzucenia rządów komunistycznych i przejście ku demokratycznej formie sprawowania władzy. Inni badacze koncentrowali się na urynkowieniu, przejściu od gospodarki socjalistycznej, tzn. centralnie sterowanej, ku
formom wolnorynkowym. Badano także kwestie modernizacji czy unowocześ
M. Banaś, J. Dziadowiec, Słowo wstępne, w: Współczesne transformacje. Kultura, polityka, gospodarka, red. M. Banaś, J. Dziadowiec, Kraków 2013, s. 8.

A. Wolff-Powęska, Oswojona rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie demokratyzacji, Poznań 1998, s. 16–17.
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nienia organizacji politycznej państwa. Ważnym aspektem była także kwestia
reorientacji w polityce zagranicznej państw omawianego regionu, tzn. rozwiązanie organizacji międzynarodowych skupiających państwa socjalistyczne typu
Układu Warszawskiego czy Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i zwrócenie
się ku Paktowi Północnoatlantyckiemu (NATO) i instytucjom unijnym (UE)”.
Podobnie na gruncie nauk socjologicznych A. Kolasa-Nowak zwraca uwagę, że: „Zmiany w sposobach ujmowania transformacji są w pewnym stopniu odbiciem przemian w rzeczywistości społecznej. Ewolucja sytuacji Polski, kolejne
reformy systemowe, wreszcie ich stopniowe społeczne zakorzenianie wyznaczały problemy badawcze, ujęcia, a nawet preferencje w ich interpretacji. Budowanie
modeli i wyjaśnianie nie jest neutralną działalnością poznawczą. Istnieje silne
sprzężenie zwrotne z kształtem rzeczywistości, z przyjętymi potocznie interpretacjami. W opisach przekształceń polskiego społeczeństwa jest ono bardzo
widoczne. Staje się bowiem tym ważniejsze, im kształt nowej rzeczywistości jest
płynny, dopiero rysujący się i ze swej natury zależny od ludzi i ich projektów”.
W prowadzonych rozważaniach nad przemianami w dawnym bloku
wschodnim podkreśla się silną indywidualność państw – podmiotów procesu
transformacji, która to nie pozwala na jednostronną systematyzację tego procesu ujawniającą się w braku jednego modelu transformacji, uzależnieniu zakresu i charakteru przemian od warunków wewnętrznych (wynikających z tradycji państwowej i demokratycznej, bliskość relacji z Zachodem, stopnia rozwoju
społeczno-gospodarczego), oraz zewnętrznych (odnoszących się do konfliktów
zbrojnych czy relacji z Rosją po 1991 roku).
Nauki społeczne do terminu „transformacja” przypisują teorie wyjaśniające
długofalowe przemiany cywilizacyjne i systemowe. Termin ten jest stosowany do
opisu takich zjawisk, jak: zmiana, wielka przemiana, przejście, przeobrażenie,
radykalna zmiana społeczna, metamorfoza, zwrot historyczny, modernizacja,
rewolucja, ewolucja, rozwój, postęp, reforma. W zależności od uwarunkowań
i kontekstu dokonujących się przekształceń mamy transformacje: rewolucyjne,
ewolucyjne, sterowane, spontaniczne, ciągłe, skokowe, incydentalne, długotrwa
J. Wojnicki, Europeizacja czy transformacja – ewolucje systemów politycznych Europy
Środkowej i Wschodniej, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 2, s. 7.

A. Kolasa-Nowak, Polskie studia nad transformacją: kierunki konceptualizacji, „Nauka” 2005, nr 4, 128–129.

J. Wojnicki, Europeizacja czy transformacja…, s. 8.

Sam termin „transformacja” w języku polskim tłumaczony jest jako proces przemian,
przeobrażenie, przekształcenie – zob. Mały słownik języka polskiego. Wydanie nowe, Warszawa
2000, s. 1042.
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łe, przeprowadzone z użyciem siły, w oparciu o dyskurs społeczny, regresywne,
bądź rozwojowe10.
W odniesieniu do transformacji postkomunistycznej, którą traktujemy jako
specyficzną zmianę społeczną, zauważamy równoczesne zachodzenie i nakładanie się zmian na trzech płaszczyznach: politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej. Płaszczyzna polityczna transformacji jest postrzegana jako proces demokratyzacji społeczeństwa przez jego upodmiotowienie wraz z zastosowaniem reguł liberalizacji życia publicznego. Na płaszczyźnie ekonomicznej
upowszechniane są i aprobowane zasady wolnego rynku i konkurencji. Z kolei
transformacja społeczno-kulturowa polega na odrzuceniu autorytaryzmu decyzyjno-nakazowego na rzecz zindywidualizowanego podejścia do pozyskanej
wolności i niezależności. Taka optyka procesu postkomunistycznej transformacji
systemowej, na przykład w Polsce, pozwala na zdefiniowanie pojęcia transformacji. Jest to zmiana ustrojowa budowana w procesie demokratyzacji w połączeniu z reformami instytucjonalnymi służącymi dostosowaniu się do nowych
warunków. Oparta jest także na transformacji ekonomicznej, tj. urynkowieniu
gospodarki oraz transformacji społecznej i kulturowej, kreującej społeczeństwo
obywatelskie aprobujące takie wartości, jak wolność i pluralizm kulturowy11.
Transformacja postkomunistyczna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, zapoczątkowana doświadczeniami rewolucji roku 1989, polegała nie tylko na
odrzuceniu i negowaniu systemu komunistycznego. Jej celem było również dokonanie wszechstronnych i głębokich zmian w globalnym kontekście12. Wielość
transformacji na gruncie europejskim charakteryzuje się po pierwsze faktem, że
w państwach transformujących się zmiany następowały w zindywidualizowanym tempie i z wykorzystaniem odpowiednich strategii, po wtóre w odniesieniu
do poszczególnego państwa mamy do czynienia nie z jedną transformacją, lecz
z ich wielościami i różnym natężeniem na poszczególnych płaszczyznach. Ich
przebieg cechuje brak synchronizacji i artykulacji w wymiarze całościowym,
tj. w odniesieniu do wszystkich państw byłego bloku wschodniego. mimo tych
rozbieżności i swoistych cech przypisanych poszczególnym państwom podlegającym transformacji, nauki społeczne dokonują pewnej generalizacji wspólnych
trendów i tendencji wychodzenia z komunizmu w kierunku gospodarki wolno-

Transformacja w Polsce i Niemczech Wschodnich – próba bilansu, red. A. Sakson,
Poznań 2009, s. 7.
11
Ibidem, s. 8.
12
Ibidem.
10
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rynkowej i demokracji liberalnej13. Przykładowo socjolog A. Sakson konstatuje: „Transformacja systemowa w Polsce i w Niemczech Wschodnich, czyli na
obszarze byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD), posiada wiele
cech wspólnych, ale także wiele różnic. Na tle Polski i innych postkomunistycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej, przypadek transformacji Niemiec
Wschodnich ma charakter szczególny i wyjątkowy”14. W przytoczonej powyżej
charakterystyce zawiera się specyfika niemieckiej transformacji, polegająca na
bezprecedensowym przykładzie włączenia obszaru byłej NRD do Unii Europejskiej i NATO15.
W naukach politologicznych posługujemy się terminem transformacja systemowa. Odnosi się on do opisu radykalnych zmian społecznych w państwach
Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku16. Równolegle do charakterystyki
i opisu tych wydarzeń stosowane jest pojęcie transformacja ustrojowa.
W opinii Z. Bloka, pojęcie to ma znacznie węższy charakter i odnosi się tylko do jednego z etapów dokonujących się przekształceń, tj. do etapu radykalnych
zmian ładu społecznego postrzeganego z perspektywy formalno-prawnej. Zatem
rozpatrując kryteria definicyjne transformacji, najbardziej trafna jest definicja
zaproponowana przez Z. Bloka, wskazująca, że transformacja systemowa jest
procesem pogłębionym w wymiarze jednostkowym, grup politycznych i całego
społeczeństwa, w ramach którego mamy do czynienia z procesem zmian świadomościowych, polegających na przyjęciu zupełnie innego systemu wartości. Przy
czym proces ten jest uzupełniany wdrażaniem, zgodnych z ogólną ideą transformacji, ustrojów: politycznego, ekonomicznego, socjologicznego17.

Ibidem, s. 9.
Cyt. za: ibidem, s. 9–10.
15
Zob. M. Żurek, Unia Europejska w polityce zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Determinanty Europapolitik, Szczecin 2012, s. 178–198.
16
Jak się zauważa, najważniejszymi zmianami w państwach Europy Środkowo-Wschodniej były: „odzyskanie suwerenności (w przypadku Czech, Słowacji oraz państw postjugosłowiańskich uzyskanie jej); zmiany w systemie gospodarczym (odejście od państwowego monopolu
własności i prywatyzacja, likwidacja dyrektywnego planowania, usamodzielnienie finansowe
przedsiębiorstw, reforma podatkowa, uruchomienie wolnego rynku, upłynnienie, a następnie
urealnienie kursów walutowych); zmiany w systemie politycznym (reforma instytucji państwa,
wprowadzenie pluralizmu partyjnego); likwidacja ograniczeń w obrocie informacji (zniesienie
cenzury); a także zmiany w strukturze społecznej (likwidacja partyjnej nomenklatury, odradzanie się klasy średniej i prywatnego biznesu) oraz przemiany postaw społecznych” – zob. T. Bodio, J. Wojnicki, P. Załęski, Modele transformacji państw postkomunistycznych, „Społeczeństwo
i Polityka” 2006, nr 2 (7), s. 93.
17
Z. Blok, Transformacja systemowa, w: Encyklopedia Politologii. Teoria Polityki, t. 1,
red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Kraków 1999, s. 291–292.
13
14
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Uwaga Z. Bloka, że pojęcie to będzie wielokrotnie przekształcane z racji
realizowanych celów badawczych w ramach konceptualizacji własnych badań,
przykładowo znajduje potwierdzenie i zastosowanie w badaniach procesu transformacji systemowej z perspektywy etnopolitycznej. Takie podejście badawcze
umożliwia ulokowanie mniejszości narodowych i etnicznych jako podmiotów
kreowania procesu transformacji systemowej. Można w tych badaniach zastosować koncepcję badania transformacji z punktu widzenia genetyczno-politologicznego, polegającego na zbadaniu istoty transformacji, tzn. charakteru biorcy;
określenie kto, co lub jaki mechanizm dokonuje interwencji; określenie istoty
i charakteru biorcy; opis przewidywanego charakteru biorcy wypracowanego
w wyniku całego procesu18.
Dla badania procesu transformacji w naukach politologicznych stosowana
jest także teoria modernizacji. Jako instrumentarium badawcze pozwala ona na
ogląd polityki etnicznej w kontekście całościowym, zintegrowanym społecznie
i politycznie z istniejącymi, wypracowanymi strukturami i podmiotami instytucji państwa. Uzupełniona koncepcją wyjaśniania cywilizacyjnego, proponowaną
przez A. Chodubskiego, daje możliwość oglądu problemu badawczego z perspektywy pól aktywności i sfer oddziaływań na podjęty problem badawczy.
Transformacja generuje skutki zderzeń tradycji z modernizacją. W ramach
tych modyfikacji kształtują się modele wielowariantowych rozwiązań, do których można zaliczyć realizowaną politykę etniczną państw uczestniczących
w tym procesie. Zasadny jest więc postulat metodologiczny wysuwany przez
A. Chodubskiego, aby w badaniach procesu transformacji ustrojowej posługiwać
się metodami badawczymi, jak dyrektywa kolejnych zbliżeń, holizm metodologiczny, a także metodami – systemową i analogii tudzież indukcji i dedukcji.
Z kolei na gruncie anglosaskiej politologii opis procesu przemian zapoczątkowanych w 1989 roku w bloku wschodnim jest określany mianem tranzycji,
czyli „przejścia od czegoś do czegoś”, tzn. od systemu totalitarnego do systemu
demokratycznego19. W tym przypadku traktuje się tranzycję jako szeroki proces demokratyzacji. Zaproponowane przez S.P. Huntingtona etapy przekształceń ku demokratyzacji są ujmowane następująco: rozpad rządów autorytarnych,
Z. Blok, Tranzycja, w: Encyklopedia Politologii. Teoria Polityki, t. 1, red. W. Sokół,
M. Żmigrodzki, Kraków 1999, s. 292–293.
19
Jak zauważono: „Badacze zachodnioeuropejscy częściej posługują się terminem „tranzycja” (od „transition” – przejście). Analitycy pochodzący z Europy Środkowo-Wschodniej
wybierają do opisu słowo „transformacja” (od „transformation” – przeobrażenie), sądząc że lepiej opisuje ono całokształt przeobrażeń ustrojowych w omawianych państwach” – zob. T. Bodio,
J. Wojnicki, P. Załęski, Modele transformacji państw..., s. 98.
18
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tranzycja, konsolidacja, dojrzewanie demokratycznego porządku politycznego.
W ocenie autora etap tranzycji w największym stopniu jest obarczony ryzykiem
i niepewnością, ponieważ mamy tutaj do czynienia z zagrożeniem reaktywacji
starego reżimu. Immamentną cechą transformacji, w ujęciu S.P. Huntingtona, jest
jej charakter hybrydoidalny, który ukształtowany po rozpadzie starego systemu
władzy łączy stare i nowe elity polityczne w ramach koegzystencji sprawowania
władzy przez consensus bądź konflikt.
Odmiennie, w znacznie węższy sposób, ujmuje proces tranzycji Z. Blok.
Termin ten odnosi się w jego ocenie jedynie do zmian politycznych, tj. „zinstytucjonalizowania demokracji”, pomijając urynkowienie gospodarki i zmiany
we własnym systemie bezpieczeństwa. Taka perspektywa badawcza pozwala ujmować tranzycję tylko jako pewną część radykalnych, dokonujących się zmian
w ramach transformacji systemowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Jednoznacznie odrzucona jest w tym ujęciu formuła traktowania pojęć tranzycja
i transformacja jako synonimicznych, ponieważ opisują one inne obszary zmian
i ich charakter20.
Należy zaznaczyć, że nauki politologiczne lokują transformację systemową w Europie Środkowo-Wschodniej również w obrębie współczesnych badań
trendów politycznych. W tym ujęciu termin trend polityczny ma zastosowanie
do opisu tendencji lub ogólnego kierunku rozwoju zmian. Ponadto jest on ważnym elementem lokowania transformacji w czasoprzestrzennym wymiarze, jeśli
do jego charakterystyki włączy się takie znamiona, jak: proces odchodzenia od
państwa represyjnego, autonomię społeczeństwa wobec państwa, decentralizację
i rozproszenie władzy przez rozwój organizacji samorządowych, spontaniczne
organizowanie się ludzi, demokrację partycypatywną, aktywność i autonomię
grup mniejszościowych, osłabienie tożsamości państwowej na rzecz więzi lokalnych i globalnych, odideologizowanie życia politycznego, wzrost aktywności
organizacji pozarządowych i regionalną integrację21. Tradycyjnie, główne trendy polityczne korespondują z postępem naukowo-technicznym, przemianami
gospodarczymi i kształtowaniem się systemu nowych wartości, co podkreśla
w swej definicji A. Chodubski. Trend nadrzędności praw człowieka wobec ustawodawstwa państwowego, kształtowanie się globalnej świadomości, tolerancja
wobec różnych systemów wartości, wzrost aspiracji społecznych i politycznych,
to składowe elementy zapowiedzi rekonfiguracji znanego dotychczas systemu.
Z. Blok, Tranzycja...
A. Chodubski, Trend polityczny, w: Encyklopedia Politologii. Teoria Polityki, t. 1,
red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Kraków 1999, s. 293–294.
20
21
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A. Chudobski przestrzega jednak przed posługiwaniem się tym terminem jako
narzędziem badawczym, wskazując na trudności metodologiczne gromadzenia
weryfikowalnych danych, stosowania metody eksperymentalnej22.
W analizie prawidłowości transformacji w Europie Wschodniej w opisie
przemian stosowany jest także termin „zależności od szlaku” P. Piersona. Autor zaznacza, że pojęcie to zawiera w sobie kilka podstawowych twierdzeń, do
których przykładowo należą czas rozpoczęcia i sekwencja zmian (bowiem zawsze istnieje możliwość pojawienia się alternatywnych rezultatów), a także, że
dramatyczne i często o wielkiej skali skutki mogą być następstwem stosunkowo
drobnych i przypadkowych wydarzeń 23.
Z kolei G. Ekiert wyróżnia cztery grupy czynników, determinujących kształt
i przebieg transformacji. Zalicza do nich: dziedzictwo przeszłości i warunki wyjściowe, przyjęte rozwiązania instytucjonalne (wybór instytucji), zakres pomocy
zewnętrznej oraz kierunki polityki nowych władz24. Autor kładzie szczególny nacisk na wzięcie pod uwagę przeszłości i warunków wyjściowych. Uwzględniana
przez niego perspektywa „zależności od szlaku” ma tę zaletę, że scala niepowtarzalne doświadczania historyczne i jednostkowe wydarzenia przypisane do określonych miejsc i społeczeństw. To z kolei pozwala na restrukturyzacje regionalne
zachodzące w transformacji. W swych badaniach G. Ekiert odrzuca stanowisko,
że kraje Europy Środkowo-Wschodniej – z racji kształtowania swych powojennych losów historycznych przez ZSRR – stanęły wobec tych samych wyzwań
wynikłych z procesów transformacyjnych. W jego ocenie strukturalne i polityczne różnice stały się pochodnymi dynamiki przekształceń relacji między władzą
a społeczeństwem i pogłębiały się z upływem czasu25. Zatem, jeśli chcemy wyjaśnić odmienne kierunki i rezultaty zmian politycznych, to musimy odwołać się
do spuścizny realnego socjalizmu omawianego kraju. Przyjęta przez autora charakterystyka opisująca poważne różnice wychodzenia z socjalizmu i wchodzenia
na drogę transformacji jest etykietowana w symptomatyczny sposób:
– Polska i Węgry – wypaktowana,
– Czechosłowacja i Niemiecka Republika Demokratyczna – błyskawiczna,
– Bułgaria – odgórnie sterowana.

Ibidem, s. 294.
Cyt. za: G. Ekiert, Prawidłowości transformacji w Europie Wschodniej, w: Demokracja w Europie Środkowej, 1989–1999. Studia historyczne i porównawcze, red. J. Miklaszewska,
Kraków 2001, s. 17.
24
Ibidem.
25
Ibidem, s. 14.
22
23
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W opinii G. Ekierta zwłaszcza wyjaśnianie początkowych faz transformacji należy diagnozować przez pryzmat dziedzictwa przeszłości, poszukując
w nim najlepszych przesłanek wyjaśniania transformacji. Ekiert zalicza do nich:
postawy ludzkie, cechy porządku instytucjonalnego, a także endogenne efekty
komunistycznego systemu, które sprzyjały zmianom. Kumulacja czynników
w czasie i przestrzeni polityczno-państwowej, takich jak: reformy gospodarcze
i rynkowe, liberalizacja polityczna, wzrastający pragmatyzm komunistycznych
elit, powstawanie opozycji, wygenerowały podłoże procesów transformacji. Stąd
jego konstatacja, że najważniejszą cechą opisu i wyjaśniania postkomunistycznej transformacji jest punkt wyjścia oparty na dziedzictwie historycznym26.
Taka perspektywa badawcza optuje za stanowiskiem, że dziedzictwo przeszłości
determinuje zbiór dostępnych możliwości i sprawia, że wybór jednych instytucji jest bardziej prawdopodobny niż innych. Zsumowane dziedzictwo przeszłości i rezultaty wyborów inaugurujących demokrację – w opinii G. Ekierta – są
wystarczająco mocnymi przesłankami wyjaśniającymi, dlaczego niektóre kraje
osiągnęły większe sukcesy niż inne. Ogniskując uwagę na spuściźnie przeszłości i pierwszej fazie transformacji, przyjmuje on w badaniach tym samym perspektywę „zależności od szlaku”. z tego punktu widzenia autor proponuje, by
postkomunistyczne transformacje charakteryzować jako „proces kumulowania
się pozytywnych lub negatywnych efektów”, na który większy wpływ wywierają
czynniki historyczne, sekwencja zdarzeń i działania podejmowane wcześniej, niż
działania i wydarzenia późniejsze27. Ekiert podkreśla także „mocowania procesów transformacji ustrojowej w kontekstach postkomunistycznej demokratyzacji
i niepewnym kontekście międzynarodowym”28.
Przytoczone powyżej stanowiska badawcze, odnoszące się do transformacji
systemowej, jasno wskazują w tym wypadku różną optykę badawczą. sugestie
i wnioski lokują zasadniczo transformację systemową na płaszczyźnie politologicznej w endogennych ramach politycznych doświadczeń państw europejskich.
Streszczenie
W artykule autorka omawia dwie formy pojęcia definiującego proces przemian
w Europie Środkowej i Wschodniej. Wskazuje na podobieństwa i różnice w użyciu tych
terminów. Upadek reżimów komunistycznych w poszczególnych krajach bloku wschod26
27
28

Ibidem, s. 16.
Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 28.
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niego stworzył możliwość badania i analizy procesów tranzycji i transformacji. Zaistniałe wówczas daleko idące różnice w sposobach formowania się odmiennych rozwiązań
instytucjonalnych zaowocowały kontrastowo odmiennymi cechami i osiągnięciami.
Słowa kluczowe: transformacja, tranzycja, trend polityczny, Europa Środkowa i Wschodnia

TRANSFORMATION OR TRANSITION?
DEFINITIONAL delibERATIONS
Summary
in the article the author discusses two types of terms defining the transition process in Central and Eastern Europe and demonstrates the similarities and differences in
the use of these terms.
The collapse of communist regimes in different countries of the Eastern bloc has
created the opportunity to study and analyze the processes of transition and transformation. the far-reaching differences that occurred at the time in the formation of different
institutional arrangements have resulted in contrast and different attributes and achievements.
Key words: transformation, transition, political trend, Central and Eastern Europe
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ZNACZENIE JĘZYKA NARODOWEGO
W PROCESIE EMANCYPACJI POLITYCZNEJ WALII I KORNWALII
na początku xxi wieku
Odzwierciedlanie układu cywilizacyjnych wzorów kulturowych przez język
sprawia, że nie jest możliwe uchwycenie i zrozumienie istotnych cech kultury
narodowej bez pomocy symbolizmu językowego (nadającego tym cechom znaczenie zrozumiałe dla całego społeczeństwa). Przez naukę języka wytwarza się
aparat pojęciowy służący postrzeganiu i nazywaniu elementów otaczającej rzeczywistości, opartych na systemie norm i wartości charakterystycznych dla danej
nacji. Język pozostaje bowiem nierozerwalnie związany z pojęciem „psychiki
narodowej”, oznaczającym właściwy dla danego narodu sposób postrzegania
i percypowania świata. Zrozumiałe jest zatem, że każda grupa społeczna z poczuciem tożsamości narodowej domaga się gwarancji nienaruszalności swojego
języka. Dotyczy to przede wszystkim mniejszości narodowych, które funkcjonując w organizmach państwowych zdominowanych przez inne grupy narodowościowe, mają uzasadnione powody do wysuwania roszczeń dotyczących ochrony
lub rozwoju języka, którym się posługują. Jeżeli działania takie podejmowane są w ramach przeciwstawienia się państwowej polityce językowej (będącej
de facto polityką narodowościową – ponieważ państwo „wspierając lub zwalczając konkretne języki wspiera lub zwalcza ludzi, którzy danymi językami się
posługują lub są z nimi emocjonalnie związani”) – to przez przekształcenie wąBartłomiej H. Toszek, prawnik, doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, e-mail: Clermont@wp.pl.

E. Sapir, Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, Warszawa 1978, s. 88.

J. Obara, Kategoria ducha językowego w poglądach niektórych niemieckich i polskich
myślicieli XIX i XX wieku, w: Język a kultura. Podstawowe pojęcia i problemy, red. J. Anusiewicz,
J. Bartmiński, Wrocław 1991, s. 85.

R. Szul, Język, naród, państwo. Język jako zjawisko polityczne, Warszawa 2009, s. 7.
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skich inicjatyw ukierunkowanych na utrzymanie odrębności językowej w przedsięwzięcia emancypacyjne o wymiarze wielopłaszczyznowym przyczyniają się
do mobilizacji politycznej mniejszości. Przykładem ilustrującym powyższą tezę
jest systematyczny wzrost aktywności społeczności walijskiej i kornwalijskiej,
które od czasu zarzucenia przez władze brytyjskie „popularnej niegdyś (…) idei
jedno państwo – jeden naród – jeden język” zdołały umocnić poczucie swojej
tożsamości narodowej w sferze pozakulturowej, wysuwając następnie żądania
przyznania lub rozszerzenia autonomii decyzyjnej w ramach reformy dewolucyjnej.
W przeciwieństwie do pozostałych języków celtyckich na Wyspach Brytyjskich, „język walijski [cymraeg – dop. B.H.T.] mężnie opierał się inwazji
angielszczyzny” przez kolejne stulecia, toteż na początku XXI wieku odsetek
rdzennych mieszkańców posługujących się językiem narodowym był w Walii znacznie wyższy niż w Szkocji, Irlandii Północnej czy Republice Irlandii.
Jak bowiem wykazał powszechny spis ludności z 2001 roku, z ogólnej liczby
2 903 085 Walijczyków, zaawansowaną znajomość cymraeg połączoną z używaniem tego języka w życiu codziennym zadeklarowało 457 880 osób (16,2%),
natomiast umiejętność prowadzenia płynnej konwersacji oraz posługiwania się
prostymi zdaniami i zwrotami walijskimi zgłosiło odpowiednio 575 640 osób
(20,51%) oraz 797 866 osób (28,4%). Najwięcej ludności walijskojęzycznej zamieszkiwało hrabstwa położone w zachodniej i północnej części regionu, czyIbidem, s. 190.
Reforma dewolucyjna zapoczątkowana w 1997 r. stanowi szczególną formę decentralizacji regionalnej, polegającą na przekazywaniu (lecz nie oddawaniu) kompetencji należących do
parlamentu i rządu brytyjskiego na rzecz regionalnych zgromadzeń parlamentarnych i rządów;
jej specyfika wyraża się również ograniczonym zasięgiem geograficznym (nie obejmuje Anglii
z wyjątkiem Londynu), zróżnicowaniem kompetencji przysługujących poszczególnym regionom
oraz otwartym charakterem. Zob. szerzej: V. Bogdanor, Devolution in the United Kingdom, Oxford 2001, s. 201–286; C. Pilkington, Devolution in Britain today, Manchester–New York 2002,
s. 95–180; The Dynamics of Devolution. The State and the Nations 2005, red. A. Trench, Exeter–
Charlottesville 2005, s. 23–89; M. Kaczorowska, Dewolucja systemu politycznego: istota, wpływ
i znaczenie – casus Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w: J. Szymanek, M. Kaczorowska, A. Rothert, Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych,
Warszawa 2007, s. 107–184.

N. Davies, Wyspy, Kraków 2003, s. 841.

J. Davies, A History of Wales, London–New York–Toronto–Dublin–Camberwell–New
Delhi–Auckland–Johannesburg 2007, s. 699.

Ze względu na wiele czynników geograficznych (wyodrębnienie półwyspu walijskiego
z obszaru Wielkiej Brytanii granicami rzecznymi i wałem Offy), historycznych (istnienie suwerenności walijskiej do końca XIII w. oraz odrębności prawno-administracyjnej do połowy XVI w.,
a także utrzymywanie formalnej autonomii Księstwa Walii wewnątrz królestwa angielskiego) ludność walijska pomimo systematycznej anglicyzacji zachowała swoją odrębność etniczną i kulturo
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li Gwynedd (76,1%), Anglesey (70,4%), Carmarthenshire (63,6%), Ceredigion
(61,2%), Conwy (39,7%) i Denbighshire (36,0%), podczas gdy w graniczących
z Anglią hrabstwach wschodnich odsetek ten wynosił odpowiednio mniej, czyli
od 30,1% w Powys do 12,9% w Monmouthshire. Słabą znajomość języka walijskiego odnotowano również w Pembrokeshire (29,4%), które mimo geograficznego usytuowania w obszarze silnych wpływów cymraeg (na poziomie 61–63%)
znajdowało się w sferze równie mocnego oddziaływania kultury angielskiej, co
stanowiło efekt funkcjonowania zwartej społeczności anglojęzycznej (złożonej
przede wszystkim z potomków osadników flamandzkich sprowadzonych do
marchii walijskich w początkach XII wieku) w południowej części hrabstwa,
określanej mianem „małej Anglii poza Walią” (little England beyond Wales)10.
Na obszarze całego regionu funkcjonowała rozbudowana sieć placówek oświatowych, w których cymraeg był językiem wykładowym lub przedmiotem nauczania. W roku szkolnym 2000/2001 języka narodowego uczyło się 12 954 dzieci w wieku przedszkolnym (w 935 grupach przedszkolnych), 285 414 uczniów
szkół podstawowych (w 445 szkołach), 183 473 uczniów szkół średnich (w 123
szkołach)11, a także studenci wydziałów filologicznych Uniwersytetu Walijskiego
w Aberystwyth, Bangor, Cardiff, Swansea i Lampeter, wydziału medycznego tej
uczelni, niektórych wydziałów Uniwersytetu Glamorgan oraz tzw. nowych uniwersytetów, czyli University of Wales Institute Cardiff, North East Wales Institute, University of Wales College Newport, Higher Education Institute Swansea,
Trinity College Carmarthen i The Welsh College of Music and Drama. A chociaż
większość mieszkańców Walii posługiwała się na co dzień językiem angielskim,
wą (w tym językową). Dodatkowo implementacja reformy dewolucyjnej w 1999 r. spowodowała
pojawienie się zasadniczych różnic między angielskim i walijskim systemem politycznym oraz
prawno-administracyjnym. W rezultacie Walia określana jest przez konstytucjonalistów brytyjskich mianem kraju lub krainy (country), co odpowiada pojęciu kraju związkowego w państwach
federalnych (np. w Niemczech). Pojęcie regionu zastrzeżone jest natomiast dla utworzonych
w 1994 r. regionów angielskich, które nie mają samodzielności decyzyjnej w stosunku do władz
krajowych. Ponieważ jednak na gruncie języka polskiego termin „kraj” odnosi się najczęściej do
suwerennego państwa, natomiast pojęciem „regionu” określa się wyodrębnione historycznie lub
administracyjnie części tego państwa (bez względu na przysługujący ich władzom zakres kompetencji stanowiących), toteż w niniejszym artykule Walia konsekwentnie opisywana jest jako
„region”.

Office for National Statistics, Census 2001. Report on the Welsh language, London
2004, s. 7.
10
Zob. szerzej: G.M. Awbery, The Term ‘Landsker’ in Pembrokeshire, „Journal of the
Pembrokeshire Historical Society” 1990–1991, nr 4, s. 32–41; D. Davies, Pembroke is Little England after all!, „The Western Mail”, 8.01.2004, s. 8.
11
Mercator-Education: European Network for Regional or Minority Languages, The Welsh
language in education in the UK, Ljouwert/Leeuwarden 2001, s. 15, 19, 22–23.
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to dzięki wysiłkom podejmowanym od początku XX wieku przez entuzjastów
kultury i języka walijskiego oraz środowiska nacjonalistyczne „udało się osiągnąć (…) wspaniałe zwycięstwo w postaci istniejącego obecnie bilingwizmu (…),
który umocnił pozycję języka walijskiego”12. Dwujęzyczne nazwy ulic, miejsc
i miejscowości – wprowadzone początkowo jako wyraz zrozumienia i poszanowania potrzeb kulturowych (językowych) społeczności regionalnej, zostały następnie legitymizowane przez uznanie cymraeg za pomocniczy język urzędowy
przed organami administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości na podstawie
ustawy o języku walijskim z 1967 roku (Welsh Language Act 1967)13. Natomiast
w 1993 roku wszystkie jednostki administracji publicznej w Walii zostały zobligowane do traktowania cymraeg jako języka urzędowego na równi z językiem
angielskim, a egzekwowanie tego obowiązku powierzono nowo powstałej Radzie
Języka Walijskiego (Welsh Language Board)14, podlegającej bezpośrednio szefowi resortu walijskiego w rządzie krajowym, czyli Sekretarzowi Stanu ds. Walii (Secretary of State for Wales)15. Z kolei pozytywne rozstrzygnięcie drugiego
referendum dewolucyjnego w 1997 roku16 umożliwiło przesunięcie dotyczących
cymraeg uprawnień wykonawczych (w 1999 roku) i stanowiących (w 2006 roku
i w 2011 roku), przysługujących dotychczas władzom krajowym, do kompetencji
Walijskiego Zgromadzenia Narodowego (National Assembly for Wales). Systematyczne umacnianie pozycji ustrojowej legislatywy regionalnej stanowiło czynnik
determinujący rozszerzanie formalnych i instytucjonalnych gwarancji ochrony
języka walijskiego. Opublikowane w latach 2002–2003 dokumenty Rządu Walijskiego (Welsh Assembly Government) „Dwujęzyczna przyszłość” (Dyfodol
Dwyieithog: A Bilingual Future) oraz „Plan narodowej akcji na rzecz dwujęzycznej Walii” (A National Action Plan for a Bilingual Wales) zawierały zapowiedź
przekształcenia regionu w miejsce, w którym „każdy będzie mógł swobodnie
F. Dafydd, Welsh Icons, Ceredigion 2007, s. 16.
Zob. szerzej: The National Archives, Welsh Language Act 1967, www.legislation.gov.
uk/ukpga/1967/ 66/enacted (1.09.2014).
14
Zob. szerzej: The Welsh Language Board, About Us, www.webarchive.org.uk/
wayback/archive/2012 0330000810/http://www.byig-wlb.org.uk/english/about/Pages/index.aspx
(1.09.2014). Po likwidacji Rady Języka Walijskiego w 31.03.2012 r. jej kompetencje przejął Komisarz ds. Języka Walijskiego (Welsh Language Commissioner). Zob. szerzej: Comisinydd y Gymraeg, Hafan, www.comisiynyddygymraeg.org/ english/Pages/Home.aspx (1.09.2014).
15
Zob. szerzej: The National Archives, Welsh Language Act 1993, www.legislation.gov.
uk/ukpga/1993/38 (1.09.2014).
16
Zob. szerzej: R.W. Jones, D. Trystan, The 1997 Welsh referendum vote, w: Scotland and
Wales: Nations Again?, red. B. Taylor, K. Thomson, Cardiff 1999, s. 65–90; B.H. Toszek, E. Kużelewska, Od wizji do rzeczywistości. Dziesięć lat dewolucji w Walii, Warszawa 2011, s. 63–76.
12
13
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decydować o używaniu lub nieużywaniu walijskiego lub angielskiego, a równoczesna obecność obu tych języków [w życiu publicznym – dop. B.H.T.] będzie stanowiła źródło naszej siły i dumy”17. Wydany natomiast w 2007 roku (stanowiący
wspólne opracowanie rządu regionalnego i Welsh Language Board) „Schemat
[rozwoju – dop. B.H.T.] języka walijskiego” (Welsh Language Scheme) określał
planowane sposoby upowszechniania cymraeg we wszystkich sferach życia publicznego18, w celu zapewnienia mu pozycji już nie tyle równoprawnej, co raczej
uprzywilejowanej w stosunku do „obcego” języka angielskiego.
Radykalizacja działań mających uchronić język walijski przed naporem
angielszczyzny wynikała ze stopniowego zmniejszania się liczby mieszkańców
Walii zainteresowanych nauką i używaniem cymraeg. mimo wprowadzenia języka narodowego w wielu szkołach publicznych (jako przedmiotu nauczania
lub języka wykładowego), funkcjonowania wielu stacji telewizyjnych i radiowych oraz tytułów prasowych o częściowym lub całkowitym profilu walijskojęzycznym19, a także społecznej akceptacji bilingwizmu w przestrzeni publicznej,
podstawowym narzędziem komunikacji ludności regionu (z wyjątkiem hrabstw
Gwynedd i Anglesey) pozostawał język angielski. Nie ulegało zatem wątpliwości, że po okresie entuzjazmu, wywołanego pojawieniem się nowych możliwości
w zakresie samodzielnego decydowania o sprawach regionu (także w odniesieniu
do kwestii rozwoju języka narodowego), Walijczycy powrócili do właściwego sobie pragmatyzmu i zaczęli ponownie traktować cymraeg wyłącznie jako element
swojej spuścizny kulturowej o niewielkiej przydatności w codziennym życiu.
W rezultacie powszechny spis ludności przeprowadzony w 2011 roku wykazał,
że z ogólnej liczby 2 955 841 mieszkańców Walii w wieku powyżej 3 lat, biegłą
znajomość języka walijskiego w mowie i w piśmie wykazywały się 459 824 osoby (tj. 15,56%), a umiejętność czytania, prowadzenia konwersacji i rozumienia

17
Welsh Assembly Government, A National Action Plan for a Bilingual Wales, Cardiff
2003, s. 1.
18
Zob. szerzej: Welsh Assembly Government, Welsh Language Scheme, Cardiff 2007.
19
Jedyną walijskojęzyczną stacją telewizyjną jest S4C, jednakże programy w języku
walijskim emitują również BBC One Wales, BBC Two Wales i Sky Sports. Całodobowe pasmo
w cymraeg emitują stacje radiowe: BBC Radio Cymru, Heart Cymru i Radio Ceredigion, codzienne programy w tym języku – stacje Swansea Sound, Tudno FM, Heart North West and Wales,
Radio Carmarthenshire i GTFM, a przynajmniej raz w tygodniu – BRfm, Bro Radio, Calon FM,
Point FM, Radio Pembrokeshire, Radio Tircoed i studenckie radio Storm FM. Ponadto w Walii
wydawanych jest kilkadziesiąt dzienników, tygodników i miesięczników popularnych oraz periodyki specjalistyczne, w całości lub częściowo w języku walijskim.
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tego języka zadeklarowało odpowiednio 539 245 (tj. 18,24%), 562 016 (tj. 19,01%)
oraz 672 828 (tj. 22,76%) osób20.
Tabela 1. Poziom znajomości języka walijskiego w Walii w 2011 roku

Hrabstwo
Isle of Anglesey

Liczba
ludności
ogółem
67 403

Liczba ludności deklarującej znajomość języka walijskiego
w mowie
(bierną)

w mowie
(czynną)

w piśmie
(bierną)

w piśmie
(czynną)

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

42 746

63,4

38 568

57,2

34 683

51,5

31 322

46,5

Gwynedd

117 789

79 395

67,4

77 000

65,4

71 236

60,5

66 703

56,6

Conwy

111 724

39 408

35,3

30 600

27,4

28 302

25,3

24 371

21,8

90 527

28 296

31,3

22 236

24,6

20 830

23,0

17 803

19,7

146 940

24 999

17,0

19 343

13,2

18 524

12,6

15 168

10,3

Wrexham

129 425

23 022

17,8

16 659

12,9

16 474

12,7

13 214

10,2

Powys

129 083

30 703

23,8

23 990

18,6

22 987

17,8

19 287

14,9

73 847

38 547

52,2

34 964

47,3

32 647

44,2

29 278

39,6

Pembrokeshire

118 392

28 070

23,7

22 786

19,2

21 043

17,8

17 665

14,9

Carmarthenshire

177 642

92 345

52,0

78 048

43,9

69 985

39,4

60 197

33,9

Swansea

231 155

37 201

16,1

26 332

11,4

26 668

11,5

20 632

8,9

Neath Port Talbot

135 278

27 850

20,6

20 698

15,3

20 794

15,4

16 144

11,9

Bridgend

8,4

Denbighshire
Flintshire

Ceredigion

134 545

17 810

13,2

13 103

9,7

15 408

11,5

11 345

Vale of Glamorgan 122 018

16 177

13,3

13 189

10,8

13 496

11,1

11 020

9,0

Cardiff

332 273

44 164

13,3

36 735

11,1

37 742

11,4

31 776

9,6

Rhondda
Cynon Taff

225 555

35 686

15,8

27 779

12,3

30 539

13,5

24 285

10,8

Merthyr Tydfil
Caerphilly

56 623

6636

11,7

5028

8,9

5526

9,8

4211

7,4

171 972

21 984

12,8

19 251

11,2

19 173

11,1

16 043

9,3

Blaenau Gwent

67 348

5757

8,5

5284

7,8

4928

7,3

4393

6,5

Torfaen

87 844

8960

10,2

8641

9,8

7876

9,0

7097

8,1

Monmouthshire

88 609

9515

10,7

8780

9,9

8285

9,4

7208

8,1

139 849

13 557

9,7

13 002

9,3

12 099

8,7

10 662

7,6

Newport

Źródło: Office for National Statistics, 2011 Census: Welsh language skills – unitary authorities
in Wales, London 2012, s. 3–4.

Próbując przeciwdziałać tym tendencjom, National Assembly for Wales
w grudniu 2010 roku uchwaliło „środek prawny”21 dotyczący języka walijskiego, czyli The Welsh Language (Wales) Measure 2011, w którym oprócz potwierdzenia oficjalnego statusu cymraeg jako języka urzędowego określono również
20
Office for National Statistics, 2011 Census: Welsh Language Skills – Unitary Authorities
in Wales, London 2012, s. 3.
21
Od momentu wejścia w życie II ustawy o rządzie Walii (Government for Wales Act
2006) do chwili uzyskania kompetencji uchwalania aktów prawnych rangi ustawowej (Assembly
Acts) w 2012 r., Walijskie Zgromadzenie Narodowe miało kompetencje do stanowienia prawa pierwotnego wyłącznie w postaci „środków prawnych” (Assembly Measures) mających niższą moc
wiążącą od ustaw Parlamentu Brytyjskiego. Zob. szerzej: B.H. Toszek, E. Kużelewska, Od wizji
do rzeczywistości..., s. 103–105.
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„nowe standardy stosowania języka walijskiego przez podmioty świadczące
usługi na rzecz ludności, uprawnienia przysługujące Komisarzowi Języka Walijskiego [Welsh Language Commissioner – dop. B.H.T.] w zakresie egzekwowania praw osób posługujących się językiem walijskim (…), zasady sprawowania
kontroli sądowej przez Trybunał Języka Walijskiego [Welsh Language Tribunal
– dop. B.H.T.] nad decyzjami podejmowanymi przez Komisarza (…), uprawnienia Partnerskiej Rady Języka Walijskiego [Welsh Language Partnership Council
– dop. B.H.T.] jako organu doradczego rządu [regionalnego – dop. B.H.T.] w kwestiach dotyczących ochrony i rozwoju języka walijskiego”22. Ponadto w 2011 roku
opublikowano nowatorską strategię rozwoju cymraeg na lata 2012–2017, w której
podkreślono konieczność pogłębienia promocji języka narodowego (przez nakłanianie do używania go w relacjach rodzinnych, sąsiedzkich i pracowniczych),
zwiększenie liczby zajęć przedszkolnych i szkolnych prowadzonych po walijsku,
zapewnienie językowi walijskiemu pierwszeństwa stosowania przed językiem
angielskim w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także rozbudowywanie walijskojęzycznych stron internetowych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych23. Jak dotąd realizacja tych projektów nie przyniosła jednak spodziewanych rezultatów, o czym świadczy utrzymujący się spadek liczby
ludności walijskojęzycznej. Jest to spowodowane w równej mierze wymieraniem
starszego pokolenia Walijczyków (wśród których pozostają najsilniej zakorzenione tradycyjne wzorce kulturowe, obejmujące znajomość języka narodowego),
co procesami globalizacyjnymi przyczyniającymi się do zwiększenia mobilności młodszego i średniego pokolenia mieszkańców regionu, którzy – mieszkając w Walii, poszukują lepszych możliwości zarobkowych w nieodległych hrabstwach angielskich (przyswajając sobie automatycznie tamtejszą kulturę i język).
Istotny wpływ na rozwój opisanej wyżej tendencji wywiera także walijski kompleks niższości wobec lepiej rozwiniętej pod względem gospodarczym i społecznym (a przez to „bardziej ucywilizowanej”) Anglii, co skłania wielu Walijczyków
(szczególnie na obszarach przylegających do wału Offy24 oraz w Pembrokeshire)
do porzucania rodzimych i przyjmowania angielskich wzorców kulturowych 25.
22
Welsh Government, Welsh language: Annual report 2010–2011, Cardiff 2011, s. 5. Zob.
szerzej: The National Archive, Welsh Language (Wales) Measure 2011, www.legislation.gov.uk/
mwa/2011/1/contents/enacted (1.09.2014).
23
Welsh Government, Welsh language..., s. 6–7.
24
Wał Offy (Offa Dyke) to wał ziemny o długości ok. 240 km, szerokości do 20 m i wysokości do 2,5 m znajdujący się na granicy Anglii i Walii; został usypany w 2. poł. VIII w. na rozkaz
mercjańskiego króla Offy.
25
Zob. szerzej: M. Parker, Neighbours from Hell?, Talybont 2007, s. 111–128.
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Język kornijski (kernewek) jeszcze do niedawna był uważany za wymarły.
Ostatnią osobą posługującą się wyłącznie tym językiem była najprawdopodobniej Dolly Pentreath, która leżąc na łożu śmierci (w grudniu 1777 roku) oznajmiła:
„nie chcę mówić po angielsku!” (Me ne vidn cewsel Sewznek!)26. „Nauka notuje też,
że prawie sto lat później natrafiono jeszcze na sześć osób, które pamiętały pewną
ilość wyrazów kornickich. Trzy z nich umiały liczyć do 20, pamiętały pewną ilość
pojedynczych słów i były w stanie zbudować trzy zdania, choć niezbyt mogły
sprecyzować ich znaczenie”27. Podejmowane od 1904 roku wysiłki językoznawców i entuzjastów kultury kornwalijskiej zmierzające do odrodzenia kernewek
(na podstawie niepełnych informacji o gramatyce, składni i słownictwie) doprowadziły ostatecznie do odtworzenia, a raczej ponownego wytworzenia, syntetycznego języka zawierającego wiele elementów zapożyczonych z języków bretońskiego
i walijskiego. Pod koniec XX wieku powszechnie uważano, że pomysł wskrzeszenia kernewek jako języka mówionego na co dzień stanowi romantyczną fantazję.
Realistycznie rzecz biorąc, język ten mógłby w przyszłości przypuszczalnie stać
się językiem hobbystów, którym posługiwaliby się wyłącznie entuzjaści28. O zmianie tego stanu rzeczy zadecydowała dopiero implementacja reformy dewolucyjnej na pozostałych obszarach „celtyckiego obrzeża” (Celtic fringe)29, która przez
rozbudzenie wśród ludności Kornwalii tendencji odśrodkowych, przyczyniła się
również do przeniesienia zagadnień związanych z ochroną i rozwojem języka kornijskiego na płaszczyznę polityczną. Odpowiadając na liczne petycje lokalnych
instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i osób prywatnych, w listopadzie 2002 roku rząd brytyjski uznał kernewek za język regionalny w rozumieniu
Europejskiej Karty języków regionalnych lub mniejszościowych30, przyznając
mu status analogiczny do przysługującego (od 2001 roku) językom szkockim
(tj. celtyckiemu gaelic i germańskiemu scots), irlandzkiemu, mańskiemu i walijskiemu. W ten sposób „język kornijski uzyskał ochronę prawną (…), stając się sta-

M. Bodlore-Penalez, Atlas of Stateless Nations in Europe, Talybont 2011, s. 53.
E. Majewicz, A.F. Majewicz, Języki celtyckie na Wyspach Brytyjskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983, s. 19.
28
J. Haywood, Celtowie. Od epoki brązu do New Age, Warszawa 2008, s. 294–295.
29
Termin „celtyckie obrzeże” pojawił się w epoce późnowiktoriańskiej na oznaczenie
obszarów zamieszkałych w przeważającej części przez ludność pochodzenia celtyckiego, tzn.
Kornwalię, Walię, Irlandię i Szkocję. Zob. szerzej: T. Heyck, A History of the Peoples of the British Isles: From 1870 to Present, London 2002, s. 43.
30
Zob. szerzej: Europejska Karta języków regionalnych lub mniejszościowych (DzU 2009,
nr 137, poz. 1121), art. 1 lit. a.
26
27
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łym składnikiem kornwalijskiej tożsamości i dziedzictwa kulturowego”31. Trzy
lata później została natomiast powołana Partnerska Rada Języka Kornijskiego
(Cornish Language Partnership) stanowiąca platformę dyskusji przedstawicieli
władz hrabstwa, lokalnych struktur partii politycznych i organizacji społecznych
o sprawach dotyczących ochrony i rozwoju kernewek. Wypracowana przez ten
organ „Strategia [rozwoju – dop. B.H.T.] języka kornijskiego” (Cornish Language Strategy) została efektywnie wdrożona w latach 2005–2008 dzięki pomocy
finansowej ze środków Unii Europejskiej (w kwocie 600 tys. GBP)32. W rezultacie „język, który został odtworzony z różnych źródeł pochodzących z różnych
okresów i w związku z tym posiadający kilka różniących się odmian, których poprawność stanowiła przedmiot sporów toczonych od początku XX wieku (do tego
stopnia, że kontrowersje budziła nawet nazwa języka)”33, otrzymał ujednolicony
zapis ortograficzny34. W grudniu 2010 roku natomiast w internetowym „Światowym atlasie języków zagrożonych” UNESCO (redagowanym przez zespół liczący
ok. 30 lingwistów) zmieniono klasyfikację kernewek z „wymarły” na „krytycznie zagrożony”, co uzasadniono „nieodzwierciedlaniem stanu rzeczywistego
przez dotychczasowy termin (…) oraz postępującym procesem rewitalizacji języka kornijskiego”35.
Stworzenie prawnych i instytucjonalnych gwarancji ochrony i rozwoju kernewek nie oznaczało jednak automatycznego zwiększenia liczby osób posługujących się tym językiem. Według powszechnego spisu ludności z 2011 roku z ogólnej liczby 532 300 mieszkańców hrabstwa biegłą znajomość języka kornijskiego
połączoną z jego używaniem na co dzień zadeklarowały zaledwie 464 osoby
(tj. 0,1%), natomiast ok. 3500 osób (tj. 0,66%) stwierdziło, że posiada zdolność
prowadzenia rozmowy w tym języku lub jego rozumienia36. Nauczanie kernewek przez publiczne placówki oświatowe prowadzone jest aktualnie na poziomie przedszkolnym przez Cornwall College w Camborne, jako zajęcia fakultatywne w nielicznych szkołach podstawowych i średnich oraz w formie studiów
31
BBC News, Cornish gains official recognition, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
england/2410383.stm (1.09.2014).
32
Zob. szerzej: Department for Communities and Local Government, The United Kingdom’s Second Report to the Council of Europe under the Framework Convention for the Protection of National Minorities, London 2007, s. 9.
33
L. Cockcroft, Cornish Language Makes a Comeback, „The Daily Telegraph”, 21.05.2008.
34
Zob. szerzej: Cornwall County Council, An Outline of the Standard Written Form
of Cornish, Truro 2008.
35
BBC News, Cornish language no Longer Extinct, Says UN, www.bbc.co.uk/news/ukengland-cornwall-11935464 (1.09.2014).
36
Zob. szerzej: Cornish ‘has 557 speakers’, „The West Briton”, 7.02.2013.
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filologicznych w systemie dziennym na Uniwersytecie w Exeter (w sąsiednim
hrabstwie Devon) i poprzez e-learning na Uniwersytecie w Lampeter (w Walii).
Od czasu zakończenia w 1982 roku emisji kursów języka kornijskiego w Westward Television, nie powstał żaden cykliczny program telewizyjny w tym języku37. Nadawany w niedzielne poranki 15-minutowy kornijskojęzyczny program
publicystyczny Kroeder Kroghen został zdjęty z anteny BBC Radio Cornwall
w 1992 roku ze względu na niewielką liczbę słuchaczy, toteż obecnie na falach
tej stacji w kernewek emitowany jest wyłącznie 5-minutowy niedzielny serwis
informacyjny An Nowodhow. W rezultacie jedynym całodobowym kornijskojęzycznym nośnikiem audiowizualnym jest sporadycznie aktualizowany samoistny podcast radiowy Radio an Gernewegva finansowany ze środków Cornish
Language Partnership. Z tytułów prasowych redagowanych w kernewek największy nakład (ok. 400 egzemplarzy) ma wydawany przez Towarzystwo Miłośników
Języka Kornijskiego (Kowethas an Yeth Kernewek) miesięcznik An Gannas, na
łamach którego publikowane są informacje i komentarze do bieżących wydarzeń
lokalnych i krajowych, utwory literackie w języku kornijskim, listy od czytelników, quizy i krzyżówki. Podobny profil tematyczny ma również kwartalnik
An Gowsva wydawany przez Towarzystwo Ochrony i Promocji Języka Kornijskiego (Agan Tavas) oraz niezależny i nieregularnie publikowany periodyk
An Garrak. W ostatnich latach rubryki kornijskojęzyczne zostały także wprowadzone na łamy miesięczników My Cornwall Magazine i Cornwall Today.
Jako główną przyczynę słabego tempa rozwoju zaplecza edukacyjnego
i infrastruktury medialnej kernewek należy wskazać niski (wynoszący zaledwie
ok. 3,5% rocznie) wskaźnik przyrostu użytkowników tego języka. W konsekwencji społeczność lokalna jest in gremio niezdolna do odczytywania umieszczonych w miejscach publicznych informacji w języku kornijskim (np. oznaczeń
obiektów topograficznych, regulaminów zachowania w obiektach użyteczności publicznej, instrukcji obsługi urządzeń), co sytuuje podejmowane oddolnie
(tj. przez lokalne instytucje publiczne, partie polityczne, organizacje społeczne
i indywidualnych entuzjastów kultury kornwalijskiej) inicjatywy na rzecz bilingwizmu w kategoriach atrakcji turystycznych niemających istotnego wymiaru
praktycznego. Taki stan rzeczy nie zniechęca jednak zwolenników implementacji reformy dewolucyjnej w Kornwalii, których postulaty zazwyczaj oparte są na
założeniu, że skoro władze brytyjskie uznały kernewek za język regionalny, to
powinny również przyznać rdzennej ludności hrabstwa status mniejszości naro37

Zob. szerzej: M.J. Ball, The Celtic languages, London–New York 2004, s. 652–653.
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dowej oraz szeroką autonomię wewnętrzną. Wszystkie dotychczasowe inicjatywy prodewolucyjne (m.in. kampanie przeprowadzone w latach 2001 i 2008 przez
Cornish Constitutional Convention i Cornwall 2000 oraz wniesienie pod obrady
Parlamentu Brytyjskiego Government of Cornwall Bill 2008 autorstwa liberalnego posła Dana Rogersona38) zakończyły się jednak niepowodzeniem, co przyczyniło się do wyraźnego spadku zainteresowania społecznego perspektywami wynikającymi z ewentualnego osiągnięcia samodzielności decyzyjnej hrabstwa na
poziomie odpowiadającym istniejącemu w Szkocji, Walii lub Irlandii Północnej.
Dowodzi tego m.in. niewielkie poparcie udzielone prywatnej e-petycji Martina
Noye’a w sprawie przyznania Kornwalijczykom statusu mniejszościowego, pod
którą w latach 2009–2012 złożyło podpisy zaledwie 851 osób39.
Dążenie do podkreślenia swojej tożsamości narodowej, przez zapewnienie
należytych warunków rozwoju i formalnych gwarancji ochrony dla rodzimej kultury i języka, stanowiło jedną z najważniejszych przesłanek mobilizacji politycznej mieszkańców Walii i Kornwalii w XX wieku. W rezultacie język walijski
został podniesiony do rangi języka urzędowego (najpierw pomocniczego, a następnie oficjalnego), nastąpiła legitymizacja przejawów bilingwizmu połączona z dynamicznym rozszerzeniem tego zjawiska na wszystkie sfery przestrzeni
publicznej w regionie (włącznie z opierającymi się jego przyjęciu Monmouthshire i południowym Pembrokeshire), a wreszcie cymraeg został uznany za język
mniejszości narodowej w rozumieniu Europejskiej Karty języków regionalnych
i mniejszościowych. Z kolei przesunięcie na szczebel regionalny kompetencji decyzyjnych dotyczących sposobu wydatkowania środków pochodzących z budżetu państwa (w ramach reformy dewolucyjnej) umożliwiło zwiększenie wsparcia finansowego dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz uczelni
prowadzących nauczanie języka narodowego. Ogromny nacisk położony przez
władze walijskie na rozszerzenie i pogłębienie znajomości cymraeg wśród mieszkańców regionu skutkował wprowadzeniem tego języka jako przedmiotu nauczania lub języka wykładowego w wielu placówkach oświatowych. Kiedy jednak
po wygaśnięciu entuzjazmu – towarzyszącego pojawieniu się nowych możliwości po objęciu Walii procesami dewolucyjnymi – okazało się, że język angielski
Zob. szerzej: Cornwall Council, Cornish National Minority Report 2, Truro 2011;
B.H. Toszek, Perspektywy dewolucji w Kornwalii, w: Regiony Europy. Uwarunkowania, wyzwania i perspektywy rozwoju, red. A. Stępień-Kuczyńska, K. Dośpiał-Borysiak, R. Łoś, Toruń
2009, s. 197–214; United Kingdom Parliament, Government of Cornwall Bill 2008–2009, http://
services.parliament.uk/bills/2008-09/governmentofcornwall.html (1.09. 2014).
39
Zob. szerzej: HM Government, e-petition: Recognition of Cornwall as a National Minority, http://epetitions. direct.gov.uk/petitions/2835 (15.11.2012).
38
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nadal pozostaje podstawowym narzędziem komunikacji mieszkańców regionu
w relacjach prywatnych i publicznych (z wyjątkiem Gwynedd i Anglesey), liczba
osób posługujących się cymraeg zaczęła się systematycznie zmniejszać. Zaspokoiwszy swoje oczekiwania odnośnie do gwarancji ochronnych i rozwojowych
języka narodowego, Walijczycy przestali przejmować się dalszymi losami swojego języka, spychając go ponownie do roli pomnika kultury narodowej.
Z kolei język kornijski znajduje się na takim etapie rozwoju, na którym pozostawał cymraeg przed objęciem Walii procesami dewolucyjnymi. Ma bowiem
prawne i instytucjonalne gwarancje ochrony i rozwoju wynikające z objęcia
postanowieniami Europejskiej Karty języków regionalnych lub mniejszościowych oraz utworzenia Cornish Language Partnership. Stopniowo zwiększa się
liczba placówek oświatowych prowadzących naukę tego języka na wszystkich
poziomach edukacji. A chociaż odsetek mieszkańców Kornwalii deklarujących
chociażby pobieżną znajomość kernewek jest bardzo mały, to przecież zwiększa
się z roku na rok, podczas gdy liczba osób posługujących się innymi językami
celtyckimi w Wielkiej Brytanii nieustannie maleje. Należy zatem przypuszczać,
że popularność języka kornijskiego (stanowiącego obecnie najważniejszy, o ile
nie jedyny, wyznacznik tożsamości narodowej rdzennych mieszkańców hrabstwa) będzie wzrastać tylko do czasu osiągnięcia przez Kornwalię przynajmniej
namiastki samodzielności decyzyjnej przysługującej Szkocji, Walii lub Irlandii
Północnej. Ze względu jednak na oczywistą sztuczność kernewek (jako języka
syntetycznego) wydaje się, że proces zaniku zainteresowania jego praktycznym
zastosowaniem będzie w przyszłości postępował znacznie szybciej niż w wypadku cymraeg.
Zakładając niezmienność dotychczasowych tendencji odśrodkowych, zachodzących w ramach reformy dewolucyjnej i procesów paradewolucyjnych w Walii
i Kornwalii, należy sądzić, że sprawy dotyczące ochrony i rozwoju języka narodowego (traktowanego jako zasadniczy element tożsamości narodowej) pozostaną w centrum uwagi miejscowych ośrodków decyzyjnych. Opublikowane przez
Rząd Walijski (Welsh Government) i Radę Kornwalii (Cornish Council) językowe strategie rozwojowe wyraźnie wskazują na zamiar systematycznego zwiększania poziomu finansowania publicznych placówek oświatowych prowadzących
naukę języka narodowego, rozszerzania zakresu nauczania cymraeg i kernewek
przez nadanie tym językom statusu przedmiotów obowiązkowych w szkołach
walijskich i kornwalijskich, umacnianie bilingwizmu w przestrzeni publicznej
(m.in. przez propagowanie używania języka narodowego w relacjach rodzinnych
i sąsiedzkich) oraz dotowanie walijskojęzycznych i kornijskojęzycznych mediów.
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Odgórna stymulacja dwujęzyczności (mająca docelowo zapewnić pierwszeństwo
stosowania języka narodowego) nie może jednak przynieść spodziewanych rezultatów w sytuacji, gdy większość mieszkańców Walii i Kornwalii nadal porozumiewa się między sobą po angielsku. Co więcej, zmniejszanie się liczby osób mówiących językiem walijskim oraz powolny przyrost populacji używającej na co
dzień języka kornijskiego wskazuje, że oba te języki nie uzyskają w najbliższym
czasie większego znaczenia praktycznego i nie będą mogły skutecznie konkurować z językiem angielskim. Nie należy zatem przeceniać ich znaczenia w odniesieniu do procesów mobilizacji politycznej, w których to procesach posłużyły
jedynie do unaocznienia odrębności kulturowej Walijczyków i Kornwalijczyków,
będącej jednym z wielu argumentów przemawiających za wdrożeniem reformy
dewolucyjnej. Literalne odczytanie i zaspokojenie przez rząd brytyjski postulatów dotyczących utworzenia prawnych i instytucjonalnych gwarancji ochrony
i rozwoju obu języków spowodowało więc przesunięcie zainteresowania społeczności walijskiej i kornwalijskiej na inne środki służące realizacji zasadniczego
celu, tj. rozszerzenia lub implementacji procesów dewolucyjnych.
Streszczenie
Zakładając niezmienność dotychczasowych tendencji odśrodkowych, zachodzących w ramach reformy dewolucyjnej i procesów paradewolucyjnych w Walii i Kornwalii, należy sądzić, że sprawy dotyczące ochrony i rozwoju języka narodowego pozostaną
w centrum uwagi miejscowych ośrodków decyzyjnych. Opublikowane przez Rząd Walijski i Radę Kornwalii językowe strategie rozwojowe wyraźnie wskazują na zamiar systematycznego zwiększania poziomu rozszerzania zakresu nauczania cymraeg i kernewek,
umacnianie bilingwizmu w przestrzeni publicznej oraz dotowanie walijskojęzycznych
i kornijskojęzycznych mediów. Odgórna stymulacja dwujęzyczności nie może jednak
przynieść spodziewanych rezultatów, gdy większość mieszkańców Walii i Kornwalii
nadal porozumiewa się między sobą po angielsku. Co więcej, zmniejszanie się liczby
osób mówiących językiem walijskim oraz powolny przyrost populacji używającej na co
dzień języka kornijskiego wskazuje, że oba te języki nie uzyskają w najbliższym czasie
większego znaczenia praktycznego i nie będą mogły skutecznie konkurować z językiem
angielskim. Nie należy zatem przeceniać ich znaczenia w odniesieniu do procesów mobilizacji politycznej, w których to procesach posłużyły jedynie do unaocznienia odrębności kulturowej Walijczyków i Kornwalijczyków. Literalne odczytanie i zaspokojenie
przez rząd brytyjski postulatów dotyczących utworzenia prawnych i instytucjonalnych
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gwarancji ochrony i rozwoju obu języków spowodowało więc przesunięcie zainteresowania społeczności walijskiej i kornwalijskiej na inne środki służące realizacji zasadniczego celu, tj. rozszerzenia lub implementacji procesów dewolucyjnych.
Słowa kluczowe: tożsamość narodowa, język narodowy, Walia, Kornwalia, dewolucja

THE MEANING OF NATIONAL LANGUAGE FACTOR
IN POLITICAL EMANCIPATION PROCESSES OF WALES AND CORNWALL
at the beginning of the 21st century

Summary
Presupposing invariability of hitherto centrifugal tendencies in frames of devolution reform and predevolution processes in Wales and Cornwall, it is believed that questions of protection and development of national language are expected to remain in the
Welsh/Cornish authorities centre of interests. Published by the Welsh Government and
the Cornish Council schemes of national languages contains postulates of widening
range of cymraeg or kernewek teaching, strengthening of bilingualism in public sphere
and subsidizing of Welsh/Cornish media. However top-down stimulation of bilingualism will not succeed if the majority of people in Wales and Cornwall communicates in
English. Furthemore reduced number of Welsh speakers and slow growing number of
Cornish speakers shows that both these languages have no practical sense and are not
able to compete with English. There is no reason to overestimate meaning of Welsh and
Cornish in political mobilization processes because their role was only to confront Welsh
and Cornish cultural diversity. Literally interpreted and appeased by the UK Government
demands of legal and institutional guarantees of both languages protection and development caused finally displacement of public interests to other measures for realizing main
aim, which is widening or implementing devolution processes.
Key words: national identity, national language, Wales, Cornwall, devolution

