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Polscy intelektualiści o znaczeniu Niemiec dla Polski 
w Unii Europejskiej (2009–2016)1

Krzysztof Malinowski
DR HAB., PROF. US

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
e-mail: malinowski(at)iz.poznan.pl

S łowa k luczowe polskie elity polityczne, stosunki polsko-niemieckie, Unia Europejska

Abstrak t W dyskursie polskich intelektualistów odniesienia do Niemiec są integralnym składnikiem 
rozważań o miejscu Polski w Europie. Oś podziału, która przebiega między zwolennika-
mi integracji i zakorzenienia Polski w Unii Europejskiej a rzecznikami sceptycznej posta-
wy wobec UE, odzwierciedla odmienne rozumienie znaczenia Niemiec dla Polski oraz 
rozwoju Unii. W pierwszym – bardziej znaczącym – nurcie podkreśla się kluczową rolę 
współpracy Polski z Niemcami (w zakresie WPBiO, polityki wschodniej czy tworzenia 
przyszłej konstrukcji UE). Drugi nurt, krytyczny, sprzyjający prawicy, artykułuje raczej 
aspekty geopolitycznego bezpieczeństwa Polski i potrzebę podmiotowości Europy Środko-
wej, w której upatruje alternatywy dla współpracy z Niemcami. Wzmacnianie współpracy 
z Niemcami w UE traktuje raczej jako działania niezgodne z polskimi interesami i blokadę 
podmiotowej roli Polski.

The Polish intellectuals about Germany and its role for Poland in the European Union 
(2009–2016)
Key words Polish political elites, Polish-German relations, European Union

Abstrac t In the discourse of Polish intellectuals, references to Germany are central to disputes about 
Europe and Poland’s place in the Union. The line that separates advocates of Poland’s in-
tegration with the EU from Euro-skeptics coincides with different understandings of Ger-
many’s role and significance for Polish-German relations and for the development of the EU. 
In the former (prevailing) approach, the authors stressed the key significance of Poland’s 
collaboration with Germany (regarding the CSDP, eastern policy and the future structure 
of the EU). The latter critical approach supported by the political right wing tended to fo-
cus on Poland’s geopolitical security and the need for Central Europe’s autonomy, both of 

1  Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Polskie elity polityczne wobec stosunków Polski 
z Niemcami w ramach Unii Europejskiej”, który był finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podsta-
wie decyzji numer 2012/07/B/HS5/03966.
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which are seen as alternatives to cooperation with Germany. A closer cooperation between 
Germany and the EU was treated as rather contrary to Poland’s interests and as a barrier to 
Poland’s empowerment.

Wśród polskich elit uwidacznia się przeświadczenie, iż występują istotne zależności między cha-
rakterem relacji Polski z Niemcami a rolą Polski w Unii Europejskiej. W krytycznej fazie rozwo-
ju UE – trwającej od 2009 r. (od momentu kryzysu w strefie euro) – nastawienie do stosunków 
z naszym zachodnim sąsiadem było pełne rozbieżności świadczących o braku konsensu poli-
tycznego. Odmienne wyobrażenia o roli Polski w Europie i Unii Europejskiej, krystalizujące się 
wyraźniej od momentu przystąpienia Polski do UE w 2004 r., łączyły się z różnymi podejściami 
do Niemiec i koncepcjami wzajemnych stosunków, w tym przede wszystkim z kwestią, na ile 
strategiczne znaczenie mają nasze kontakty z Niemcami dla roli, jaka nam przypada w Europie. 

Zwrot na politycznej scenie w 2015 r. i dojście do władzy Prawa i Sprawiedliwości w momen-
cie, kiedy UE stanęła przed poważnym problemem uchodźczym, otworzyły na nowo dyskusję na 
temat znaczenia UE i również, w tym kontekście szczególnie, Niemiec dla Polski. 

Można zaobserwować, że związek między miejscem Polski w UE i rolą Niemiec miał dwa 
aspekty. Z jednej strony odniesienie do Niemiec jako strategicznego partnera pełniło funkcję 
modelującą poszukiwania miejsca Polski w UE, z drugiej zaś uchodziło za czynnik ogranicza-
jący kształtowanie roli naszego kraju w Europie. W tym sensie dyskurs o kształtowaniu się roli 
Polski w Europie/UE splatał się ze sporem o znaczenie Niemiec w tym procesie. 

Wyraźnie uwidoczniły się dwie narracje dotyczące modelowania stosunków Polski z Niem-
cami w ramach UE (Polska jako strategiczny partner vs. Polska jako podmiot uprawiający nieza-
leżną od Niemiec politykę w UE, np. w ramach Grupy Wyszehradzkiej). Mimo rozbieżności co 
do istoty relacji z Niemcami, wyznaczających podstawową oś podziału między ugrupowaniami 
centrowymi i lewicowymi (Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewi-
cy Demokratycznej i in.) a prawicą (Prawo i Sprawiedliwość), elementem łączącym oba nurty 
było m.in. podkreślanie, że w interesie Polski leży zapobieżenie takiemu rozwojowi UE, w któ-
rym dominującą pozycję zajmowałyby duże państwa członkowskie, przesądzające o losach UE. 

W dyskursie intelektualnym odniesienia do Niemiec są integralnym składnikiem rozważań 
o Europie i miejscu Polski w niej. Podział między zwolennikami integracji i zakorzenienia Pol-
ski w UE a rzecznikami sceptycznej postawy wobec UE odzwierciedla, podobnie jak w elitach 
parlamentarnych, choć słabiej, odmienne rozumienie roli Niemiec w rozwoju UE oraz znaczenia 
stosunków z Niemcami. 

W pierwszym – bardziej znaczącym – nurcie zwraca się uwagę na znaczenie procesów in-
tegracyjnych w Europie w przekonaniu, że jest to optymalna gwarancja rozwoju Polski i zabez-
pieczenie naszych interesów cywilizacyjnych i geopolitycznych. Kluczowa jest tutaj współpraca 
z Niemcami, np. w zakresie WPBiO, polityki wschodniej czy tworzenia przyszłej konstrukcji UE. 
Nurt, który można określić jako europejski, charakteryzuje udział środowisk niemcoznawczych, 
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specjalizujących się w badaniach stosunków polsko-niemieckich, a także czołowych politologów 
zajmujących się polską polityką zagraniczną.

Drugi nurt – krytyczny, sprzyjający prawicy – artykułuje raczej aspekty geopolitycznego 
bezpieczeństwa Polski i potrzebę zbudowania podmiotowości Europy Środkowej lub tzw. Mię-
dzymorza, w czym upatruje alternatywy dla współpracy z Niemcami. Tworzy go niewielka licz-
ba opiniotwórczych politologów i historyków raczej spoza środowisk niemcoznawczych, a także 
grupa osób, których przedmiotem zainteresowania są związki Polski z Europy Wschodnią. Łą-
czy ich mniejszy czy większy sceptycyzm wobec roli Niemiec w UE, która – jak się uważa – 
zmierza do federacji, a z drugiej strony sprzyja koncentracji władzy w grupie najsilniejszych 
państw europejskich. Kontestuje się w tym nurcie dwie tezy: że dla Polski UE jest podstawowym 
środowiskiem prowadzenia polityki zagranicznej oraz – co najistotniejsze – że dla współpracy 
z Niemcami nie ma alternatywy. 

Analiza dyskursu intelektualistów odnosi się do kilku kluczowych zagadnień. Zasadnicze 
znaczenie dla uchwycenia głównych różnic między nurtami ma wyjaśnienie dwóch kwestii: 
(1) w jaki sposób oba nurty ujmują istotę stosunków z Niemcami; (2) jakie szanse i zagrożenia 
dla realizacji polskich interesów wynikają w ich mniemaniu z możliwych reakcji Niemiec na 
wspomniane wyżej kryzysy. 

Nurt europejski o współpracy z Niemcami 
Podstawowym wyznacznikiem jest w tym nurcie przekonanie, że przystąpienie do UE (i NATO) 
położyło kres polskim zmaganiom z historią, a polska polityka zagraniczna zakorzeni się w Unii 
Europejskiej, przy czym dla członkostwa w UE i NATO nie ma żadnej realnej alternatywy. 
W tym ujęciu prozachodnia reorientacja polityki zagranicznej Polski zależała od jakości sto-
sunków z Niemcami i umacniania integracji europejskiej: „Dobre stosunki z naszym zachod-
nim sąsiadem leżą w naszym narodowym interesie – ze względów dwustronnych, europejskich, 
atlantyckich, a także ze względu na nasze relacje z Rosją” (Kuźniar, 2008, s. 320–321; Kuźniar, 
2012, s. 402–403). Wspólne interesy narodowe miały być „skutecznym katalizatorem umocnie-
nia polsko-niemieckiej wspólnoty interesów w europejskiej przestrzeni integracyjnej” (Góralski, 
2007, s. 326), a „»europeizację« tych stosunków należy wzmacniać i pogłębiać” (Wóycicki, 2008, 
s. 212). Podkreślano, że alternatywą dla polityki zakotwiczonej w Europie i prowadzonej wespół 
z Niemcami może być jedynie izolacja na arenie międzynarodowej (Koszel, 2007, s. 6) oraz że 

„przyjęcie za własną prawdy, iż współczesne Niemcy nie zagrażają Polsce, lecz są jej partne-
rem zainteresowanym stabilizacją i rozwojem cywilizacyjnym naszego kraju, stanowi obecnie 
wymóg polskiego interesu w Europie” (Wolff-Powęska, 2007, s. 208). Wejście Polski do UE 
uznawano za przełomowe dla jej pozycji: „w latach 1998–2003/4 relacja Polska-Niemcy pozo-
stawała relacją »klienta-adwokata«. Wejście Polski do UE zmienia ten stosunek” (Stadtmüller, 
2004, s. 113).
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Zmiana roli Polski w Europie
Reorientacja Polski na Zachód przy postępującej partnerskiej kooperacji z Niemcami miała zna-
czenie w kilku aspektach. Pierwszy to krytyka założenia, że geopolityka jest naczelną doktryną 
polskiej polityki zagranicznej i wyznacza jej niezmienne parametry. Geopolityka kojarzyła się 
z nawrotem do „fatalizmu wrogości” i niemożności realizacji historycznego pojednania, będą-
cego podstawą współpracy narodów europejskich w ramach UE. Wynikał stąd sprzeciw wo-
bec przywoływania historycznego dylematu związanego z położeniem Polski „między Rosją 
i Niemcami” do objaśniania sytuacji Polski w Europie (Rotfeld, 2007, s. 30–32) oraz przypisywa-
nia Niemcom ugruntowanej historycznie skłonności do hegemonii i narzucania władzy Polsce 
(Wolff-Powęska, 2007, s. 176). 

W związku z przełamaniem schematu geopolityki zaproponowano koncepcję Polski jako 
państwa inteligentnego, działającego jako „roztropny pośrednik” regionalny, w warunkach, 
w których „możliwe jest przełamanie »syndromu Rapallo«. (…) Polska autodefinicja jako pań-
stwa nowoczesnego pośrednika (…) nie sprowadza się głównie do funkcji eksperckich lub Polski 
jako czynnika organizującego myślenie i politykę innych państw na europejskiej osi Wschód – 
Zachód” (Grudziński, 2008, s. 11). 

Uważano, że Polska powinna szukać dla swojego modelu działań dla Europy Wschodniej 
poparcia UE i Niemiec. W studium Instytutu Studiów Politycznych PAN z 2008 r. sformułowano 
konkluzję, że „najtrudniejszym problemem dla Polski w ciągu najbliższych dziesięcioleci będą 
stosunki z Rosją, której interesy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej różnią 
się od interesów Polski. Z tego względu Polska powinna dążyć do włączenia w problematykę 
regionalną Brukseli, a przede wszystkim Niemiec” (Kamiński, 2008, s. 127). Oceniano, że „Pol-
ska polityka wschodnia powinna dążyć do intensywnego wykorzystania tych płaszczyzn, na 
których interesy Niemiec i Polski pokrywają się ze sobą” (Kamiński, 2008, s. 127). 

Konieczność pogodzenia rodzimej tradycji polityki wschodniej z modelem UE uchodziła za 
oczywistość. „W stosunkach z Rosją i innymi naszymi sąsiadami zza wschodniej granicy polski 
prometeizm musi zostać osadzony w europejskiej (unijnej), czyli także już naszej, Realpolitik” 
(Kuźniar, 2012, s. 403; zob. też Najder, 2007). Postulat współpracy z Niemcami w ramach poli-
tyki wschodniej zaopatrywano w zastrzeżenie, że „nie wolno dopuszczać do podziału zadań, co 
czasem sugeruje strona niemiecka: Polska miałaby się angażować w sprawy Ukrainy i Białorusi, 
Niemcy – w sprawy rosyjskie. Należy domagać się nieustannie, aby niemiecka polityka wobec 
Moskwy (jako polityka europejska) była konsultowana z Warszawą” (Wóycicki, 2008, s. 215).

Innymi słowy, występowało przekonanie, że działania na Wschodzie – w pasie między Mo-
rzem Bałtyckim a Morzem Czarnym – leżą w polskim interesie i powinny być realizowane 
w oparciu o bliskie i partnerskie relacje z Brukselą i przede wszystkim z Niemcami. Uważano, 
że redefinicja polskiej polityki wschodniej powinna dokonywać się poprzez zacieśniającą się 
współpracę z zachodnim sąsiadem. Dla niektórych niemcoznawców współdziałanie z Berlinem 
na Wschodzie miało być wyrazem kontynuacji starań o polsko-niemiecką „wspólnotę interesów”. 
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Miejsce Polski w Europie w ujęciu nurtu krytycznego
Patrzenie na miejsce Polski w Europie poprzez pryzmat jej położenia pomiędzy dwoma ważny-
mi państwami w obliczu fundamentalnych przemian Unii Europejskiej, spowodowanych skutka-
mi rozszerzenia, jak również potężnych kryzysów, był charakterystyczny dla nurtu krytycznego 
(Krasnodębski, 2010). 

Geopolityczne podejście trzeba wiązać od 2009 r. ze sporem o tożsamość polskiej polity-
ki zagranicznej, toczonym przez zwolenników koncepcji polityki jagiellońskiej oraz polityki 
piastowskiej. Przesłanką reaktywowania konfliktu było fiasko budowy stabilnych struktur 
państwowych i gospodarki rynkowej na Ukrainie. Spór odzwierciedlał dylemat, czy w obliczu 
tych porażek polska polityka zagraniczna stawiająca na okcydentalizację Ukrainy ma w ogóle 
sens. Jedni oceniali, że poprzez wzmocnienie „na Zachodzie” i sprzyjanie integracji europejskiej 
(realizacja wizji piastowskiej) można skutecznie uaktywniać politykę wschodnią (Partnerstwo 
Wschodnie), co wzmocniłoby prestiż Polski i stanowiłoby rozwinięcie idei jagiellońskiej (Mróz, 
2013, s. 29; Sikorski, 2009). Drudzy uważali, że „jedyną aluzją do aktywnej polityki polskiej wo-
bec niewymienionych z nazwy krajów [Litwy, Ukrainy, Białorusi] pozostała bezlitosna krytyka 
marzeń o statusie »jagiellońskiego« mocarstwa regionalnego, którym przeciwstawione zostały 
jako dwa realne filary polskiego bezpieczeństwa: integracja europejska i euroatlantycka” (No-
wak, 2010, s. 18). Rezygnację z idei jagiellońskiej na rzecz orientacji piastowskiej, preferującej 
zakorzenienie instytucjonalne Polski w UE jako fundament wszelkiej aktywności międzyna-
rodowej, uznawano za postawę kapitulancką i milczącą zgodę na ryzykowną kresowość Polski 
(Szczerski, 2013, s. 17). 

Podkreślanie położenia „pomiędzy Niemcami a Rosją” wcale nie ograniczało refleksji nad 
geopolitycznym znaczeniem Polski w związku z akcesją do UE. Mocarstwom centralnym UE 
przypisywano dążenie do skumulowania władzy politycznej w organizacji poprzez proponowa-
nie mechanizmów zróżnicowanego tempa integracji i chęć tworzenia systemu władzy w UE na 
wzór koncertu mocarstw z XIX w.: „Zmiana układu geopolitycznego z sowieckiego na trans-
atlantycki (zachodni) nie zmieniła (…) zasadniczo peryferyjnego statusu Europy Środkowej. (…) 
Jest to w dalszym ciągu rola drugoplanowa w stosunku do państw mających centralne znaczenie 
geopolityczne w Europie” (Grosse, 2012, s. 92). Podkreślano, że „jeśli Polska dążyła do zbudowa-
nia silnych relacji z USA, także dla równoważenia siły politycznej Niemiec, to po 2007 r. więk-
szość wyborczą uzyskała opcja wspierająca pogłębienie współpracy geopolitycznej wewnątrz 
UE, a zwłaszcza nawiązanie bliskich relacji strategicznych z Niemcami” (Grosse, 2012, s. 91). 

Niezgoda na peryferyjne położenie Polski z uwagi na jej położenie implikowała w przeko-
naniu protagonistów nurtu krytycznego aktywne i zgodne z koncepcją jagiellońską działania 
polskich elit. „Unia Europejska jest niewątpliwie użytecznym narzędziem do realizacji polskich 
celów. (…) Dzisiaj nie służy ona już »krępowaniu« Niemiec, choć muszą one uzgadniać swoją 
politykę w jej ramach, co »krępowaniu« państw nowej Europy, zwłaszcza Polski” (Krasnodębski, 
2010, s. 18). Inni obserwatorzy upatrywali źródeł słabości regionu w niskiej jakości polskich elit 
politycznych i nie skrywali przy tym sceptycyzmu wobec koncepcji skoalicjonowania państw 
Europy Środkowej w ramach UE (Cichocki, 2014; Staniszkis, Tylka, 2016).
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Wariantem tej regionalnej refleksji o podmiotowej roli Polski, podważającej tezę o bezalter-
natywności zakotwiczenia polskiej polityki zagranicznej w UE, była koncepcja dowartościowa-
nia podmiotowości Europy Środkowej w ramach UE, w czym Polska miałaby odegrać istotną 
rolę (Szczerski, 2015, s. 60), lub też „doktryna asa trefl”. Figura ta symbolizować miała trzy kręgi 
aktywności polskiej polityki: zachodni (UE), północny (państwa nad Bałtykiem) oraz wschodni, 
a także dodatkowo – jako podstawa pozostałych – kierunek bałkański (aż po Turcję) (Szczerski, 
2013, s. 29). Integralnym elementem tej koncepcji był krytyczny dystans do UE (i Niemiec), jako 
struktury, która jednak ogranicza środkowoeuropejską podmiotowość.

Członkostwo Polski w UE według przedstawicieli nurtu krytycznego raczej nie stwarza-
ło nowych szans na wykorzystanie jej instytucji do zdynamizowania polityki wschodniej czy 
też podniesienia własnego, upośledzonego statusu. „Nasz stosunkowo mało samodzielny status 
jest pochodną tego, że jesteśmy peryferyjni w porządku geopolityki i geoekonomii. (…) Polska 
dzisiaj wciąż jest jeszcze krajem na dorobku (…), zatem łatwo jest nasz głos zmarginalizować, 
zwłaszcza jeśli sami uprawiamy – jak obecnie – politykę samodegradacji” (Szczerski, 2013, s. 17). 

Towarzyszyła temu bardzo realistyczna ocena charakteru relacji Polski z Niemcami. Przyna-
leżność Polski do UE nie doprowadziła do podniesienia jej prestiżu i ograniczenia podatności na 
marginalizację. Polska należy do regionu Europy Środkowej, a więc obszaru, na którym „zarów-
no Niemcy, jak i Rosja próbują odzyskać swój wpływ” ( Krasnodębski, 2010, s. 18). Wspomniany 
wcześniej motyw trwałości geopolitycznej rywalizacji Niemiec i Rosji na obszarze Europy Środ-
kowej z perspektywy konfliktu na Ukrainie reinterpretowano początkowo jako wyraz dążenia 
Niemiec do hegemonii (Szczerski, Żaryn, 2014). Wskazywano też na rozbieżności co do polskich 
i niemieckich działań na obszarze Europy Wschodniej: „O ile dla Polski najważniejsza jest okcy-
dentalizacja Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji (…), o tyle dla Niemiec priorytetem są dobre 
stosunki z Moskwą, nawet gdyby ceną za nie miało być uznanie jej dominacji na obszarze mię-
dzy poszerzoną Unią a Federacją Rosyjską” (Żurawski vel Grajewski, 2008, s. 32).

Nasuwa się wniosek, że nurt jagielloński jest krytyczny wobec Niemiec i ich roli w UE ze 
względu na tradycyjną nieufność, a szczególnie przekonanie, że ich interesy kolidują z potrzebą 
większej samodzielności Polski i budowania jej bardziej podmiotowej pozycji w oparciu o ak-
tywną politykę w Europie Wschodniej i Środkowej.

Przywództwo Niemiec w UE – szansa dla Polski? 
Mocniej skonsolidowana Unia Europejska, ukształtowana na skutek pogłębiania procesów in-
tegracji rozumianych jako rozbudowa instytucji wspólnotowych, uznawana była za najlepsze 
antidotum na ewentualne niemieckie dążenia do dominacji, a także jako możliwość zakotwi-
czenia Polski, chronicznie narażonej na mocarstwowe zapędy Rosji, w bezpiecznym systemie 
(Stolarczyk, 2014, s. 149; Świeboda 2014). Występowało przekonanie, że ze względu na rosnącą 
rolę Niemiec optymalne dla Polski jest stawianie na instytucje wspólnotowe i pogłębianie in-
tegracji poprzez wzmacnianie ich roli, czemu jednak towarzyszyło nieuchronnie ograniczanie 
suwerenności (Stolarczyk, 2014, s. 152). 
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W nurcie europejskim przywództwo Niemiec traktowano jako szansę dla polskiej polityki 
zagranicznej oraz dla kształtowania się naszej pozycji w Europie, ale też jako wyzwanie. Przy-
wództwo Niemiec w działaniach na rzecz zażegnania kryzysu w strefie euro uznawano o tyle za 
korzystne dla Polski, o ile Niemcy będą przyczyniały się do zapobiegania zarysowującemu się 
podziałowi w UE na państwa strefy euro oraz państwa oczekujące na wejście do strefy (preins) 
i te, które zrezygnowały z bycia w niej. Nie wykluczano jednak osłabienia paradygmatu europej-
skiego w polityce Niemiec, co budziło zaniepokojenie (Koszel, 2012, s. 103). 

Z drugiej strony konstatowano, że stanowisko Polski i Niemiec charakteryzowało się dużym 
stopniem zbieżności w sprawie obrony strefy euro. Zwracano uwagę, że Polska ma niewielkie 
możliwości oddziaływania na politykę integracyjną Niemiec ze względu na liczne asymetrie 
w potencjale i roli obu państw. Oceniano, że kryzys w strefie euro oznaczał dla Polski dyle-
mat, który dotyczył wyboru pomiędzy zaaprobowaniem i udzieleniem wsparcia Niemcom w UE 
w ich pomysłach uporania się z zadłużeniem w strefie euro a przeciwstawieniem się niebezpie-
czeństwu powstania UE dwóch prędkości (Cziomer, 2013, s. 190; Grosse, 2014, s. 264; Koszel, 
2012, s. 96; Stolarczyk, 2014, s. 152). 

Za argument pozwalający ograniczyć zacieśnianie partnerstwa z Niemcami uznawano brak 
politycznej gotowości Polski do podjęcia decyzji dotyczącej harmonogramu działań akcesyjnych 
do strefy euro (Cziomer, 2013, s. 192; Malinowski, 2015, s. 222).

Niemcy w UE jako wyzwanie dla Polski
Obraz Niemiec w UE łączył się z przekazem skoncentrowanym na ukazywaniu relacji Niemcy–
Polska jako relacji hegemon–klient, utrudniającym stworzenie przez Polskę w regionie Europy 
Środkowej bloku państw kontestujących działania Niemiec. 

Nurt krytyczny uważa klasyczne założenie o konieczności pogłębiania integracji wewnątrz 
UE ze względu na Niemcy za wątpliwe z punktu widzenia polskich interesów. Skonsolidowana 
UE oznaczałaby, że Polska musi wyrzec się swojej suwerenności (Krasnodębski, 2014, s. 14). 
Podkreślano, że „wciąż liczy się bardziej Berlin niż Bruksela, a jeśli tak jest – to dlaczego nie 
starać się, aby wzrosło znaczenie Warszawy? Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwia się wariantowi 
federalistycznemu, nie chce jednak likwidować Unii Europejskiej” (Nowak, 2016, s. 9). 

Dla tego nurtu rozwój integracji europejskiej w kierunku federacji oznaczałby zrezygnowa-
nie Polski z suwerenności, która była traktowana jako fundament naszych stosunków z Niem-
cami w ramach UE. Ujawniało się tu przeświadczenie, że w warunkach coraz wyraźniejszego 
przywództwa Niemiec ścisła kooperacja oznacza utrwalanie nierówności we wzajemnych sto-
sunkach, osłabianie pozycji Polski i ograniczanie możliwości jej działania w UE, a także wspie-
ranie niemieckich pomysłów na rozwijanie integracji i tym samym legitymizowanie hegemonii 
Niemiec w Europie. Dostrzegano również negatywne konsekwencje takich posunięć dla dzia-
łalności Polski w ramach Grupy Wyszehradzkiej i prowadzonej przez nią polityki wschodniej 
(Nowak, 2016, s. 10).
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Klientelizm Polski względem Niemiec jest wzmacniany przez „coraz wyraźniejsze podpo-
rządkowanie kulturowe i polityczne. Podejmowane w Polsce przez niemieckie instytucje działa-
nia mogą uchodzić za przykład hegemonialnej socjalizacji, w której elicie państwa podporząd-
kowanego wpaja się normy kulturowe państwa hegemonicznego” (Krasnodębski, 2014, s. 14). 
W związku z tym za błędną uważano koncepcję przystąpienia Polski do tzw. wielkiej szóstki 
(Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Polska) przy pomocy Niemiec, gdyż 

Polska byłaby w takim gronie izolowana, bez możliwości budowania koalicji z mniejszymi sąsiadami 
z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a zatem skazana na rolę klienta Niemiec, pod groźbą usunię-
cia z klubu „dyrektorów” (…). Polska w „dyrektoriacie europejskim” mogłaby się znaleźć tylko jako 
protegowana Niemiec, a nie jako ich opozycjonistka (Żurawski vel Grajewski, 2014, s. 130). 

Uważano, że strategiczne partnerstwo jest wyrazem nierównych relacji między obu państwa-
mi i świadectwem wykorzystywania Polski przez Niemcy (Nowak, 2016, s. 13), gdyż Polska 
jest skazana na wspieranie hegemonii Niemiec. Powody zainteresowania Niemiec rozwijaniem 
tego partnerstwa oceniano jednoznacznie: „Posiadanie Polski w swym obozie, czyli przekona-
nie, że głosujemy tak jak Niemcy, albo, że gramy razem z Niemcami, jest z ich punktu widzenia 
niezwykle ważne w grze europejskiej. Podporządkowanie Polski Niemcom ma więc zaświad-
czyć o tym, że cała Europa Środkowa jest z Niemcami (…). Polska (…) [to] forpoczta Niemiec” 
(Szczerski, 2013, s. 45). O zaakceptowaniu przez Polskę niemieckiej strategii przerzucania kosz-
tów kryzysu w strefie euro na barki innych państw miał świadczyć jej „akces do paktu fiskalne-
go (...). Posunięcia te powinny być traktowane jako nie tylko retoryczne uznanie niemieckiego 
przywództwa w UE, ale i demonstracja gotowości jego materialnego wsparcia przez Warszawę” 
(Żurawski vel Grajewski, 2014, s. 124). Według czołowego krytyka „Polska jest dublerem Nie-
miec, czyli partnerem, który w ich imieniu zgłasza inicjatywę, jak np. wystąpienie Sikorskiego. 
Rola dublera wzmacnia rolę Niemiec jako hegemona w Europie. Nie ma tutaj zysku dla Polski. 
(…) Niemcy potrzebują Polski jako partnera, który nie sprawia kłopotu w stosunkach z Rosją” 
(Szczerski, 2013, s. 46). 

Niemieckie przywództwo byłoby może do zaakceptowania pod warunkiem usztywnienia 
stanowiska wobec Rosji i utrzymywania ciepłych stosunków z USA: „[Niemcy] gotowe do zaan-
gażowania się na Ukrainie nawet wbrew woli Kremla, były z polskiego punktu widzenia bardziej 
akceptowalnym przywódcą Unii Europejskiej niż 10 lat temu” (Szczerski, 2013, s. 133). Łączono 
z nim nadzieję na poprawę koniunktury: „Obecne poczucie niepewności oraz głębokiego wy-
obcowania, jakie charakteryzują niemiecki stosunek do działań Putina, stanowią dobry moment 
dla polskiej polityki, by (…) wypracować między Polską i Niemcami lepsze niż wcześniej zasady 
wzajemnej współpracy” (Cichocki, 2015).

Kryzys uchodźczy spotęgował jednak wrażenie, że rozwój wypadków jest niekorzystny 
dla Polski i wzmógł oskarżanie Niemiec o próbę hegemonii. Znawca spraw Europy Wschod-
niej zwracał uwagę na połączenie skutków tego kryzysu z reperkusjami kryzysu w strefie euro 
dla UE: „Jeżeli hegemon będzie nieskuteczny, (…) to cały system ulegnie destabilizacji. Doty-
czy to nie tylko kryzysu imigracyjnego, ale także kryzysu strefy euro. (…) Będzie to oznaczać 
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przesuwanie się Niemiec ku Rosji i oddalanie od Stanów Zjednoczonych”. Był to jednak powód, 
aby docenić UE jako strażnika mniejszych państw członkowskich: „Ze wszystkimi swoimi wa-
dami Unia jest dla Polski nadal lepsza niż system kongresu wiedeńskiego” (Żurawski vel Gra-
jewski, 2015).

Wnioski
Oba wskazane nurty różnią się w sprawie oceny znaczenia Niemiec dla Polski w ramach UE. 
Zwolennicy współpracy podkreślają, że w polskim interesie jest wiązanie Niemiec metodą 
wspólnotową, stąd optymalnym scenariuszem miało być stawianie na instytucje europejskie. 
Rozwijanie integracji europejskiej w oparciu o współpracę wielkich mocarstw, wykluczającą 
mniejszych partnerów, oznaczałoby dla Polski postępujące osłabienie i ograniczenie oddziały-
wania na takie kluczowe obszary jak np. polityka wschodnia. 

W nurcie tym postulowano konieczność współdziałania z Niemcami z uwagi na ryzyko po-
działów w UE, pogłębiających się w związku z kryzysem w strefie euro. W logice współdziała-
nia z Niemcami i strategicznego partnerstwa mieściła się kwestia ustalenia przez Polskę warun-
ków przystąpienia do strefy euro właśnie dzięki sprzyjającej postawie Niemiec. Ta argumentacja 
kojarzyła się z podejściem polskich elit politycznych okresu przedakcesyjnego, kiedy to w przy-
chylności Niemiec upatrywano okoliczności sprzyjającej staraniom o wejście do UE. 

W nurcie krytycznym występuje pogląd, że dla Polski będzie niekorzystne, jeśli Niemcy będą 
dążyły do przesądzania losów Europy w gronie państw „twardego rdzenia” UE. Uważano, że 
tylko przekształcanie UE we wspólnotę suwerennych państw może pozwolić na pełne partner-
stwo z Niemcami. Wzmacnianie współpracy z Niemcami w UE postrzegano raczej jako zagro-
żenie dla polskich interesów. Niemcy były postrzegane jako czynnik ryzyka w polskiej polityce 
zagranicznej, jako państwo, które blokuje podmiotową rolę Polski i któremu należy się przeciw-
stawić ze względu na to, że usiłuje zdominować UE. Polska w ujęciu tego nurtu jest postrzegana 
jako państwo poddane presji Niemiec, oczekujących od UE legitymizowania ich przywództwa. 
Politykę rządu PO-PSL oceniano przesadnie jako wspieranie niemieckich dążeń do hegemonii. 

Odrzuceniu tezy o bezalternatywności zakotwiczenia Polski w UE i o „lewarującej” funkcji 
współpracy z Niemcami towarzyszyło mające odzwierciedlenie w faktach twierdzenie, że Niem-
com zależy przede wszystkim na utrzymaniu dobrych stosunków z Rosją, podczas gdy Polsce – 
na okcydentalizacji Ukrainy. Wyciągano stąd wniosek, że interesy Niemiec kolidują z dążeniem 
Polski do podmiotowości politycznej. Ograniczeniu nierówności miały służyć zacieśnianie ko-
alicji z USA oraz rozwijanie aktywnej polityki zagranicznej w obszarze Europy Środkowej lub 
też w obszarze Międzymorza. 
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Abstrak t Przedmiotem artykułu jest analiza polityki integracyjnej Niemiec wobec uchodźców ubie-
gających się o pobyt w Niemczech oraz próba oceny charakteru i zakresu pomocy udziela-
nej w ośrodkach dla uchodźców. 
Autorzy koncentrują się na regionalnym wymiarze polityki wobec uchodźców, problemach 
związanych z realizacją jej założeń, a także specyficznych uwarunkowaniach udzielania 
pomocy socjalnej. Analiza opiera się na działaniach realizowanych przez ośrodek dla 
uchodźców Billstieg. 
Autorzy podejmują próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jaka liczba 
uchodźców przebywa w ośrodkach w Hamburgu, tj. jaka jest skala zjawiska w tym mieście? 
Czy i jakie problemy pojawiły się wraz z wdrożeniem „polityki otwartych drzwi”? Jakie 
działania na rzecz integracji proponuje się uchodźcom? Jakie podmioty są odpowiedzialne 
za realizację zadań związanych z polityką socjalną wobec uchodźców w Niemczech? Jaką 
pomoc uchodźcom oferują agendy państwowe, a jaką organizacje pozarządowe w ośrodku 
Billstieg? Czy oferowane formy wsparcia są adekwatne do potrzeb uchodźców? 
W pracy wykorzystano analizę instytucjonalno-prawną, analizę treści, analizę danych 
zastanych oraz analizę komparatystyczną.
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Immigration policy solutions for Germany based on the example of the Billstieg refugee 
center in Hamburg.
Key words migration policy, refugees, Germany, social assistance

Abstrac t The subject of the article is the analysis of Germany’s integration policy towards refugees 
applying for a stay in Germany and an attempt to assess the nature and scope of assistance 
provided in refugee centers.

 T he authors focus on the regional dimension of policy towards refugees, problems related 
to the implementation of its assumptions, as well as specific conditions for the implemen-
tation of social assistance, its characteristics and character. The analysis is based on the 
presentation of activities carried out by the Billstieg refugee center.

 T he authors attempt to answer the following research questions: What is the scale of refu-
gees staying in the centers in Hamburg? What problems have emerged with the open-door 
policy? What activities are carried out with refugees for integration? Which entities are re-
sponsible for the implementation of tasks related to social policy for refugees in Germany? 
What assistance to refugees does the State’s agencies offer and what non-governmental 
organizations in the Billstieg center? Are the forms of support offered adequate to the needs 
of refugees?
The analysis was carried out using content analysis, analysis of existing data, comparative 
analysis, statistical analysis.

Wstęp
W 2015 r. do Niemiec przybyło ponad milion uchodźców. Pochodzą oni głównie z Syrii, Afga-
nistanu, Erytrei, Iraku i Libii. Według ONZ wojna w Syrii pochłonęła od 2011 r. ponad 220 
tys. ofiar, ponad 11 mln Syryjczyków zostało przesiedlonych, a ponad 4 mln uciekło za granicę. 
Ci, którzy nie zdecydowali się na wyjazd do Turcji, Jordanii i Libanu, próbują złożyć wniosek 
o azyl w Unii Europejskiej (Wahlers, 2016, s. 5).

Niemcy odgrywają przewodnią rolę w kryzysie migracyjnym, z którym zmaga się Unia Eu-
ropejska. Przynosi on zagrożenia i wyzwania, ale daje również możliwość pokazania, że stać ich 
na przejęcie międzynarodowej odpowiedzialności za pomoc uchodźcom oraz przedstawienie im 
zachodnich wartości – takich jak wolność, pluralizm, demokracja i poszanowanie praw człowie-
ka – których przyswojenie jest warunkiem skutecznej integracji.

Przedmiotem artykułu jest analiza polityki integracyjnej Niemiec wobec uchodźców ubie-
gających się o pobyt w Niemczech oraz próba oceny charakteru i zakresu pomocy udzielanej 
w ośrodkach dla uchodźców. Autorzy zaprezentują działania realizowane przez ośrodek dla 
uchodźców Billstieg. Analiza jest próbą odpowiedzi na pytania badawcze: Jaka jest aktualnie 
liczba uchodźców przebywających w ośrodkach w Hamburgu? Czy i jakie problemy pojawiły 
się wraz z wdrożeniem „polityki otwartych drzwi” w Niemczech? Jakie formy integracji pro-
ponowane są uchodźcom? Jaką pomoc oferują uchodźcom agendy państwa, a jaką organizacje 
pozarządowe w ośrodku Billstieg? Czy formy wsparcia są adekwatne do potrzeb uchodźców? 
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W badaniach zastosowano analizę instytucjonalno-prawną, analizę treści, analizę danych 
zastanych oraz analizę komparatystyczną.

Ustalenia terminologiczne
Migracje są zjawiskiem powszechnym, towarzyszą ludzkości od wieków. Przyczyny migracji 
można podzielić na ekonomiczne oraz pozaekonomiczne. Według modelu push-pull taką de-
cyzję podejmuje się w oparciu o analizę czynników wypychających, takich jak konflikty mię-
dzynarodowe, konflikty zbrojne, reżimy totalitarne, prześladowania, przymusowe przesiedle-
nia, dyskryminacja, terroryzm, ubóstwo, bezrobocie, klęski żywiołowe, katastrofy ekologiczne, 
jak również przyciągających: gwarancja minimum socjalnego, otwarty rynek pracy, możliwość 
kształcenia, poziom rozwoju gospodarczego, łączenie rodzin, szansa osiągnięcia dobrobytu, de-
mokracja, rządy prawa, skuteczna ochrona praw człowieka, pluralizm (Balicki, 2012, s. 19).

Pojęcie imigracja (od łacińskiego immigrare – wprowadzić się) oznacza rodzaj ruchu wę-
drówkowego ludności, a także napływ ludności na terytorium państwa. Imigracja stanowi etap 
końcowy procesu emigracji. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. „»imigracja« oznacza działanie, w wyniku 
którego osoba ustanawia swoje miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego 
na okres, który wynosi co najmniej dwanaście miesięcy lub co do którego przewiduje się, że bę-
dzie on tyle wynosić, będąc uprzednio rezydentem innego państwa członkowskiego lub państwa 
trzeciego” (PE, 2007).

W literaturze przedmiotu występują dwa znaczenia terminu uchodźca. Ogólne obejmuje on 
wszystkie osoby zmuszone do opuszczenia miejsca zamieszkania przez okoliczności od nich 
niezależne, np. klęski żywiołowe bądź sytuacje powodowane przez człowieka (wojna, prześla-
dowanie). W znaczeniu prawnym określenie to dotyczy wszystkich osób przebywających poza 
terytorium państwa, w którym zamieszkiwały na stałe, z powodu uzasadnionej obawy prześla-
dowania ze względu na rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecz-
nej i poglądy polityczne oraz niekorzystających z ochrony jakiegokolwiek państwa (Wierzbic-
ki, 1993, s. 9). Pojęcie uchodźcy zostało również zdefiniowane w Konwencji dotyczącej statusu 
uchodźców sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz.U. 1991). Według niej jest to osoba 
spełniająca jednocześnie następujące warunki: 

przebywa poza terytorium kraju, którego jest obywatelem lub w którym dawniej zamieszkiwała na 
stałe, w sposób uzasadniony obawia się prześladowania z powodu swojej rasy, religii, narodowości, 
przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, z powodu tych 
obaw nie może lub nie chce korzystać z ochrony państwa, którego obywatelstwo posiada lub – jeśli jest 
bezpaństwowcem – nie chce lub nie może powrócić do państwa swego dawnego stałego zamieszkania.

Na potrzeby niniejszego artykułu autorzy będą stosować określenie uchodźca w stosunku do 
imigrantów ubiegających się o azyl w Niemczech.
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Polityka imigracyjna Niemiec
Do lat 90. XX w. w Niemczech nie podjęto żadnych działań na rzecz stworzenia długofalowej 
polityki imigracyjnej. Polityka rządu CDU–CSU w latach 80. opierała się na trzech filarach: pro-
mocji i integracji legalnych imigrantów i ich rodzin, ograniczeniu imigracji spoza Wspólnoty Eu-
ropejskiej oraz działaniach na rzecz zachęcenia imigrantów do dobrowolnego powrotu. Kolejne 
rządy formułowały programy służące dostosowaniu napływu pracowników cudzoziemskich do 
potrzeb i wymagań niemieckiego rynku pracy. Przez prawie pół wieku polityka dotycząca imi-
grantów w Niemczech ograniczała się do takich regulacji, dopiero z czasem zaczęto dostrzegać 
to, co określa się jako tymczasowa społeczna imigracja. Wraz z przejęciem władzy przez koalicję 
lewicową SPD–Zieloni nastąpiły kolejne zmiany. Zliberalizowany został system pobytu i system 
pozwoleń na pracę, a także wdrożono program przeznaczony dla wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów (Lesińska, 2013, s. 115–116). Według danych Federalnego Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych z 2016 r. w Niemczech przebywało 9 107 893 emigrantów (Bundesministerium des 
Innern, 2016, s. 276). Liczba osób z imigranckim pochodzeniem stanowiła 11,29% całej populacji 
kraju. 8,5 mln imigrantów posiadało niemieckie obywatelstwo (Lesińska, 2013, s. 108). W 2015 r. 
do Niemiec przybyło 2 136 954 imigrantów. Najliczniejszą grupę stanowili Syryjczycy – 5,3%, 
Rumuni – 10,0% oraz Polacy – 9,2% (Bundesministerium des Innern, 2016, s. 21).

Kryzys uchodźczy wywołał w Niemczech nowe problemy. Jednym z nich jest wybuch pra-
wicowego ekstremizmu i akty przemocy (Zeit Online, 2015), kolejnym natomiast ustanowienie 
zasad podejmowania decyzji o przyznaniu azylu. Czy wystarczającym kryterium jest znajomość 
języka niemieckiego lub posiadanie pracy? Co z dziećmi i młodzieżą, które już chodzą do nie-
mieckich szkół i nie znają innego życia niż to w Niemczech? W konsekwencji zaproponowano, 
aby rodziny imigrantów bez szans na otrzymanie azylu, które zdecydują się na powrót do kraju 
pochodzenia, nagradzać premią (Der Spiegel Online, 2015). Zdaniem lewicowej partii Die Lin-
ke problem uchodźców należy rozwiązać poprzez inwestowanie w regionach ich pochodzenia 
(szczególnie na Bałkanach), w ten sposób bowiem zmniejszy się motywację tamtejszej ludności 
do migracji (Kammholz, 2015). Pomimo kryzysu migracyjnego pojawiają się jednak również 
opinie, że napływ imigrantów może być zbawienny, ponieważ dynamika procesów demogra-
ficznych nie wskazuje na łatwą zastępowalność pokoleń, a niemiecka gospodarka potrzebuje siły 
roboczej. Integracja poprzez rynek pracy może okazać się rozwiązaniem problemów związanych 
z napływem imigrantów (Niejahr, 2015).

Hamburg jako miejsce przyjęcia uchodźców
Hamburg zamieszkuje 1,86 mln ludzi, z czego 13,9% stanowią imigranci (obywatele 183 różnych 
krajów). 31,5% mieszkańców Hamburga posiada korzenie migracyjne. Największym okręgiem 
administracyjnym miasta jest Hamburg Mitte (289 tys. mieszkańców). W ośrodkach pierwszego 
przyjęcia (Erstaufnahmestelle) oraz w ośrodkach docelowych (Wohnunterkunft) położonych na 
tym terenie znajduje się 7 339 miejsc (Hamburg.de, 2017b). 
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Hamburg każdego roku przyjmuje ok. 2,5% wszystkich imigrantów przybywających do kra-
ju. W 2015 r. o azyl w Niemczech ubiegało się 890 tys. uchodźców (w 2016 r. – 280 tys.).

Analiza powyższych danych wskazuje, że w latach 2010–2016 do Hamburga przybyło 98 908 
uchodźców. Największy napływ nastąpił w 2015 r. – 40 868 osób (wzrost o 63,04% w stosunku 
do 2014 r.). W 2016 r. (m.in. dzięki umowie z Turcją zawartą 18 marca 2016 r.1) nastąpił spadek 
liczby imigrantów ubiegających się o ochronę w Hamburgu o 60,44 % w stosunku do 2015 r.

Tabela 1. Imigranci ubiegający się o ochronę w Hamburgu w latach 2010–2016

Rok Liczba cudzoziemców ubiegających się o ochronę 
w Hamburgu

Cudzoziemcy pozostający  
w Hamburgu

2016 16 176 9 448
2015 40 868 22 315
2014 12 635 6 638
2013 7 833 3 619
2012 5 022 2 091
2011 3791 1546
2010 3574 1378

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Hamburg.de (2017a).

Procedura azylowa w Niemczech
Do ośrodków pierwszego przyjęcia trafiają uchodźcy zaraz po przybyciu do Niemiec. Tu otrzy-
mują dowód przybycia (Ankunftsnachweis). Jest to dokument potwierdzający legalność pobytu 
i uprawniający do świadczeń, takich jak nocleg, wyżywienie oraz opieka medyczna. Uchodźcy 
mogą tu przebywać do 6 miesięcy lub do rozpatrzenia wniosku o azyl (AsylG, 1992).

Pobyt uchodźców na terenie Niemiec reguluje prawo o azylu (Asylgesetz), rozdział 6: Pra-
wo pobytu w trakcie procedury azylowej (Recht des Aufentchalt während des Asylverfahrens) 
(AsylG, 1992). Określone są tutaj zasady, na jakich osoba ubiegająca się o azyl może przebywać 
w Niemczech, dokumenty, które na ten czas otrzymuje, a także możliwości dotyczące badań 
zdrowotnych czy zatrudnienia (AufenthG, 2004, § 55, 61, 62).

Uchodźcy najczęściej składają wnioski o azyl w ośrodku pierwszego przyjęcia, w którym 
znajdują się oddziały zewnętrzne Urzędu Federalnego do spraw Migracji i Uchodźców (Bun-
desamt für Migration und Flühtlinge), zgodnie z § 14 ust. 2 prawa azylowego (AsylG, 1992). Po 
złożeniu wniosku dotychczasowy dowód przybycia zostaje zastąpiony przez tzw. zaświadczenie 
o legalności pobytu (Aufenthaltsgestattung). Zaświadczenie to zobowiązuje do pozostania na 
określonym terenie (najczęściej w konkretnym okręgu administracyjnym). Imigranci pochodzą-
cy z krajów zaliczanych do bezpiecznych są zobowiązani do pozostania w ośrodkach pierwszego 

1 Podstawą porozumienia UE–Turcja z dnia 18 marca 2016 r. jest zgoda Turcji na przyjęcie z powrotem wszystkich 
imigrantów, którzy dotrą stamtąd do Grecji, oraz zobowiązanie krajów UE do przyjmowania syryjskich imigrantów 
bezpośrednio z obozów w Turcji. Za każdego odesłanego z Grecji Syryjczyka UE ma przyjąć jednego syryjskiego 
uchodźcę z Turcji.
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przyjęcia do czasu decyzji rozstrzygającej o azylu. Uchodźcy, którzy pochodzą z tzw. krajów 
mało bezpiecznych, np. z Syrii, przebywają w ośrodkach pierwszego przyjęcia do trzech mie-
sięcy. Po tym czasie ich prawo pobytu rozszerza się na teren całych Niemiec. Najważniejszy 
etap w postępowaniu azylowym w Niemczech to przesłuchanie, którego celem jest poznanie 
doświadczeń uchodźcy związanych z ucieczką. Podczas przesłuchania może być obecny adwo-
kat lub przedstawiciel Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, a w przypadku niepełnoletnich 
pozostających bez opieki również kurator. Jeżeli występują wątpliwości co do tożsamości osoby 
ubiegającej się o ochronę, zlecana jest analiza językowa i tekstowa. Takie przypadki są zawsze 
rejestrowane w oddziale bezpieczeństwa urzędu, współpracującym ściśle z komórką do spraw 
ochrony przed terroryzmem. W przypadku każdego wniosku o azyl urząd sprawdza, czy i w ja-
kiej formie uchodźcy przysługuje ochrona. Jeśli istnieją przesłanki do udzielenia ochrony, urząd 
wydaje pozytywną decyzję, która może rozstrzygać o przyznaniu:

 – statusu uchodźcy, zgodnie z § 3 prawa azylowego (AsylG, 1992), bazującego na konwencji 
genewskiej dotyczącej statusu uchodźców;

 – azylu ze względów politycznych, zgodnie z art. 16a ustawy zasadniczej (Ustawa, 2010), 
jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że po powrocie do kraju pochodzenia osoba ubiegająca 
się o jego nadanie będzie prześladowana (ze względu na rasę, narodowość, przekonania 
polityczne, religię czy przynależność do określonych grup społecznych) i że ucieczka była 
jedynym wyjściem, aby uniknąć prześladowania (AsylG, 1992);

 – ochrony uzupełniającej, zgodnie z § 4 prawa azylowego, jeżeli osoba nie kwalifikuje się do 
objęcia ochroną w postaci statusu uchodźcy ani azylu ze względów politycznych, a wiado-
mo, że grożą jej poważne szkody, jeżeli wróci do kraju pochodzenia; za poważne szkody 
uważa się tu nałożenie lub wykonanie kary śmierci, katusze, nieludzkie kary czy poważne 
i zindywidualizowane zagrożenie dla życia osoby cywilnej wskutek masowej przemocy 
w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego (AsylG, 1992);

 – zakazu deportacji, zgodnie z § 60 prawa pobytowego, który może zostać zastosowany, je-
żeli nie ma możliwości przyznania powyższych formy ochrony oraz jeżeli powrót do kraju 
pochodzenia wiąże się z pogwałceniem Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka 
lub z konkretnym zagrożeniem życia, zdrowia i wolności.

Jeżeli uchodźcy przyznano azyl lub status uchodźcy, to otrzymuje on z Urzędu ds. Cudzoziem-
ców zezwolenie na pobyt (Aufenthaltserlaubnis) na okres trzech lat. Po tym czasie może zostać 
przyznane zezwolenie na osiedlenie się (Niederlassungserlaubnis), jeśli dana osoba utrzymuje się 
samodzielnie i zna język niemiecki. Imigrant, któremu została przyznana ochrona uzupełniająca, 
może otrzymać zezwolenie na pobyt na okres jednego roku, które potem zostaje ewentualnie 
przedłużone na kolejne dwa lata. Po co najmniej pięciu latach może być udzielone zezwolenie na 
pobyt stały, pod warunkiem spełnienia dalszych warunków, takich jak utrzymywanie się bez po-
mocy państwa i wystarczająca znajomość języka niemieckiego. Jeżeli został zastosowany zakaz 
deportacji do kraju pochodzenia, to pozwolenie na pobyt jest przyznane na okres jednego roku, 
ale może być później przedłużone (Bundesamt für Migration und Flüchtlige, 2016).
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Urząd Federalny może cofnąć prawo do azylu i statusu uchodźcy, jeśli w późniejszym okresie 
nie są spełniane wymagania dla określonej ochrony. Dzieje się tak w przypadku, gdy sytuacja się 
zmieniła i prześladowania nie mają już miejsca, a ludziom po powrocie do kraju pochodzenia nie 
grozi niebezpieczeństwo (AsylG, 1992, § 73).

Wyróżnia się dwa rodzaje odmowy przyznania ochrony: 
 – odmowa prosta (imigrantowi zostaje wskazany termin opuszczenia Niemiec – 30 dni), 
 – odmowa oczywiście bezzasadna (termin wyjazdu określony jest w ciągu tygodnia). 

Za deportację odpowiedzialny jest Urząd ds. Cudzoziemców.
Wobec imigrantów, którzy po negatywnej decyzji w procedurze azylowej nie chcą dobrowol-

nie opuścić Niemiec, stosuje się zakaz wjazdu i pobytu na terenie Niemiec jak również zakaz 
ponownego wjazdu (AufenthG, 2004, § 11).

Ośrodki dla uchodźców w Hamburgu
W Hamburgu funkcjonuje jeden centralny ośrodek pierwszego przyjęcia, 25 decentralnych 
ośrodków pierwszego przyjęcia (Zentrale Erstaufnahme) dla 5 723 uchodźców oraz 121 ośrod-
ków docelowych dla 27 tys. osób (Hamburg.de, 2017c).

Centralny ośrodek pierwszego przyjęcia jest pierwszym punktem kontaktowym dla uchodź-
ców przybywających do Hamburga. Mogą w nim przebywać do pięciu dni. To tutaj odbywa 
się rejestracja i pierwsze badania lekarskie, jak również podejmuje się decyzję, czy uchodźca 
pozostanie w Hamburgu, pojedzie do innego landu czy opuści Niemcy. W tym czasie uchodźcy 
składają wniosek o udzielenie azylu (w ośrodku znajduje się oddział Federalnego Urzędu ds. Mi-
gracji i Uchodźców) oraz dostają przydział do określonego decentralnego ośrodka.

Decentralne ośrodki prowadzone są przez organizacje pomocowe, takie jak np. fördern&woh-
nen, Niemiecki Czerwony Krzyż (Deutsches Rotes Kreutz), Joannici Dzieło Pomocy (Johanitter 
Unfall-Hilfe), Arbeiter-Samariter-Bund, Malteser Hilfstdienst gGmgH, Arbeiterwohlfahrt Lan-
desverband Hamburg e.V. Uchodźcy mogą zacząć się uczyć języka niemieckiego i zobaczyć, jak 
działa system szkolny i przedszkolny. Ponadto mają zapewnioną opiekę lekarską i poradnictwo 
socjalne. W trakcie pobytu w ośrodku decentralnym, w którym mogą przebywać do sześciu 
miesięcy, otrzymują przydział do konkretnego docelowego ośrodka. Przydziałowi przyświeca 
zasada różnorodności kulturowej, co oznacza, że w ośrodkach są kwaterowani uchodźcy z róż-
nych kręgów kulturowych.

Uchodźcy przebywający w ośrodkach decentralnych otrzymują pomoc w formie rzeczowej, 
która jest uzupełniana zasiłkami pieniężnymi. Osoba samotna dostaje 145 EUR miesięcznie, 
małżeństwo – 131 EUR na osobę. Wysokość dodatku na dziecko wynosi: dzieci do 5 lat – 81 
EUR, 6–13 lat – 93 EUR, 14–17 lat – 76 EUR (Flüchtlingsrat, 2016).

Po trafieniu do docelowych ośrodków uchodźcy otrzymują zasiłki pieniężne (według prawa 
azylowego) na codzienne życie: 332 EUR dla osoby samotnej oraz 299 EUR dla osoby w związ-
ku. Dodatki na dzieci to: dzieci do 5 lat – 206 EUR, 6–13 lat – 258 EUR, 14–17 lat – 265 EUR. 
Państwo niemieckie pomaga również w opłacaniu czynszu i mediów (Flüchtlingsrat, 2016, § 53).
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Uchodźcy przebywający w ośrodkach centralnych ponad 15 miesięcy mogą ubiegać się o re-
gularne zasiłki z pomocy społecznej, które wynoszą 409 EUR na osobę samotną we własnym 
mieszkaniu oraz 368 EUR na osobę w związku. Wyjątek stanowi osoba samotna mieszkająca 
jeszcze w ośrodku, która otrzymuje 368 EUR. Dodatki na dzieci to: dzieci do 5 lat – 237 EUR, 
6–13 lat – 291 EUR, 14–17 lat – 311 EUR (Flüchtlingsrat, 2016). Przyznanie określonego zasiłku 
socjalnego jest uzależnione również od statusu pobytu w Niemczech.

Ośrodek dla uchodźców Billstieg
Ośrodek w Billstieg jest jednym z największych ośrodków docelowych dla uchodźców w Ham-
burgu. Znajduje się w okręgu administracyjnym Hamburg Mitte. Na przełomie lat 80. i 90. 
mieszkało tu wielu uchodźców z Polski.

Ośrodek dysponuje 620 miejscami. Około połowa mieszkańców to rodziny romskie z kra-
jów byłej Jugosławii i Kosowa, ok. 40% pochodzi z Afganistanu, a ok. 10% z Syrii. Uchodźcy 
mogą liczyć na pomoc w formie poradnictwa socjalnego i w załatwianiu codziennych spraw 
życiowych, tj. wsparcie w sprawach urzędowych (np. tłumaczenie korespondencji, uzgadnianie 
terminów w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego itp.). Mieszkają w 150 mieszkaniach, z któ-
rych każde ma własną łazienkę i kuchnię. Pobyt w ośrodku jest odpłatny. Mieszkańcy dokonują 
opłat z zasiłków pieniężnych otrzymanych z urzędu socjalnego (Sozialamt) lub Centrum Pracy 
(JobCenter).

Pracownicy ośrodka Billstieg inicjują działania oraz projekty mające na celu skuteczną in-
tegrację uchodźców. Odbywają się tu kursy, np. gotowania, tańca dla dzieci, taneczno-teatralny, 
języka niemieckiego dla dorosłych, komputerowy dla dzieci z różnych grup wiekowych, foto-
graficzny, hip-hopu, trening pisania podań o pracę, poradnictwo zawodowe. Organizowane są 
również zajęcia sportowe dla dzieci oraz spotkania grupowe dla dziewcząt i młodych kobiet. Na 
terenie ośrodka DRK zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 3 do 7 lat, a także organizuje 
cykliczne spotkania dla rodziców. Raz w roku przygotowywany jest wspólnie z innymi instytu-
cjami zaangażowanymi w pomoc uchodźcom festyn Święto Lata (Sommerfest). W takich kwe-
stiach jak robienie zakupów, zamówienie wizyty u lekarza czy aktywne spędzanie czasu wolne-
go pomagają uchodźcom również mieszkańcy Hamburga.

Ośrodek dla uchodźców Billstieg na tle innych wyróżnia się również tym, że pracują tu peda-
godzy socjalni Jugendamtu (Urząd ds. Dzieci i Młodzieży). Urzędnicy wspierają rodziny w prze-
zwyciężaniu codziennych problemów związanych z wychowaniem dzieci oraz adaptacją w no-
wym środowisku. Jest to szczególne miejsce, ponieważ uchodźcy tu przebywający ze względu 
na swoje doświadczenia związane z wojną i bezpośrednim zagrożeniem życia mają problemy, 
które negatywnie wpływają na rozwój ich dzieci. Brak znajomości języka niemieckiego pogłębia 
ten stan.

Działania Jugendamtu regulowane są prawem socjalnym w zakresie pomocy dzieciom 
i młodzieży (SGB VIII – Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe) (SGB, 
1990). Urząd kieruje je przede wszystkim do rodzin dysfunkcyjnych, gdyż mają na celu wsparcie 
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funkcji rodzicielskiej. Pomoc oferowana jest w formie stacjonarnej oraz ambulatoryjnej. Forma 
ambulatoryjna polega na zapewnieniu bezpieczeństwa i wsparcia dziecka w miejscu jego za-
mieszkania. Tę formę na zlecenie pedagogów socjalnych realizują najczęściej asystenci rodziny. 
Asystent rodziny wspierający rodzinę uchodźczą odpowiedzialny jest m.in. za kontakt z leka-
rzem (umawianie, asystowanie rodzicom podczas wizyt u lekarza) oraz kontakty z nauczycielem 
w szkole czy przedszkolu. Asystenci pełnią również rolę tłumaczy w kontaktach z instytucjami. 
Forma stacjonarna to najczęściej tzw. mieszkania chronione, które są przeznaczone dla dzieci 
i młodzieży do 21 roku życia pozostających bez opieki rodziców. Formą stacjonarną są również 
rodziny zastępcze.

Pomimo tego że oferta integracyjna skierowana do uchodźców jest bogata, spotyka się rów-
nież z krytyką. Podkreśla się chociażby, że ośrodki dla uchodźców budowane są z dala od cen-
trów miast i skupisk ludności. Przykładem jest właśnie ośrodek Billstieg, położony w dzielnicy 
przemysłowej, w której okolicy mieszkają tylko imigranci. Do pobliskiej szkoły podstawowej 
i przedszkola uczęszczają prawie same dzieci uchodźców, a autobus miejski dojeżdża tu tylko 
raz na godzinę. Wszystko to sprawia, że uchodźcy żyją trochę jak w getcie. W związku z tym 
próbują wysyłać dzieci do szkół i przedszkoli położonych z dala od ośrodków, żeby miały lepszą 
możliwość integracji z niemieckim społeczeństwem.

Zakończenie
System opieki socjalnej i integracyjnej w Niemczech w ocenie jego twórców jest dostosowany 
do potrzeb uchodźców, ponieważ zaspokaja nie tylko potrzeby finansowe, lecz także psycholo-
giczne, mieszkaniowe oraz społeczne, przez co umożliwia proces integracji. Napływ imigrantów 
w ostatnich latach sprawił, że polityka imigracyjna musiała dostosować się do nowych warun-
ków i okoliczności. Wzrosło również zaangażowanie organizacji pozarządowych w integrację 
imigrantów. Pomoc uchodźcom w Niemczech zorganizowana jest w ten sposób, że agendy rzą-
dowe udzielają wsparcia w legalizacji pobytu na terenie Niemiec oraz wsparcia finansowego, na-
tomiast dalsza pomoc, w tym zapewnienie mieszkania uchodźcom oraz umożliwienie integracji 
ze środowiskiem lokalnym, powierzana jest organizacjom pozarządowym. 

Analizując dane statystyczne, można uznać, że Hamburg ma duże doświadczenie w pracy 
z imigrantami. Napływ imigrantów do Niemiec, a tym samym również do Hamburga, pomimo 
krytyki niektórych środowisk ma również i pozytywny aspekt, związany z demografią – zaso-
bami imigranckimi mogą być uzupełniane braki na rynku pracy. W konsekwencji kryzys migra-
cyjny może docelowo rozwiązać problemy demograficzne Niemiec.
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Abstrac t  The Internet makes social and political life more dynamic by increasing the access to in-
formation, facilitating political discussion, development of social networking and offering 
alternative and convenient areas of political involvement. This work focuses on analyzing 
the political structure of the Internet. An emphasis is put on understanding the theoretical 
connection between technology and politics. It is also an attempt at answering the ques-
tion, is World Wide Web the answer to the needs of socio-political potential? How can the 
Internet have a negative influence on political life? So, in order to understand contemporary 
events, one needs to understand the specificity of cyberspace, which consists both of con-
tinuation and new quality of identity and values for the users.

Cyberbezpieczeństwo jako wyzwanie dla współczesnego państwa i społeczeństwa

Słowa k luczowe  polityka bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwo, cyberprzestrzeń, cyber power, cyber kon-
flikt

Abstrak t Internet dynamizuje życie społeczne i polityczne poprzez zwiększenie dostępu do informa-
cji, ułatwia dyskusje polityczne, rozwój sieci społecznościowych oraz oferuje alternatywne 
i dogodne miejsca do zaangażowania politycznego. Praca skupia się na analizie struktury 
politycznej Internetu. Położony zostaje akcent na zrozumienie teoretycznych relacji mię-
dzy technologią i polityką. To także próba odpowiedzi na pytanie o to, czy Internet odpo-
wiada na zaistniałe potrzeby społeczno-polityczne, oraz o to, czy istnienie Internetu może 
mieć negatywny wpływ na życie polityczne. Aby zrozumieć współczesne wydarzenia, 
należy zrozumieć specyfikę cyberprzestrzeni, która stanowi z jednej strony kontynuację 
rzeczywistości, a z drugiej daje nową tożsamość uczestnikom życia społecznego.
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Introduction
In an information era, all the key sectors of human activity, such as: politics, economy, busi-
ness, public finance, transport, infrastructure, postal service, telecommunications, medicine and 
science are strictly dependent on IT. A crucial example is social media which can immediately 
influence the values, ideas and behaviors of large social groups. Due to the social media’s global 
character, governments have virtually no control over what content is spread in cyberspace, and 
its censoring is quite limited to a certain country (apart from a total ban on the Internet country-
wide). In practice, the Internet offers unlimited ways of distributing various ideologies and views 
which are connected with democratic changes of social relations and human rights. 

The development of IT causes everyday life to be more dependent on it, and that leads to 
new challenges and threats in cyberspace. It is an ideal place for new, secret warfare and con-
flict. With no proper regulations, the aggressors stay anonymous freely in cyberspace, and that is 
where crime feels most comfortable while attacking various public organizations and individuals. 

State security has been challenged deeply by the IT revolution. Securing and supervising data 
over cyberspace allows deterrence of cyber attacks which could harm the critical IT infrastruc-
ture of state.

Cyber threats to the critical IT infrastructure of state constitute a growing problem for 
both the governing bodies and the citizens. ICT is ubiquitous in many communication devices, 
which depend on each other. Therefore, weakening one element may negatively influence the 
others. Cyber attacks might include: denial-of-service attack (DoS attack), data theft and data 
manipulation. These could severely damage state security, economy and the level of social condi-
tions of many citizens. Traditionally, cyber threats are seen as harmful to the communications 
systems or to the authorities. 

The topic of cyberspace within political sciences, sociology or state security is an area of 
research to many. The researchers emphasize its negative consequences for the society which is 
becoming more and more addicted to the so-called web apps. Here, the work of Peter Trim and 
David Upton, Cyber Security Culture. Counteracting Cyber Threats through Organizational 
Learning and Training becomes quite essential (Trim, Upton, 2016).

Although the Internet is omnipresent and vital for the state, there are many processes and 
phenomena to understand, especially in the fields of international relations or the authorities and 
the information age. These have been presented in Madeline Carr’s US Power and the Internet in 
International Relations. The Irony of the Information Age (Carr, 2016).

The third, vital for the analysis presented in this article, work is a book by Julian Richards: 
Cyber-War. The Anatomy of the Global Security Threat (Richards, 2016). It shows a critical view 
on current debates about the probability and possible results of a cyber war. From the author’s 
sociopolitical point of view, he believes that there is no sign of a destructive character of cyber 
war, but it might be the case with future conflicts. 

Brian Mazanec and Bradley Thayer continue the topic in their Deterring Cyber Warfare. 
Bolstering Strategic Stability in Cyberspace (Mazanec, Thayer, 2016), pointing to the fact that 
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Internet attack deterrence is one of the most important topics discussed among many countries, 
but it is also the most problematic one. 

This article aims at introducing certain behaviors and their effects concerning the Internet 
and the state, as well as private entities. It also describes the dynamics and nature of cyberspace 
conflict. A few thoughts on the functioning of modern state and its citizens in cyberspace are 
also presented. It also aims at organizing the selected concerns on judging and categorizing cyber 
threats. 

1. Cyberspace
Today, more than half of population is active politically, economically or culturally in cyberspace. 
The Internet has become one of the most basic areas of a society’s activity. Although cyberspace 
is not new to modern world, many countries still need to reorganize their institutions with regard 
to cyber threats. Unlike natural environments, such as: air, land, water or space, cyberspace is 
a man-made environment and is global in its nature. 

The notion of cyberspace is very wide. It appears that this term could be of greatest challenge 
to analyze and interpret. The word „cyber” relates to IT and communications, and thus also 
to all the fields of human activity, including: economy, society, education, culture, entertain-
ment, and knowledge. It is also this space which is constantly expanding and evolving because 
of inventiveness and participation of its users (Deibert, Rohozinski, 2010, p.15–32). The key in 
defining „cyberspace” lies in National Security Presidential Directive 54, which states that it is 
the interdependent network of information technology infrastructures, and includes the Internet, 
telecommunications networks, computer systems, and embedded processors and controllers in 
critical industries, and is understood as virtual environment for interaction between people (Cy-
bersecurity Policy, 2008). Following this thinking, one might notice the need of emphasizing in-
terpersonal relations. Cyberspace needs not only the hardware and the software, but also human 
behaviors caught in digital format. Those interactions constitute a rich collection of both positive 
and negative aspects of human nature, which range from cyber auto-creation and self expressing 
to criminal activities, including terrorist attacks and possibly cyber conflict. The main features 
of cyberspace are: no boundaries, dynamic processes and anonymity of its users. Public institu-
tions present in cyberspace are susceptible to cyber attacks, which may be organized by individu-
als, groups of attackers or even hostile countries. So, having the boundless nature of cyberspace 
in mind, it can be concluded that the aggressors might vary. 

2. Cyberspace and the state
In a globalized world, a fast and secure communications system is not a luxury, but a factor 
determining competitiveness. Many countries invest large sums of money to widen their digital 
infrastructure, and the citizens welcome that with great enthusiasm. More frequently, govern-
ments use modern technology to communicate with the citizens. The problem lies in the question 
of doing so without the risk of being attacked by cybercriminals. Potential threats grow with the 
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level of social dependence on this new infrastructure. It is quite problematic, because most of 
competitive tendering is made via the Internet. 

Cyber threats recently have become more serious. Some of the countries and international 
organizations are aware of establishing some policy and politics concerning cybersecurity. The 
very nature of the content present in cyberspace might shed some light on possible threats. 

The problems multiply equally fast to the emerging possibilities of real cyber attacks which 
may damage e.g. a company’s financial system severely. Such attacks aim at getting ransom from 
a company so it does not lose its data bases or the access to them. 

In some instances the world introduces new technology so fast that people might not be able 
to realize its effects on public security in time. Cybersecurity, thus, has become a priority to 
most countries in the world. Cyber threats weakened the traditional forms of political power. To 
answer that, countries make efforts to govern the processes which occur in cyberspace (Vacca, 
2011, p. 159–176). These efforts are directed towards a tighter integration of cybersecurity within 
a broader national security plan. It means closer cooperation between the state and its organiza-
tions and, therefore, ability of adapting to dynamic technological changes in a more integrated 
world of communication (Borandi, 2009, p. 51–56).

A big challenge to cybersecurity is reforming the current politics model, so that the govern-
ment agencies would share some of their power with given entities (Brantly, 2014, p. 132–155). 
The security policy, including cybersecurity, deals with all entities which use the global IT in-
frastructure. Today the cooperation between the state and the private sector is not just one of 
the ways, but a basic way of functioning in the public sphere. It also enables implementation of 
innovations into the public security area as well. As the private sector is gaining importance in 
cybercrime, it is crucial for this sector to cooperate with public entities. 

In other words, the cybersecurity level depends on the level at which the government encour-
ages private entities to take part in security-related initiatives and on the flexibility as far as the 
public and private entities are concerned. Cybersecurity management can be interpreted as a form 
of a dialog between organizations and may greatly help to protect against cyber threats. However, 
this model of cooperation within government bodies and between government agencies and the 
public sector has not been yet properly spread among the authorities.

Summing up, cybersecurity is a challenge incorporated into cooperation between various 
state entities and institutions; private companies and NGOs; on an international level and glob-
ally. It has become a priority to the EU and NATO which began legal transactions as far as cy-
bersecurity is concerned. 

2.1. Politics – power

The world in the 21st century becomes more and more dependent on information, IT and com-
munication. Most of today’s governments try to take actions in order to be ready to face the 
new challenges that cyberspace may bring. The life of an average citizen, the national economy 
and virtually every country is currently dependent on the stability and security of cyberspace. 
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It appears that easy access to IT and communication is one of the conditions of functioning as 
a proper, modern society.

The popularity of cyberspace is so great that is changes the reality and, in some way, it deter-
mines and shapes current models of governing. Thus, the notion of cyberdemocracy emerged. It 
is defined by its authors as a basic rule governing the most of issues concerning the connections 
between IT and democratic processes that deal with the civil service or the elections (Jensen, 
Danziger, Venkatesh, 2007, p. 39–50).

It is worth thinking about the influence of IT on democracy quality. It appears that cyber-
space allows to form a transnational and global public space in which people discuss civil rights 
and civil liberties. This is where social networking plays a major role, because it activates and 
brings different social groups or protesters together, thus giving the incentive to start democratic 
processes, just as it could be observed in the Middle East and North Africa countries. Generally, 
the chances cyberdemocracy offers are great as far as the citizen participation and transparency 
are concerned, but new technologies have also downsides, such as cybercrime and cyberterror-
ism. In a globalized and unified reality, politics or economy is dependent on technology not only 
in terms of communications and PR, but also finances. A good example are presidential elections 
in the US, where all the candidates visit Silicon Valley to raise funds for their needs. One cannot 
overestimate the value of IT for modern democracy.

2.2. Internet surveillance

Democratic values become, under certain circumstances, an obstacle to ensure cybersecurity. In 
extreme cases, those who control cybersecurity are authoritarian states which monitor the Inter-
net in order to block access to certain websites (Simpson, Murphy, 2014, p. 189–191). The way 
in which elements of cybersecurity management work together (mostly between the state and 
private entities) determines the ruling model in a country. The pluralist character of cyberspace 
gives the freedom of speech, but whenever any democratic values become thus endangered, it is 
the time when democracy should yield to security. A good example is the unethical and illegal 
disclosure of confidential U.S. documents by Edward Snowden, a former NSA employee. The 
leaked documents revealed the numerous global surveillance programs, many run by the NSA 
and the Five Eyes Intelligence Alliance with the cooperation of telecommunication companies 
and European governments. In answer to cyber conflict among the governments, many negative 
consequences may occur – ideas of introducing laws that limit civil rights and liberties, which 
may lead to violence. Apart from physical damage and financial loss, the very possibility of 
future cyber threats may lead to social mistrust and unwillingness to work with new technolo-
gies. The loss of social trust may result in large social and economic unrest in a modern country. 

2.3. The society

The fast growth of IT and communications in every aspect of a society’s existence, combined 
with dependence on cyberspace, forged the modern society and added to its well-being. The 
society builds its future based on technology that is very vulnerable. Global expansion of social 
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networking, such as Facebook or Twitter, took over everyday life but also created a problem 
which might be difficult to deal with. Trojans, worms and viruses are installed onto computers 
and mobile devices in order to take them over and gain access to bank account passwords, Face-
book account passwords, private e-mails and addresses. However, it is not only the loophole in 
a system or the user’s mistake that needs to be present in order for hacking to take place. Stealing 
credit card details, data or identity theft, bank fraud, spamming and blackmail are only a few 
examples which prove that criminals have a wide range of tools. To make a crime successful, two 
of the above mentioned factors need to take place at one time. Today, social networking and the 
amount of information exposed through it, result in a weaker human nature, which leads to temp-
tation. Any criminal today, with a little time spent on the Internet, can gather much information 
about his potential victim. The idea is to make the victim believe that the message he or she is 
getting is credible, so it is sent by a member of the family or a friend. Its aim is to build up trust 
and then steal personal data (Oates, 2001, p. 92–96).

Creating one’s public image before the Internet age usually took months or years and required 
a lot of work and energy. Today, in just a few hours, one can create a fresh, credible individual 
with no equivalent in real life (Roberts, Indermaur, Spiranovic, 2013, p. 315–328). It is thus amaz-
ing how much information people can put online. The influence of social engineering is devastat-
ing, because one can form bonds and build up trust without leaving any trace, and it is not about 
attacking any IT systems, but the aggression towards other people. 

The information that is gathered through various applications and social networking is 
a source of knowledge about the victim’s family, friends and workmates. Such a set of data can 
become highly malicious when used by wrong people. 

3. Cyber War
Compared to conventional warfare, cyber conflict appears to be a relatively cheap form of strug-
gle between countries. What is more, actions in cyberspace can be initiated from virtually any 
place on Earth and do not require large amounts of weapons or army, only access to a computer 
and to the Internet. A possible cyber conflict is one of today’s greatest challenges in the areas of 
military, political, economic and social security of a country.

Although exact borderlines of cyber war have not been identified yet and are still questioned 
by some researchers, a more broad definition can be formed: a conflict taking place in cyber-
space, with the use of IT and communications in order to destroy the resources and IT infrastruc-
ture of the enemy (Rid, 2012, p. 5–32).

Richard Clarke, in his book entitled Cyber Warfare, defines cyber war as hacking into com-
puters or computer networks of another country in order to destroy the enemy’s resources (Clarke, 
2012, p. 33–68). „The Economist” describes cyber war as the fifth domain of warfare, after land, 
sea, air and space (The Economist, 2010).

Assuming that cyberspace is an alternate environment where countries can compete, one may 
conclude that escalation of conflict at that level leads to serious damage in nearly all domains of 
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public sphere. This fact allows one to use the notion of „cyber warfare”. E-environment makes 
new possibilities of having military impact. New technologies allowed to make weapons more 
efficient. Intelligence has been improved and it determines one’s superiority on the battlefield. 
Cyberspace, thus, has become a source of information with a strategic meaning (Thomas, 2014, 
p. 370–393). The very first phases of war include gathering precise information. Today the ability 
to gather, use, store and process information is the major proof of military power (Ormrod, Turn-
bull, 2016, p. 270–298). Communications and information technologies adapted by the military 
and paramilitary forces lead to revolutionary changes in warfare. They multiply the speed of data 
processing which makes complex decision making easier and creates new tactics for the armed 
forces. They also add to the military potential of e-warfare systems, which can damage or destroy 
the enemy’s military and civilian computer networks more effectively. Some experts believe that 
this „invisible weapon” may end a conflict before it can even break out. In this context, one can 
conclude that having IT weaponry provides military benefits and is probably highly competitive 
as far as conventional weapon is concerned. Those two types of weapons are currently the major 
argument in pressure politics. E-weaponry is gradually becoming one of the main elements of 
military potential within modern countries. Today, many developed countries such as: the U.S., 
China or Russia intensively prepare for e-warfare. 

It can be assumed that less technologically developed countries also pursue the said e-war solu-
tions. It is highly probable as e-weapons have certain advantages for both sides of conflict. Firstly, 
their use and spread is fast and low-cost, thus making it available to many. Furthermore, it can 
be designed, constructed and employed without the notice of public opinion. So, it is difficult to 
charge any particular entity (which is usually a foreign regime) which aims at causing local or 
global unrest (Peterson, 2013, p. 120–124). Summing up, cyber war involves using computers 
to destabilize a hostile or competitive country by means of attacks on its communications sys-
tems. There are four main notions that define cyber war: the first one is the asymmetric character 
of conflict, thus its cheap and destructive factor; the second is low detectability, so there is no 
immediate retaliation; the third one is difficulty of defending a country when being attacked in 
e-war, so most of the countries (which is logical) want to attack first. The fourth deals with classi-
fied data on means of cyber war and any agreements concerning weapons control are difficult to 
implement. In other words, cyber war means more military possibilities (Junio, 2013, p. 125–133).

Massive competition and conflict of interests of many entities and groups make it hard to es-
tablish a law system within international space that would define which actions could be treated 
as cyber crime. Of course, there are other circumstances hindering international cooperation 
with regard to e-crime. The developed countries make great profits within cyberspace and surely 
would not like to lose them.

One of the major problems is that there are no international agreements with regard to spread, 
development and using e-weapons in military context. So, there appear some questions within 
the public opinion and the authorities: when and to what extent e-weapons can be used? What 
circumstances justify their use? How to use highly dangerous computer viruses which could 
cause local or global ecological or socio-economic disaster? How not to become a victim of one’s 
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own weapon? Can the use of e-weapons cause a conventional conflict? To what extent can cyber 
attack justify retaliation? A partial answer to the above might be found in creating norms and 
rules concerning e-weapons and also integration of international agreements between countries 
which can form a framework for functioning of political entities.

From the institutional and technical point of view, there are many difficulties in implement-
ing international law during cyber operations. In reality, the international society demands some-
thing more than bilateral agreements which do not work in case of breach. Some countries took 
safety measures in the form of national cybersecurity strategies in order to minimize the dam-
ages caused by cyber attacks. Those measures are only partially effective.

There are no bilateral or multilateral international agreements which would define cyber at-
tack in a simple way and give solutions on what sanctions it should impose. Also, there is a visible 
lack of cooperation between entities in terms of controlling, processing and sharing informa-
tion which might be helpful in tracking cyber aggressors (Choucri, Madnick, Ferwerda, 2013, 
p. 96–121).

Another difficult fact is a situation in which some countries, namely the U.S. and Russia, act 
in a way which cannot be differentiated from terrorist attacks. In such case, choosing methods of 
counteracting becomes a problem. A combination of anonymity and operating at the same time 
from two countries or non-governmental entities plus the difficulties with telling the difference 
between military and unlawful actions is highly problematic. Every cyber incident is hard to 
describe, so there are no entities that are fully responsible. 

What is more, the uncertainty combined with lack of agreement between the political players 
creates the risk of unrest and misinterpreting of some facts. Therefore, identifying of the wrong-
doer is crucial when dealing with cyber crime, cyber terrorism and cyber war. One has to bear 
in mind that the attacker might be an individual or a group of people or a certain political entity.

3.1. Asymmetric War

The war in cyberspace is asymmetric in nature, because the technology offers unauthorized us-
ers the possibilities of taking control over, e.g., management systems in a given public sector. As 
a result, financial, economic or political systems become endangered. In this case, the hostile en-
tities or organizations gain advantage over public institutions (Schroefl, Kaufman, 2014, p. 862–
880). An illustration of such a case is the cyber attack carried out by the Anonymous – a group of 
hackers – on about 400 000 Turkish websites with the „.tr” domain. The attack was launched due 
to the accusations of Turkish government of buying oil and thus supporting ISIS. The Anony-
mous threatened Turkey with more cyber attacks unless the country stopped supporting ISIS 
(Summers, 2015). A country’s political course may be determined by such entities and their 
actions. A rapid technological boom made boundaries between public and private goals disap-
pear on the Internet. The enemy can cripple a country by destabilizing financial markets and not 
necessarily the areas strictly connected with the state (e.g. the army or the government). So, the 
main job of a country is to secure its interests as well as its citizens. 



37nr 2/2018 (44)

Cybersecurity as a challenge for modern state and society

3.2. Cyber attacks and computer viruses

The growth of computer viruses, as well as anti-viruses, is, metaphorically speaking, another 
arms race between political entities. The news on supermalware, such as Stuxnet and Flame 
shows the advanced level of both programs. Undoubtedly, they also point to their authors in in-
telligence agencies of developed countries. This malware was probably designed by the U.S. and 
Israel in order to sabotage Iran’s nuclear program and shows its superior level of development 
over any other malware or virus so far deployed. Both Stuxnet and Flame are hard to spot on 
a computer. Flame can record audio, screenshots, keyboard activity and network traffic. The 
program also records Skype conversations and can turn infected computers into Bluetooth bea-
cons which attempt to download contact information from nearby Bluetooth-enabled devices 
(Messmer, 2012).

In a situation where the most powerful countries in the world develop computer viruses, it is 
worth giving a thought what security level those countries have. Can those malicious programs 
spread secretly and infect more systems or will they be used by terrorists in the future?

3.3. Stereotypes about cyber conflict

In source literature one can frequently find a statement about cyber war being asymmetric in 
nature, because the tools needed for cyber war are cheap and easily accessible. It is not always 
the case, though. Their design takes much time and effort. Poor preparations may end in a failure 
for the cyber aggressor (Rid, McBurney, 2012, p. 6–13). Furthermore, cyber attacks are effec-
tive only when combined with conventional weapons. Such an offensive of a weaker country is 
reasonable only when aided with conventional weaponry. Even if e-weapons were to be used, it 
would be rather improbable, because an answer to such a cyber attack would be conventional 
weapons of a stronger country destroying their aggressor’s infrastructure. This explains why it is 
so unlikely for countries such as Somalia or Tajikistan to perform cyber attacks on the U.S. No 
matter the damages their cyber attacks would cause in the U.S., the American answer would be 
devastating for those countries. When starting a cyber war, the aggressors must be aware of the 
consequences they might have to face. Even a military power which uses cyber weapons cannot 
be absolutely sure of their strength, because the risk of a backfire is quite high. 

Some countries or organizations choose to use the cyber loophole and not get involved in the 
expensive processes of resolving conflicts. In this context, the access to e-weapons might in fact 
help weaker countries to fight the stronger ones. Paradoxically, under some circumstances, the 
possibility of cyber war might be useful as a deterrent which could scare the potential, traditional 
enemies off. This phenomenon is similar to the nuclear war threat, which was enough to stop the 
escalation of the conflict during the Cold War and which helped in peace talks during the Cuban 
Missile Crisis in 1962. It has to be mentioned that there are many stereotypes about cyberspace. 
One will agree that cyber war is harmful in its nature to the international security and to the 
world peace, but the belief that social networking is harmful to dictators is not entirely true. It 
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appears that appropriately controlled IT can serve as another means of spreading certain ideas 
for different regimes. 

Commencing cyber attacks is not easy, because their origins are usually unknown. This 
makes counteracting quite difficult. An effective deterrent should be credible. Joseph S. Nye, 
a strategist with Harvard University, believes that the main discouraging aspect is money. Mak-
ing the attacker’s identity public might also be another one. Deterrence might also depend on the 
way an attacked superpower uses its cyber weapons in the future. It would be a clear warning that 
a given country is ready and willing to act (Nye, 2011, p. 25–50).

Conclusion
It is hard to overestimate the role which computer systems play in maintaining modern econo-
mies. However, it is easy to imagine what would happen if communications satellites or main 
financial systems databases were damaged. Although most of the cyber threats come from the 
developed countries, it has to be mentioned that the threats might come from anarchist organiza-
tions and terrorists. 

Cybersecurity experts share two contradictory beliefs: one says that with reasonable preven-
tive measures, huge cyber disasters are unlikely (Isenberg, 1999, p. 7); the other says that cyber 
terrorists are able to bring the world economy down (Burton, 2015, p. 297–319). It is difficult to 
tell who is right in this debate, but it seems that both scenarios are probable. Everything, appar-
ently, depends on social education with regard to cybersecurity, and also on preserving those 
basic skills of using analog devices or traditional tools in case of a digital apocalypse. It should 
be emphasized, though, that both cybersecurity and economic stability of a country are a delicate 
and complex matter and many public institutions, responsible for the functioning of the above, do 
not always keep pace with the changes in those areas. 
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Abstrac t The global character of the United Nations is a result of the provisions contained in art. 34 of 
the United Nations Charter, which gives the UN Security Council the right to consider any 
situation that could threaten international security. After the collapse of the USSR, in the 
1990s, the armed forces of the Russian Federation participated in the UN framework in the 
Balkans (including in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Kosovo), as well as in opera-
tions in the post-Soviet area, carried out in within the Commonwealth of Independent States 
(CIS). The Russian Federation after the collapse of the USSR was particularly involved in 
military operations in the post-Soviet area, which sometimes raised many ethical and legal 
reservations. The aim of engaging the Russian peacekeeping forces in the post-Soviet area 
is to strive to maintain a dominant position in this area. Often their actions go beyond the 
legal framework and favor one of the parties to the conflict.

Zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w misje pokojowe po rozpadzie ZSRR

Słowa k luczowe siły pokojowe, konflikty zbrojne, Federacja Rosyjska, obszar postradziecki, Bałkany

Abstrak t Globalny charakter ONZ jest rezultatem zapisów zawartych w art. 34 Karty Narodów Zjed-
noczonych, który przyznaje Radzie Bezpieczeństwa ONZ prawo rozpatrywania każdej 
sytuacji mogącej zagrażać bezpieczeństwu międzynarodowemu. W latach 90. XX w. siły 
zbrojne Federacji Rosyjskiej brały udział w ramach ONZ w misjach na Bałkanach (m.in. 
w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji i Kosowie), a także w operacjach na obszarze postra-
dzieckim, prowadzonych w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Federacja 
Rosyjska po rozpadzie ZSRR szczególnie angażowała się w operacje militarne na obszarze 
postradzieckim, co niekiedy budziło wiele zastrzeżeń natury etycznej i prawnej. Celem 
zaangażowania rosyjskich sił pokojowych na tym obszarze jest dążenie do utrzymania tam 
dominacji. Często ich działania wykraczają poza ramy prawne i sprzyjają jednej ze stron 
konfliktu.
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Introduction 
The experiences of World War II have made the international community aware of the need to 
create a universal international organization with a global reach. As a consequence, the United 
Nations (UN) was established. Its main tasks are included in the Charter of the United Nations 
(Charter). They include the preservation of international peace and security in the world, as 
stipulated in article 1 of the Charter (United Nations, 2017b). The global character of the UN is 
the result of the provisions contained in article 34 of the Charter, which gives the UN Security 
Council the right to examine any situation that could threaten international security. In addition, 
this council, in accordance with art. 42 of the Charter of the United Nations, has the power to 
decide on the use of force to restore international peace and security. UN peacekeepers took 
part in solving almost all conflicts and wars after 1945. There is no other organization in the 
world that would work for peace and security in such a broad and universal scope as the UN. 
The instruments to carry out these tasks are, above all, the possibility of conducting negotiations, 
mediation and even, as already mentioned, the use of force. The most frequently used tool in the 
implementation of these tasks are peace operations, which, however, are not explicitly mentioned 
in the UN Charter, which raises many legal objections. 

The UN’s first observation mission, which was organized to preserve peace, was the UNTSO 
mission in 1948. Since then, the character, implementation and tasks of peacekeeping operations 
have evolved significantly. Whenever the UN Security Council agrees to establish a peacekeep-
ing mission, there arise questions about its competences, legal status, tasks and effectiveness. At 
the beginning, peacekeeping missions were only observation missions – especially the first two 
(UNTSO mission created to monitor the Arab-Israeli cessation of hostilities agreement, and 
UNMOGIP, the United Nations Military Observers Group in India and Pakistan). Currently, UN 
peacekeeping missions are no longer observation missions, and their mandate is extended to 
activities such as humanitarian assistance, protection of civilians, support the process of build-
ing political structures and organize elections, disarm the feuding parties, assisting in territorial 
disputes, maintaining public order, etc. Since the establishing, UN has conducted over 60 peace 
operations around the world (Ciechanowski, 2013, p. 102–104).

The abovementioned dynamics of changes arise the problems concerning the unambiguous 
definition of the term “peace operation”. This issue is hampered by the fact that the United Na-
tions Charter does not contain an article about peace operations. This creates legal reservations 
about the sanctioning of this type of mission. There are also many terms and expressions relating 
to peacekeeping operations, such as peacekeeping, peacemaking, peace enforcement and peace-
building. Undoubtedly, the abovementioned activities are primarily aimed at resolving conflicts 
(local, regional or international) (Cianciara, 2014, p. 14). According to United Nations Peace-
keeping Operations: Principles and Guideline – act issued in 2008 by the UN – peacekeeping is 
one of the ways to act for peace and security in the world (United Nations, 2008). 

Currently, peacekeeping operations are one of the priority actions for the United Nations. This 
state of affairs illustrates the budget allocated to the Department of Peacekeeping Operations, 
which exceeds the budgets of all other UN departments. In 2016, funds for this purpose costed 
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approximately USD 8.27 billion. The staff commitment is also record-breaking. In 2016, 105,228 
people participated in peace-keeping missions (89,829 peacekeepers, 13,602 policemen and 1,797 
observers), it is the largest amount since 1991 (Операции ООН…, 2017).

The Union of Soviet Socialist Republics (USSR) was one of the founding members of the 
United Nations. USSR also obtained the status of a permanent member of the UN Security Coun-
cil. The political strategy of the Kremlin leaders was to avoid the involvement of Soviet soldiers 
in peace-keeping missions. The east-west confrontation was the motive of this avoidance. In the 
1970s, thanks to détente, a period of peaceful coexistence and dialogue between the great powers 
in international relations, the Soviet Union undertook cooperation and began to financially sup-
port peace operations and send its observers. An example of these activities was, among others, 
participation of Soviet soldiers in the UNEF II mission (Second Emergency UN Peacekeeping 
Force established to oversee the ceasefire between the armies of Egypt and Israel), established 
to monitor the ceasefire in the Suez Canal area. It was the first UN mission in which the Soviet 
army symbolically took part. This was possible thanks to the agreement from 1973 between the 
then foreign ministers of the USSR – A. Gromyko and the USA – H. Kissinger.

After the collapse of the USSR, in the 1990s, the armed forces of the Russian Federation 
took part in missions in the Balkans through the UN, as well as in operations in the post-Soviet 
area, conducted within the Commonwealth of Independent States (CIS). From the first peaceful 
operation, in which the armed forces of the Russian Federation took part in 1992, have passed 25 
years. This is enough time to fully illustrate the activities and approach of the Russian Federation 
to this type of missions, and to analyze Russia’s influence on maintaining peace in the world. 

Legal aspects of Russian troops participation in peacekeeping missions
The competence to send Russian soldiers to peacekeeping missions lies primarily with the presi-
dent, who according to The Constitution of the Russian Federation adopted by national referen-
dum on 12th December 1993, is the supreme head of the armed forces (art. 87 § 1) (Конституция, 
1993). However, the question of the possible use of the Armed Forces of the Russian Federation 
outside of Russia is within the competence of the upper chamber of the Russian Federation – the 
Federation Council (art. 102, § 1d) (Конституция, 1993). The legal framework for the participa-
tion of Russian military and civilian personnel in peacekeeping operations is specified in Federal 
Law of the Russian Federation No. 93-FZ of June 23, 1995: On procedures for the implementation 
of civilian and military personnel in activities related to maintaining or restoring international 
peace and security. Article 16 of this act states that: The Government of the Russian Federation 
annually submits to the Council of the Federation and the State Duma a report on the participa-
tion of the Russian Federation in the mission of maintaining or rebuilding international peace 
and security (О порядке предоставления Российской Федерацией..., 1995). 

Also in the Military Doctrine of the Russian Federation relates to the participation of Russian 
soldiers in peacekeeping missions, including the art. 23 on the missions of the United Nations, 
art. 29 on sending of Russian soldiers as part of the peacekeeping missions of the Collective 
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Security Treaty Organization and art. 30 and art. 31 specifying the procedure for sending Rus-
sian soldiers abroad (Kremlin.ru, 2014).

Rhetoric leaded by the current government of the Russian Federation indicates that Russia 
wants to become a key state, which will increase its efforts to maintain world peace. However, 
the low financial contribution to the UN budget for this purpose, as well as the activities of this 
country as a permanent member of the UN Security Council (including vetoing resolutions re-
lated to South Sudan, Libya and Syria) do not illustrate this rhetoric. Since Vladimir Putin took 
power at the beginning of the 21st century, the Russian Federation has tightened its stance on 
the creation of peacekeeping forces within the UN. The Russian authorities criticize the way in 
which peace-keeping missions are being managed, stressing that they represent the interests of 
the West (Abilova, 2016).

The reform of the armed forces of the Russian Federation, beginning in 2008 and lasting to 
this day, has the task of rebuilding the military power of Russia from the Soviet era. Currently, the 
Russian Federation is involved in few peacekeeping operations within the UN and sends to them 
only specialized units, and sometimes only military experts. They are deployed in many places 
to show the involvement of Russian forces in the field of security with the smallest involvement 
of their forces and resources. In addition, the Russian Federation did not sign a declaration at the 
World Summit on Peace in 2015, in which more than 40 countries committed themselves to new 
activities and to strengthening efforts to maintain peace within the UN (United Nations, 2008). 
The authorities of the Russian Federation also did not take part in the report of the independent 
team adoption for London peace operations in September 2016, arguing that they disagree with 
its content, which according to Russian representatives was to violate the sovereignty of the UN 
member states (Abilova, 2016).

Peacekeeping missions of the Russian Federation as part of the UN
After the collapse of the USSR in December 1991, the Russian Federation became the legal suc-
cessor of the Soviet Union, and what was associated with it, became a permanent member of the 
UN Security Council. The collapse of the Soviet Union and the creation of a new socio-political 
system in Russia at the time, initiated a new period in relations with the UN. As a result, the 
number of Russian observers who took part in peacekeeping missions increased, the objective 
of which was increasing the prestige of Russia on the international arena. Even before the formal 
collapse of the USSR in 1991, the Russian military under the UN acted as observers on the Iraqi-
Kuwaiti border and monitored the demilitarized zone after the first Gulf War. Then, Russian 
soldiers were sent to Western Sahara in September 1991. Later, the Russian Federation in 1992 
sent its personnel to peace missions to the former Yugoslavia, Cambodia and Mozambique, and 
in January 1994 to Rwanda and the United Nations observation mission in Georgia. In turn, in 
February 1995, Russia sent a contingent of 160 soldiers and seven Mi-8 helicopters to Angola. 
In March 1997 Russian observers were sent to Guatemala, in May 1998 to Sierra Leone, in July 
1999 to Timor-Leste, and in November 1999 to the Democratic Republic of Congo. In 2010, at 
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the peak of Russia’s engagement, the Russian peacekeeping force serving the world included 367 
people (United Nations Peacekeeping, 2017).

It dropped drastically in 2015 – up to 71 people. Re-growth can be noted in recent times – In 
January 2017 there was 95 people (including 38 police officers, 52 soldiers and 5 experts) (United 
Nations Peacekeeping, 2017). Thus, there is a reduction in the Russian Federation’s commitment 
to UN peacekeeping missions. In addition, in 2003 the Russian authorities decided on the total 
withdrawal of their forces from the UN mission in the countries of the former Yugoslavia. 

In 2017, as part of the UN peacekeeping forces, the Russian Federation took part in ten from 
sixteen operations aimed at maintaining peace and security. Which are:

 – in Western Sahara – MINURSO (United Nations Mission for a Referendum in Western 
Sahara) 14 people;

 – in Haiti – MINUSTAH (United Nations Stabilization Mission in Haiti) 9 people;
 – in the Democratic Republic of the Congo – MONUSCO (United Nations Stabilization 

Mission in the Democratic Republic of the Congo) 29 people;
 – in Cyprus – UNFICYP (United Nations Peace Forces in Cyprus) 3 people;
 – in Sudan – UNISFA (Temporary Armed Forces of the UN in Abyei) 1 person;
 – in Kosovo – UNMIK (Mission of the United Nations Interim Administration in Kosovo) 

1 person;
 – in Liberia – UNMIL (United Nations Mission in Liberia) 4 people; 
 – in South Sudan – UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) 19 

people;
 – in Côte d’Ivoire – UNOCI (Operation of the United Nations in Côte d’Ivoire) 10 people;
 – in the Middle East – UNTSO (United Nations Organization of Truce Supervision) 5 people 

(United Nations, 2008). 
Looking at the number of personnel and peacekeeping missions within the UN, in which 

representatives of the Russian Federation participated, it should be noted that this involvement is 
not large, especially considering the potential of the Russian army and its membership in the UN 
Security Council. Russia’s political ambition is to play a significant role in world politics. This 
may be evidenced by the fact that the authorities in the Kremlin do not perceive the participation 
of Russian soldiers in international cooperation in the field of security as an important element, 
which would strengthen their influence and prestige in the world. Currently, the Russian Federa-
tion ranks as 31st among the countries involved in this type of operations (Nikitin, 2011, p. 46). 
Russia’s lack of participation in efforts to maintain world peace means that Russian soldiers 
have no chance of gaining experience in such missions, and the country’s ability to interact and 
react to crises in various parts of the world is reduced (Министерство образования и науки…, 
2016, p. 48) especially, considering that this is one of the priorities included in the new concept 
of foreign policy of the Russian Federation, approved by the decree of President Vladimir Putin 
on November 30, 2017.

Article 31 of this decree indicates that: Considering the international peace activity as an 
effective tool for regulating armed conflicts and resolving post-crisis state reconstruction tasks, 
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Russia intends to participate in international peace activities under the aegis of the United Na-
tions and in cooperation with regional and international organizations. It will also actively con-
tribute to strengthening the UN preventive crisis potential (Kremlin.ru, 2016).

Peacekeeping missions of the Russian Federation in the area of the former 
Yugoslavia
In the area of the former Yugoslavia, the largest involvement of military units of the Russian 
Federation was placed in such countries as: Bosnia and Herzegovina, Croatia and Kosovo. Rus-
sian forces in these operations were placed under the aegis of the UN. The first operation in the 
countries of the former Yugoslavia, in which the armed forces of the Russian Federation were in-
volved, was the UNPROFOR mission. In this mission, Russian soldiers were deployed to the ter-
ritory of Croatia (Eastern Slavonia). At that time, the Russian battalion consisted of about 1,000 
soldiers, Serbian paramilitary units, the number of which was estimated at about 10,000 people, 
were also in Russian operational responsibility zone. The task of the Russian battalion as part of 
a peacekeeping mission was to prevent the commencement of military operations between the 
Serbian and Croatian divisions (Topolski, 2009, p. 102–103). 

As part of the UNPROFOR peace operation, in 1994 Russian troops were deployed in the 
territory of Bosnia and Herzegovina. This was caused by the mediation made by the Russian 
Federation between NATO and the Serbian army besieging Sarajevo. As a result, Serbia agreed 
to deploy Russian troops around Sarajevo. This allowed Serbia to comply with the NATO ultima-
tum on the withdrawal of heavy artillery, and the supervision of these activities by the Russian 
army made it possible for Serbs “not to lose the face” (Topolski, 2009, p. 103). 

The next peace operations, in which Russian troops took part, are missions organized under 
the aegis of the North Atlantic Alliance – IFOR/SFOR and KFOR. The legal status of the par-
ticipation of Russian troops in these peacekeeping operations was special. This was due to the 
fact that the Russian Federation authorities wanted Russian troops to take part in them, but they 
did not agree that they would be the subject to the command of NATO. The authorities in the 
Kremlin have proposed that all peacekeepers be included in the joint command of NATO and 
Russia. This proposal was not accepted by the United States of America. A compromise was 
found. The Russian Federation agreed to participate in the mission in Bosnia and Herzegovina 
under the command of US officers from the 1st Armored Division of the United States, provided 
that Russian soldiers will be subject to the direct orders of a Russian officer who was to act as 
deputy commander of the IFOR mission. The Russian military in tactical terms were also sub-
ject to the commander of the northern sector from the USA. 2,500 soldiers from the airborne 
brigade of Russian troops took part in this mission. Later, the contingent of the Russian army 
as part of the SFOR mission in the years 1997–2000, included about 1300–1500 soldiers. In the 
period 2001–2002, its number was limited to 300–600 people. Eventually, the Russian soldiers 
ended their participation in the mission in Bosnia and Herzegovina in June 2003 (Topolski, 2009, 
p. 103–104).
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The participation of military units of the Russian Federation in the KFOR mission in Kosovo, 
“began” on the night of 11 to 12 June 1999. At that time, about 200 Russian soldiers from the 
troops, which took part in the SFOR mission, as a result of a quick rally, captured the Slatina 
airport near Pristina without informing the NATO command. The goal of the authorities of the 
Russian Federation was to create its security sector in Kosovo. After these events, a compromise 
was reached in July 1999, which decided that the Russian unit would be subordinated only to the 
Russian commander, at the same time act as a special deputy commander-in-chief of KFOR and 
be subject to the commander of the NATO armed forces in Europe. In addition, Russian soldiers 
also had the right to refrain from prosecuting Serbian war criminals. The number of Russian 
troops in the KFOR peace operation in 1999–2001 included up to 3,600 soldiers. In 2002, it was 
reduced to 600 people. The withdrawal of Russian troops from Kosovo took place in July 2003, 
when 320 soldiers were withdrawn. At the same time, the period of military presence of the Rus-
sian Federation in the countries of the former Yugoslavia ended (Topolski, 2009, p. 103–104).

Peace missions of the Russian Federation in the post-Soviet area
The Russian Federation after the collapse of the USSR was particularly involved in military op-
erations in the post-Soviet area, mainly under the auspices of the Commonwealth of Independent 
States (CIS), which sometimes raised many ethical and legal reservations. Russia considers the 
post-Soviet area to be its sphere of influence and defines it as “close abroad”, striving for eco-
nomic, political and military integration with the countries of the former USSR. At the beginning 
of the 1990s, the Russian authorities sought to recognize the UN’s “special powers” that would 
enable them to fulfill the role of a guarantor of peace and stability in the region. Russia wanted to 
strengthen the role of the CIS, in the framework of international cooperation under Chapter VIII 
of the “Regional Agreement” of the Charter of the United Nations (Bartuzi, Pełczyńska-Nałęcz, 
Strachota, 2008; Falkowski, 2006). Opposes, the UN wants to strengthen the regional Collective 
Security Treaty Organization and give it a mandate to conduct peacekeeping operations, espe-
cially in the post-Soviet area.

The war between Abkhazia and Georgia in 1992-1993 ended with the signing in Moscow the 
agreement on The cessation of hostilities and the separation of forces in Abkhazia from May 14, 
1994, with the intermediation of Russia and the UN (Ciechanowski, 2013, p. 303). The agree-
ment was signed between Georgia and Abkhazia, but the main architect of the agreement was 
the Russian Federation. The agreement provided for the creation of peacekeeping forces in the 
area of the conflict, numbering 3,000 soldiers who were subject to the CIS (i.e. de facto Russian), 
but without the participation of Georgian troops. The agreement was accepted in UN Security 
Council Resolution no. 858 (United Nations Security Council, 1993) from August 24, 1993. For 
the purpose of monitoring the implementation of the ceasefire agreement, the United Nations 
Mission in Georgia (United Nations Observer Mision in Georgia – UNOMIG) was set up by 
the UN, it has included about 200 people (Esslemont, 2009). The aim of the CIS Peace Forces 
was to prevent the escalation of the conflict and lead to the withdrawal of Georgian troops from 
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Abkhazia. The agreement did not indicate the period or rules on which the CIS peacekeeping 
force will be stationed. Only in 2003, the Russian Federation and Georgia reached an agreement 
and agreed that the CIS peace troops will be stationed indefinitely, which has also been accepted 
on the Council of CIS Heads of State summit. It was also agreed that each party of the agree-
ment could at any time demand the end of a peacekeeping mission. This commitment should be 
completed within a month (Kranz, 2011, p. 65). 

Russian troops were also stationed in South Ossetia under the Armistice Agreement from 
June 25, 1992, which took place on July 14, 1992. The agreement in Dagomys was signed by the 
presidents of Georgia – Eduard Shevardnadze and the Russian Federation – Boris Yeltsin. The 
aim of the agreement was to stop the military operations in South Ossetia. According to article 
3 of the Dagomys agreement, the rules for the creation of a Joint Peace Forces were established 
in order to ensure compliance with the signed agreement (Соглашение…, 1996). In the conflict 
area, peace forces consisting of three “national” battalions and including 700-person Russian 
battalion were deployed, as well as 469-people Ossetian battalion and a 320-person Georgian 
battalion (Falkowski, 2006, p. 7–21). These forces were located in the area of the city of Tskhin-
vali (capital of North Ossetia) and along the border of the autonomous region of South Ossetia. 
They were, above all, in favor of preventing the escalation of the conflict. In addition, their 
responsibilities included monitoring of the ceasefire and maintaining peace and security in the 
conflict zone around Tskhinvali – the informal capital of South Ossetia and the security corridor 
along the Osetian-Georgian border. The agreement between Georgia and Russia has not deter-
mined what status will the peacekeeping forces have and for what period were they established. 
It was only agreed on the basis of separate agreements that the number of the contingent and 
that the commander would be Russian (Kranz, 2011, p. 63–64). With time, the Georgians have 
reduced their troops and the obligations of the Georgian side were taken by the Russians. The 
task of these forces was to prevent further fighting.

Supervising the ceasefire, truce and the approximation of the conflicting parties would be the 
role of the established for this purpose under the auspices of the CSCE / OSCE so called “Joint 
Control Commission for the settlement of the Georgian-Ossetian conflict”. The committee in-
cluded representatives of Russia, Georgia, South Ossetia and North Ossetia (autonomous republic 
within the Russian Federation) (Sepashvili, Khutsidze, 2006). The OSCE also participated as an 
observer in this committee. It should be noted that this was not a strictly peacekeeping mission, 
but rather one that would enforce the provisions of the peace agreement. The reservations about 
the impartiality and neutrality of this mission also raised, which was based on Russian, Ossetian 
and Georgian soldiers participation (Lott, 2012, p. 6–7). Georgia tried to change the composition 
of the peacekeeping forces stationed in South Ossetia. To this end, in 2006, the Georgian parlia-
ment adopted a resolution in which it called for the replacement of the Mixed Peace-Keeping 
Force with “real” international soldiers. However, unilaterally, without the consent of the Russian 
authorities, the Georgian resolution had no chance of success. The Mixed Control Commission 
did not act efficiently and effectively and was not able to secure peace in the conflict region. This 
agreement lasted until the Russian-Georgian conflict in August 2008. Russian forces are still 
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stationed in Abkhazia and South Ossetia under bilateral agreements signed with the authorities 
of these “quasi-states”. In the current political situation, it is very unlikely that Georgia will re-
gain control over its separatist regions of Abkhazia and South Ossetia in the near future.

Another state in the post-Soviet area in which the peacekeeping forces of the Russian Federa-
tion are stationed is Moldova, and more precisely its separatist part, namely Transnistria. The 
Moldovan-Transnistrian antagonisms reached its apogee during the civil war that took place 
in 1991–1992. The conflict was part of a new era of military operations in the post-Soviet area. 
However, the decisive event in the conflict was the support of the Russian 14th Army stationed in 
Transnistria. On July 21, 1992, M. Snegur and B. Jelcyn concluded: Agreement on the principles 
of peaceful settlement of armed conflict in the Transnistrian region of the Moldovan Republic. 
Russia and Moldova have pledged to settle the dispute peacefully, recognize the sovereignty 
and territorial integrity of Moldova and respect the rights of national minorities (Solak, 2010, 
p. 109–110).

The Russian military presence in Transnistria has a twofold character. On the one hand, there 
is a peace contingent established on the basis of the Russo-Moldovan agreement, which consists 
of Russian-Moldovan-Transnistrian troops currently numbering around 400 soldiers (Bryc, 2004, 
p. 54–55). There is also the Operational Group of Russian Armies (OGRA), established in 1995 
on the basis of the formation of the 14th Russian Army (until 1st of April 1992, the 14th Soviet 
Army). Since the beginning, Russia has supported the separatists from Transnistria in a multi-
dimensional sense, constituting a major support for its existence, through direct financial subsi-
dies and loans, as well as through military assistance. Transnistrian enterprises are financed to 
a large extent from Russian capital, for example due to preferential prices of energy raw materi-
als, improving their profitability and competitiveness. Russia, through the support of Transnis-
tria, conducts its policy, which aims to preserve the bargaining chip in dealing with Moldova.

The conflict in Moldova became a kind of “testing ground” for Russian new concept of pre-
serving its influence in the post-Soviet area of priority. The Russian Federation uses tactics of 

“controlled chaos” based on unresolved and “frozen” armed conflicts (Transnistria, Abkhazia, 
South Ossetia, Crimea), thus trying to restore its geopolitical influence in the region, lost due to 
the collapse of the USSR. An important goal for the Russian Federation, ensuring its security and 
influence, is to leave its troops in the CIS region (Bryc, 2004, p. 56–64).

One of the most successful peacekeeping missions with Russian troops took place in 
Tadzhikistan in 1992. After Tajikistan gained independence on 9th September 1991, the country 
plunged into a civil war, during which President Emomali Rahmon, from the post-communist 
nomenclature, representing the interests of the Kulabski and clan, clashed with representatives 
of clans repatriating the eastern territory of the country, united in the United Opposition Tajik-
istan (UOT). As a result of these events, the CIS Council of Heads of State on 9th October 1992, 
adopted a declaration of readiness to send a peace mission to resolve the conflict. On October 
15, 1992, peacekeeping forces were formed, including 12,000. soldiers, and their main goal was 
to stabilize the situation in the country. Military units from the Russian Federation, Kyrgyzstan 
and Kazakhstan were involved in the peace operation and were supported by pro-government 
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units. Support for peacekeeping troops forced the government to agree to the ceasefire, which 
was signed on 17 September 1994, and took effect from 20 September of the same year. The 
agreement stated to hold presidential and parliamentary elections. President Emomali Rakhmon 
won the presidential election, which was questioned by the opposition. This led to a re-con-
flict. Finally, after lengthy negotiations, the armed operations were terminated under the pres-
sure of the Russian Federation and Iran on June 27, 1997. The agreement to end the fighting and 
the protocol on the establishment and operation of the National Reconciliation Commission were 
signed between the president of Tajikistan – Emomali Rakhmon and the leader of the United Ta-
jik Opposition – Said Abdullo Nuri in Moscow. According to its provisions, the opposition was to 
receive, among others, 30% of positions in government administration. Russian soldiers as part 
of the CIS peacekeepers cooperated with the UNMOT mission (United Nations, 2017b), they en-
sured stabilization of the situation in Tajikistan. The aim of the mission was, among others, guar-
anteeing security to international representatives, providing humanitarian aid, and assistance 
in implementing the peace agreement. In addition, the Armed Forces of the Russian Federation 
together with the Tajik soldiers monitored the Tajik-Afghan border in order to detain terrorists 
and drug traffickers. The Council of Heads of CIS states planted on June 21, 2000 announced 
that all the terms of the peace agreement were implemented with the help of the UNMOT mis-
sion, and thus the CIS Peace Force was withdrawn from Tajikistan in 2000. The Council of Heads 
of States of the CIS decided to end the operation in that country (Министерство образования 
и науки…, 2016, p. 40–41).

Since the independence of Tajikistan, the Russian Federation has played and still plays a sig-
nificant role in that country. The armed forces of the Russian Federation that supported the 
government forces contributed to the end of the civil war and are now the guarantor of political 
stability in Tajikistan. For the Russian Federation stability of Tajikistan is important, especially 
in the context of the uncertain situation in Afghanistan and the threat of Islamic terrorism in Cen-
tral Asia. In addition, the Russian authorities strive to subordinate economically and politically 
the states of the region, which in practice amounts to supporting the authoritarian governments 
in those countries, which are loyal to the authorities in Moscow.

Conclusion
Analyzing cooperation between NATO and the Russian Federation after the collapse of the USSR 
as part of peace missions, it should be recognized that it is symbolic. This is caused by a different 
vision of international security policy. The only joint missions took place in Bosnia and Herzego-
vina and Kosovo as well as in the ISAF operation in Afghanistan. At that time, the Russian Fed-
eration along with the Central Asian states agreed to the creation of a northern transit corridor. 
The Russian Federation, in opposition to NATO, promotes its regional security organizations – 
CSTO and the CIS, and strives to create peaceful forces operating within them. However, they 
cannot be considered impartial, which is in conflict with the basic principles of the UN Charter.
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The Russian Federation’s involvement in peace missions after the dissolution of the USSR

Until the 1970s, the USSR’s involvement in peacekeeping missions under the UN was moder-
ate, mainly due to the confrontation with the United States. Only after the break-up of the Soviet 
Union, the Russian Federation began to develop moderate international cooperation as part of the 
UN peacekeeping force during the Balkan crisis in 1991–1992. Later, after completing the mis-
sion in the Balkans at the beginning of the 21st century, the involvement of the Russian Federation 
in such missions began to decrease.

Russian Federation by engaging in regional conflicts in the post-Soviet area manifesting itself 
by sending to this region their so-called peace missions, strives to implement its own foreign 
policy priorities. To this end, it uses instruments such as supporting politically and militarily 
regimes and states that support the Russian authorities. The aim of engaging the Russian peace-
keeping forces in the post-Soviet area is to strive to maintain a dominant position in this area, 
which illustrates Russia’s actions interfering in the internal affairs of the countries located there. 
They are called peace forces of the CIS, but in fact they mostly consist of Russian soldiers. Often 
their actions go beyond the legal framework and favor one of the parties to the conflict. In ad-
dition, the Russian Federation does not allow the introduction of branches under international 
auspices, fearing that it will not have control over them. Such actions are not conducive to the 
stabilization of crisis situations. The Russian Federation has often fueled conflicts between the 
warring parties in pursuit of their own vested interests, and participation in peace-keeping opera-
tions in post-Soviet countries was also seen as a way to gain political influence over this area. 

References
Abilova, O. (2016). Peacekeeping Contribution Profile. Russia. Pobrane z: http://www.providingforpeacekeeping.

org/2016/10/31/peacekeeping-contribution-profile-russia/ (25.07.2017).
Bartuzi, W., Pełczyńska-Nałęcz, K., Strachota, K. (2008). Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach. Rozmrożo-

ne konflikty pomiędzy Rosją a Zachodem. Ośrodek Studiów Wschodnich. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/sites/
default/files/raport_kkpd.pdf (25.07.2017).

Bryc, A. (2004). Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Cianciara, A. (2014). Operacje pokojowe. W: A. Florczak, A. Lisowska (red.), Organizacje międzynarodowe w działa-

niu (s. 14–24). Wrocław: OTO Agencja Reklamowa.
Ciechanowski, G. (2013). Operacje pokojowe ONZ w XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Esslemont, T. (2009). UN monitors to leave Georgia. Pobrane z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8150946.stm 

(19.07.2017). 
Falkowski, M. (2006). Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej. Ośrodek Studiów Wschodnich. Po-

brane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2006-06-15/polityka-rosji-na-kaukazie-poludniowym-
i-w-azji-centralnej (25.07.2017).

Конституция (1993). Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. Pobrane z: http://constitution.kremlin.ru/ (12.07.2018).

Kranz, J. (2011). Zbrojny konflikt rosyjsko-gruziński (2008) w świetle prawa międzynarodowego. W: Konflikt rosyj-
sko-gruziński w 2008 roku (s. 60–84). Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.

Kremlin.ru (2014). Военная доктрина Российской Федерации. Pobrane z: http://static.kremlin.ru/media/events/file-
s/41d527556bec8deb3530.pdf (25.07.2017).

Kremlin.ru (2016). Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 Об утверждении Концепции 
внешней политики Российской Федерации. Pobrane z: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (25.07.2017).



52 Acta Politica Polonica

Michał Romańczuk 

Lott, A., (2012). The Tagliavini Report Revisited. Jus ad Bellum and the Legality of the Russian Intervention in Georgia. 
Utrecht Journal of International and European Law, 28 (74), 4–21. DOI: http://doi.org/10.5334/ujiel.aw.

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования (2016). Pobrane z: http://dspace.susu.
ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/11167/2016_420_burobinasb.pdf?sequence=1 (25.07.2017).

Nikitin, A. (2011), Russia’s Participation in International Peacekeeping. Security Index. A Russian Journal of Interna-
tional Security, 3 (14), 43–48. DOI: 10.1080/19934270.2011.588449.

О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия 
в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Федеральный 
закон от 23.06.1995 г. № 93-ФЗ, (1995). Pobrane z: http://www.kremlin.ru/acts/bank/8002 (12.07.2018).

Операции ООН при поддержaнию мира (2017). Цифры и факты. Pobrane z: http://www.un.org/ru/peacekeeping/
resources/statistics/factsheet.shtml (25.07.2017).

Sepashvili, G., Khutsidze, N.S. (2006). Ossetia: Mapping Out Scenarios. Pobrane z: http://www.civil.ge/eng/article.
php?id=11710 (20.08.2017).

Соглашение о принципах урегулирования грузинско-осетинского конфликта (1996). Pobrane z: http://docs.cntd.
ru/document/1902246 (24.7.2017).

Solak, J. (2010). Konsekwencje zamrożonego konfliktu o Naddniestrze dla bezpieczeństwa europejskiego. Warszawa: 
Akademia Obrony Narodowej.

Topolski, I. (2009). Instrumenty militarne Federacji Rosyjskiej w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Teka Ko-
misji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, 4, 100–109. 

UN News (2009), Russia vetoes extension of UN mission in Georgia. Pobrane z: http://www.un.org/apps/news/story.
asp?NewsID=31151&Cr=georgia&Cr1=#.VONFMCy0k_Q (19.07.2017).

United Nations (2008). United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines. Pobrane z: http://www.
un.org/en/peacekeeping/documents/capstone_eng.pdf (25.07.2017).United Nations (2017a). Charter of the United 
Nations. Pobrane z: http://www.un.org/en/charter-united-nations/ (25.07.2017).

United Nations (2017b). Tajikistan – UNMOT Background. Pobrane z: http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/
unmot/UnmotB.htm (24.07.2017).

United Nations Peacekeeping (2017). Troop and police contributors archive (1990-2016) (2017). Pobrane z: http://www.
un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml (25.07.2017).

United Nations Security Council (1993). Resolution 858, adopted on 24 August 1993. Pobrane z: http://www.un.org/ga/
search/view_doc.asp?symbol=S/RES/858(1993) (20.08.2017).



53Uniwersytet Szczeciński

Acta Politica Polonica nr 2/2018 (44) | www.wnus.edu.pl/ap | DOI: 10.18276/ap.2018.44-05 | 53–63

Partyjność władz miejskich: case study 

Ewelina Kancik-Kołtun
DR

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii
e-mail: ewelina.kancik-kołtun(at)poczta.umcs.lublin.pl

S łowa k luczowe miasto, partie polityczne, partyjność, mieszkańcy, Zamość

Abstrak t Artykuł bada i analizuje partyjność władz miejskich na przykładzie miasta Zamościa. Zde-
finiowano w nim pojęcia: partia polityczna, ugrupowanie lokalne oraz bezpartyjność i par-
tyjność kandydatów na prezydentów miasta. Poświęcono również uwagę roli mieszkańców 
w społeczeństwie obywatelskim, możliwościom ich partycypacji w życiu społeczno-poli-
tycznym i wynikom badań empirycznych. Przedstawiono opinie mieszkańców na temat 
upartyjnienia władzy miejskiej i wynikających z tego konsekwencji dla polityki miejskiej. 
Badania dowiodły, że problem partyjności i bezpartyjności w polityce lokalnej powinien 
być analizowany nie tylko na podstawie danych zastanych, tj. wyników ogłaszanych przez 
PKW, lecz także w oparciu o obserwacje terenowe i badania opinii mieszkańców regionu, 
jak to miało miejsce w Zamościu. 

Party municipal governmentː case study

Key words  city, political parties, party, residents, Zamość

Abstrac t The main topic of research and analysis in the article is party municipal government on the 
example of the city of Zamość. It defined the concept of political parties, local groups and 
non-party and party among the candidates for the position of the President of the city. The 
article brings attention to the issue of the role of residents in civil society, their opportuni-
ties for participation in the election and the empirical research. It shows the opinions of the 
residents about the influences that political parties have on municipal government and its 
consequences for urban policy. The research have proven that the problem of party and non-
party in local politics should be considered not only with the data analysis on provided data, 
such as results of the NEC (National Electoral Commision), but also using field observation 
and review of interviews with local residents and their opinions, as it had place in city of 
Zamość.
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Wprowadzenie
W rywalizacji o władzę w miastach biorą udział różne podmioty sceny politycznej. Mają one 
odmienne pomysły dotyczące rozwoju miasta i zarządzania nim. Zasadniczo możemy wyróżnić 
dwa rodzaje podmiotów politycznych: partie polityczne i ugrupowania bezpartyjne (lokalne). 
Partie polityczne są organizacjami, które starają się wpływać na stan polityki krajowej/lokalnej 
poprzez obsadzanie swoimi członkami stanowisk politycznych i reprezentują przy tym szerokie 
spektrum interesów określonych grup społecznych je popierających (Ware, 1996, s. 5). Ugru-
powania partyjne, biorąc udział w wyborach samorządowych, nie tylko realizują cele lokalne, 
ale również traktują osiągnięcie stanowisk w administracji samorządowej jako element strategii 
obliczonej na zdobycie i utrzymanie władzy na szczeblu ogólnopolskim (Drzonek, 2014, s. 100). 
Ugrupowania lokalne z kolei to komitety wyborcze utworzone przez samych wyborców (KWW), 
których celem jest realizacja przedsięwzięć lokalnych i podniesienie poziomu życia mieszkań-
ców. Przez to mają charakter wyłącznie lokalny. Trudności pojawiają się natomiast w interpre-
tacji relacji kandydat – partia polityczna, bo oficjalne deklaracje składane przez kandydatów 
w PKW często są mylące. Z uwagi na bardzo zróżnicowane przypadki badacze wyróżnili nastę-
pujące kategorie:

 – oficjalny kandydat komitetu partii,
 – kandydat komitetu lokalnego z podaną w oficjalnych dokumentach PKW przynależnością 

do partii,
 – kandydat będący we wcześniejszych wyborach oficjalnym kandydatem zwycięskiej partii, 

ale startujący z komitetu lokalnego, tj. inkubent, przeciwko któremu partia nie wystawia 
konkurenta (Bukowski, Flis, Hess, Szymańska, 2016, s. 28–29).

Kwestię bezpartyjności osób startujących w wyborach porusza wielu badaczy. Adam Gendź-
wiłł i Tomasz Żółtak są zdania, że bezpartyjny polityk to po prostu polityk niebędący członkiem 
partii politycznej, niezależnie od tego, jaki komitet wyborczy go wystawia (Gendźwiłł, Żół-
tak, 2012, s. 107). Nie wszyscy naukowcy zgadzają się z tą koncepcją. Maciej Drzonek uważa 
na przykład, że „kandydat, którego w wyborach wystawia konkretna partia, jest upartyjniony 
w stopniu nie mniejszym niż członek partii ubiegający się o urząd. Formalnie bezpartyjna osoba 
zgłoszona przez partię polityczną jest w większym stopniu uzależniona od partii politycznej, 
która nie tylko finansuje kampanię, ale również zapewnia inne działania polityczne jak szukanie 
sojuszników” (Drzonek, 2013). Możemy zatem podzielić kandydatów na bezpartyjnych, niby-

-partyjnych i partyjnych.
W demokracji lokalnej bardzo ważne jest uczestnictwo, czyli osobiste interakcje mieszkańca 

danej jednostki terytorialnej z innymi wyborcami. Wówczas następuje łączenie interesów, celów, 
planów i założeń, które służą poprawie jakości życia mieszkańców i rozwiązywaniu lokalnych 
problemów, oraz powstają pomysły na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej (Kancik-

-Kołtun, 2017, s. 99). Należy jednak zauważyć, że ideał aktywnego obywatelstwa tylko wtedy 
znajdzie urzeczywistnienie w demokracji, gdy będzie się opierał na zasadzie partycypacji, za-
kładającej, że zainteresowanie jednostek polityką dotyczy zarówno jej końcowych rezultatów, 
jak i samego procesu uczestnictwa (Janikowska, 2009, s. 108). W ostatnim czasie coraz częściej 
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dostrzega się obniżenie zainteresowania obywateli polityką na poziomie lokalnym: spada zaufa-
nie do władzy publicznej, zmniejsza się stopień uczestnictwa w wyborach, wzrasta niechęć do 
partii politycznych. Często też władza ogranicza możliwości partycypacji politycznej obywateli 
(Kancik-Kołtun, 2017, s. 98). Demokracja partycypacyjna, czyli uczestnicząca, wydaje się le-
karstwem na taki stan polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Według Roberta Szweda model 
społeczeństwa obywatelskiego składa się z sześciu elementów: polityki (działalność polityczna 
obywateli oparta na dyskursie, porozumieniu i nakierowaniu na realizację dobra wspólnego); 
rządu i reprezentacji (samorząd); woli powszechnej (wyłanianej w racjonalnej i wolnej dyskusji 
prowadzonej przez obywateli); politycznej aktywności obywateli (znacząca i podstawowa funk-
cja systemu władzy); koncepcji człowieka (zainteresowany i zaangażowany w życie polityczne, 
aktywny i racjonalny, tolerancyjny, zdolny do dyskusji opartej na argumentach, mający wiedzę 
na temat strefy publicznej, dążący do porozumienia w dyskursie publicznym); opinii publicz-
nej (rezultat uczestnictwa jednostek w instytucjach sfery publicznej organizujących dyskurs 
publiczny za pośrednictwem oficjalnych i nieoficjalnych kanałów komunikacji) (Szwed, 2011, 
s.107). Przejawem partycypacji wśród mieszkańców miast może być udział w podejmowaniu 
decyzji wyborczych, który jest bez wątpienia jedną z oznak istnienia społeczeństwa obywatel-
skiego (Cześniak, 2007, s. 100). 

O ile w analizach politologicznych sprawdza się często poziom partyjności władz lokalnych, 
to nie ma właściwie badań o postrzeganiu przez mieszkańców partyjności władz miejskich – rad-
nych i prezydentów miast. W celu uzyskania jak najbardziej szczegółowego obrazu badanego 
problemu społecznego niniejszy artykuł wykorzystuje studium przypadku (case study). Postaram 
się w nim przedstawić rzeczywistość polityczną w badanym mieście oraz poznać odpowiedzi na 
pytania: Kto zdaniem mieszkańców ma największy wpływ na politykę w mieście? Czy miesz-
kańcy dostrzegają upartyjnienie władz w swoim mieście? Jak mieszkańcy postrzegają partyjność?

Metodologia 
Prezentowane badania były prowadzone w średniej wielkości mieście na prawach powiatu – 
Zamościu – które zamieszkuje ok. 64 tys. mieszkańców. Miasto zostało wybrane ze względu 
na zwycięstwo w wyborach prezydenckich kandydata quasi-partyjnego, któremu na początku 
kampanii wyborczej nikt nie dawał szans. W niniejszych badaniach interesowały mnie przede 
wszystkim zapatrywania zaangażowanych mieszkańców miasta na partyjność władz, politykę 
lokalną i konflikty polityczne. Najpierw dokonano obserwacji sytuacji politycznej w Zamościu, 
następnie przeprowadzono krótkie wywiady z dziennikarzami oraz badanie ankietowe przez 
Internet wśród mieszkańców. Wybrano obserwacje post factum, która polega na analizie ma-
teriałów na bieżąco gromadzonych (desk reseach) (Lipiński, 2012, s. 60). Obserwacja lokalnej 
sceny politycznej trwała blisko trzy lata, w okresie 2014–2017 r., natomiast ankieta internetowa 
dostępna była od kwietnia do czerwca 2017 r. Wypełniło ją 999 osób, z czego 633 było miesz-
kańcami miasta. 
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Lokalna scena polityczna Zamościa
W wyborach samorządowych na prezydenta Zamościa w 2014 r. startowało czterech kandydatów. 
Co interesujące, trzech z nich było bezpartyjnych. Andrzeja Wnuka wystawiło i poparło Prawo 
i Sprawiedliwość, Pawła Bilanta rekomendowała Nowa Prawica – Janusza Korwina-Mikkego, 
dwaj pozostali natomiast reprezentowali własne komitety wyborcze: Jerzy Nizioł Komitet Wy-
borczy Wyborców Jerzego Nizioła „Zamość – Nasz Wspólny Dom”, a Marcin Zamoyski Komitet 
Wyborczy Wyborców Marcina Zamoyskiego.

 Do drugiej tury przeszli Marcin Zamoyski (43,46% głosów) i Andrzej Wnuk (33,85%) przy 
frekwencji 39,22% (PKW, 2014a), trzeci wynik uzyskał natomiast Jerzy Nizioł (20,10%). Na tę 
trójkę oddano 97,41% głosów i już wtedy było wiadomo, że to właśnie wyborcy popierający Je-
rzego Nizioła będą najważniejsi w walce o prezydenturę. Sensacją na skalę województwa było to, 
że w drugiej turze wyborów, przy niższej, wynoszącej 35,59% frekwencji, zwyciężył bezpartyjny 
kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości dziennikarz Andrzej Wnuk. Niewielką przewagą 
głosów (50,35%) pokonał będącego prezydentem od trzech kadencji Marcina Zamoyskiego (PKW, 
2014b). Nowy prezydent uzyskał zwycięstwo dzięki zaledwie 133 głosom przewagi. W drugiej 
turze inkubent zdobył zaledwie o 6,19% głosów więcej niż w pierwszej, natomiast jego rywal 
podwyższył poparcie aż o 16,5%. Taki wynik świadczy o tym, że bezpartyjny kandydat z popar-
ciem PiS skutecznie przejął elektorat kandydatów przegranych, a w szczególności Jerzego Nizioła.

Analizowane wyniki wyborów do rady miasta są jeszcze bardziej interesujące, z tego wzglę-
du, że nowy prezydent nie wprowadził do niej żadnego kandydata ze swojego komitetu wybor-
czego – KWW Wspólny Zamość. Największą liczbę mandatów otrzymali kandydaci z ramienia 
PiS – aż 10, a następnie z KWW Marcina Zamoyskiego – 5 mandatów. Z list KWW Jerzego 
Nizioła „Zamość – Nasz Wspólny Dom” i Platformy Obywatelskiej dostało się do rady po cztery 
osoby (PKW, 2014c). Taki wynik wyborów do rady miasta może świadczyć o słabym zapleczu 
politycznym prezydenta albo o tym, że kandydat zawarł na poziomie lokalnym sojusz z wysta-
wiającą go partią polityczną. 

Prezydenta Andrzeja Wnuka zaliczyć należy do grupy kandydatów niby-partyjnych, gdyż 
w oficjalnych dokumentach PKW był wystawiony z listy partyjnej Prawa i Sprawiedliwości, 
choć jako kandydat bezpartyjny. Jak zauważa Drzonek, w przypadku wygranej taki bezpartyjny 
prezydent w praktyce zostaje uzależniony od partii, której był kandydatem, a ściślej – od jej 
lokalnego lidera. Prezydent, nie będąc częścią struktur partyjnych i w związku z tym nie po-
siadając zaplecza w partii, mimowolnie uzależnia się od jej gremium kierowniczego (Drzonek, 
2013). Partia mogła się zdecydować na takie rozwiązanie ze względu na to, że osoba urzędująca 
w Zamościu od trzech kadencji była od zawsze bezpartyjna, a ponadto najsilniejszy konkurent 
partyjny, członek PiS poseł Sławomir Zawiślak, nie mógł jej pokonać we wcześniejszych wy-
borach w 2010 (Zawiślak uzyskał 39,24%, a Zamoyski 60,76% głosów). Zwycięstwo Wnuka 
teoretycznie umożliwiło partii wpływanie na politykę w mieście. 

Relacje partii politycznej i nowego prezydenta nie były na samym początku klarowne. Przez 
rok wydawało się, że Wnuk zawarł porozumienie z radnymi popierającej go partii, ale potem 
sytuacja zaczęła się zmieniać i coraz częściej dochodziło do różnego rodzaju konfliktów na linii 
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liderzy lokalni partii – prezydent. Mogło to być spowodowane tym, że młody, charyzmatyczny, 
chcący wprowadzać swoje założenia rozwoju miasta w czyn prezydent nie ustąpił lokalnej władzy 
partyjnej, która miała inną koncepcję zarządzania miastem. W końcu doszło do otwartego sporu 
między radnymi a prezydentem, który ciągle eskalował. Kilku radnych z Platformy Obywatel-
skiej po otrzymaniu mandatu zmieniło partię, np. na Nowoczesną, kilku deklarowało się jako 
bezpartyjni, a dwóch wyrzucono z PiS. Ponadto media w mieście stały się bardzo stronnicze 
i relacjonowały wszelkie kłótnie, do jakich dochodziło na sesjach rady miasta pomiędzy prezy-
dentem a radnymi. Sytuacja ta trwała do maja 2017 r., kiedy to członkowie powiatowi PiS oficjal-
ne wycofali swoje poparcie dla prezydenta (Kurier Lubelski, 2017). Gdy w czerwcu udzielano pre-
zydentowi absolutorium za wykonanie budżetu na 2016 r., 12 radnych głosowało za, a 11 przeciw. 

W takiej rzeczywistości politycznej interesowały mnie relacje pomiędzy prezydentem a rad-
nymi oraz opinie mieszkańców na temat partyjności władzy, włodarzy lokalnych i konfliktów 
między nimi. 

Wynik badań
Jak już wspomniałam wcześniej, 67% uczestników badania ankietowego było mieszkańcami 
Zamościa. Wzięło w nim udział więcej kobiet (54%) niż mężczyzn (46%). Najwięcej responden-
tów było w przedziale wiekowym 19–28 lat (33%) oraz 29–38 lat (28 lat). Dane na temat wieku 
badanych przedstawia rysunek 1. 

Rysunek 1. Wiek respondentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Analizując wykształcenie respondentów, zauważyłam, że najwięcej badanych było po stu-
diach (41%) oraz szkole średniej (19%). Szczegółowe dane dotyczące wykształcenia ankietowa-
nych przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Wykształcenie respondentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Aż 51% respondentów było zdania, że największy wpływ na politykę miasta mają partie 
polityczne, a 20% uznało, że stowarzyszenia lokalne. Szczegółowe dane dotyczące opinii na ten 
temat przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Wpływ grup i organizacji na politykę miasta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Najwięcej badanych, bo aż 49%, oceniało działania rady miasta jako przeciętne, a 33% jako 
dobre. Szczegóły odpowiedzi zawiera rysunek 4. 

Rysunek 4. Ocena działań rady miasta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Z ankiet wynika, że aż 64% badanych uważa, iż partyjność radnych wpływa na jakość zarzą-
dzania miastem. Dane dotyczące tej kwestii przedstawia rysunek 5.

Rysunek 5. Wpływ partyjności radnych na zarządzanie miastem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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W pytaniu otwartym dopytano respondentów (n = 380), którzy twierdzili, że partyjność rad-
nych wpływa na jakość zarządzania miastem, dlaczego tak jest. Wypowiedzi badanych można 
podzielić na kilka kategorii. Do pierwszej z nich należą te, które wskazują, że partyjność powo-
duje w radzie konflikty i kłótnie. Oto kilka z nich:

 – „Niepotrzebne kłótnie, brak porozumienia w kwestiach ważnych dla miasta, bezsensowny 
upór partyjny” (5a – kod respondenta).

 – „Konflikty i nieporozumienia wynikają głównie z podziałów partyjnych” (18a).
 – „Bo kłócą się o przekonania i mało ważne sprawy zamiast usiąść razem i zastanowić się 

jak pomóc temu miastu, jak zachęcić firmy do otwierania siedzib, wytwórni żeby ludzie 
mieli pracę, co zrobić z patologicznymi dzieciakami, jak obniżyć rachunki i zmniejszyć 
biurokratyzację. Młodzi uciekają z miasta, a zostają starzy i ludzie z dziećmi pracujący 
w centrach handlowych lub poniżej swoich kwalifikacji” (31a).

Należy podkreślić, że mieszkańcy Zamościa są przekonani, iż konflikty i kłótnie wynikają 
z podziałów partyjnych.

Drugą kategorię wypowiedzi mieszkańców stanowią te, z których wynika, że partyjność 
radnych wpływa na podejmowanie decyzji zgodnych z interesem reprezentowanej przez nich 
partii politycznej, a nie ważnych i słusznych dla miasta i mieszkańców. Należą do nich następu-
jące oceny:

 – „Partyjność sprzyja układom. Radni często bardziej skupiają się na rozegraniach we-
wnątrzpartyjnych i walce politycznej z konkurencyjnymi partiami, a mniej na prawdzi-
wych potrzebach mieszkańców i pracą dla wspólnego dobra” (130b).

 – „Przekonania polityczne, przynależność do partii skłania do podejmowania decyzji zgod-
nych z programem partii, a nie interesem publicznym” (85b).

 – „Każda partia ma swój program polityczny i członkowie partii realizują ten program na 
różnych szczeblach działalności publicznej zgodnie z preferencjami i priorytetami tej par-
tii. Decyzje radnych, należących do określonych partii są w pewnym stopniu zdetermino-
wane i podporządkowane ogólnym założeniom ich partii” (204b).

 – „Prezentują odgórny, ramowy program, a także reprezentują stanowiska swoich ważnych 
popleczników w poszczególnych aspektach, najczęściej stojących w sprzeczności z roz-
wojem miasta i dobrem mieszkańców. Często zapominają o roli, którą dali im mieszkańcy 
i opiniują wg swoich racji, a nie w zgodzie z zamościanami” (195b).

Do trzeciej kategorii zaliczyłam opinie wskazujące na to, że radni nie posiadają kompetencji 
do zajmowania stanowiska, są egoistyczni, a ich poziom kultury i poziom intelektualny są bar-
dzo niskie. Oto przykłady kilku z nich:

 – „Ponieważ robią pod siebie i często dochodzi do tzw. wojny politycznej i robienia po złości” 
(41c).

 – „Ogólny poziom intelektualny radnych jest bardzo niski co ma bardzo duże znaczenie. Są 
to zazwyczaj niesamodzielne miernoty, które nie mają własnego zdania i przez to potrze-
bują zewnętrznych impulsów/emocji do określenia, do którego politycznego obozu należą” 
(101c).
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Jeśli chodzi o pytanie dotyczące konfliktów w radzie miasta, to aż 59% badanych jest zdania, 
że partyjność radnych powoduje takowe spory (n = 380). Szczegółowe dane na ten temat poka-
zuje rysunek 6.

Rysunek 6. Partyjność radnych a konflikty w radzie miasta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wnioski końcowe
Jak wynika z badań Jarosława Flisa, często zdarza się tak, że partie polityczne wygrywają w mia-
stach dopiero wtedy, kiedy popierają bezpartyjnego kandydata, a potem zwycięski prezydent 
staje się samodzielnym podmiotem na lokalnej scenie politycznej (Flis, 2011, s. 156). Tak było 
również w przypadku Zamościa. Jeśli pomiędzy partią a formalnie bezpartyjnym prezydentem 
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bieżąco lokalnej sceny politycznej. Bez wątpienia jednak osoby biorące udział w badaniach były 
przekonane, że to właśnie partyjność radnych jest powodem konfliktów w radzie miasta, na 
czym tracą wszyscy gracze polityczni, a także miasto i mieszkańcy. Ich zdaniem konflikty ne-
gatywnie wpływają na tworzenie wspólnej i spójnej wizji rozwoju, której de facto nie ma, co 
przekłada się również na jakość zarządzania miastem. Jest to bowiem skomplikowany proces 
wymagający znajomości wielu różnych zagadnień dotyczących m.in. podniesienia poziomu ży-
cia mieszkańców, tworzenia instytucji rozwoju lokalnego, rozwoju kapitału ludzkiego, rozwoju 
alternatywnej produkcji i usług, poszukiwania rynków zbytu, rozwoju kapitału społecznego, 
transferu i dyfuzji wiedzy i technologii, wykorzystania zasobów lokalnych, rozwoju turystyki, 
gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska (Nowak, 2011, s. 62–63). Dla mieszkańców Za-
mościa, jak i wielu innych miast, niezmiernie istotny jest m.in. rozwój rynku pracy, zmniejszenie 
bezrobocia, rozwój kulturalny, rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozwój infrastruktury ko-
munalnej, rozwój komunikacji lokalnej, zwiększenie bezpieczeństwa w mieście, rozwój sportu 
i rekreacji, budowa żłobków i przeszkoli, renowacja zabytków, dbanie o środowisko naturalne 
i tereny zielone w mieście. Brak porozumienia na miejskim szczeblu władzy, a co za tym idzie 
słaby rozwój miasta, powoduje zmiany w elitach rządzących miastem. 
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Abstrak t Celem niniejszego opracowania jest próba wykazania korelacji między poczuciem spraw-
czości wyborczej a partycypacją wyborczą na Pomorzu Zachodnim. Badania dotyczące tej 
zależności przeprowadzono na przykładzie trzech miast na prawach powiatu – Koszalina, 
Szczecina i Świnoujścia – a wyniki zestawiono z danymi z powiatów ziemskich.
Artykuł pokazuje zmiany w partycypacji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europej-
skiego w latach 2004–2014. Wyniki zostały zestawione z wynikami wyborów samorzą-
dowych przypadających w latach 2006–2014. Podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na 
pytania o to, czy poziom partycypacji wyborczej w wyborach do europarlamentu odzwier-
ciedla przybliżoną liczbę osób regularnie biorących udział w pozostałych wyborach oraz 
czy udział w wyborach może świadczyć o subiektywnym interesie jednostki.

Lack of sense of agency – elections to the European Parliament against the background 
of local elections. An example of West Pomeranian Voivodeship

Key words sense of agency; electoral participation; elections to the European Parliament; local govern-
ment elections.

Abstrac t The aim of this study is to show the existence of a correlation between the sense of voter 
electoral agency and electoral participation in Western Pomerania. For the purposes of this 
article, cities with poviat rights were analyzed: Koszalin; Szczecin and Świnoujście and 
juxtaposed with land poviats.
The article presents changes in electoral participation in elections to the European 
Parliament in 2004-2014. The results were compared with the results of local elections in 
2006-2014. An attempt was made to find an answer: is the level of electoral participation 
in the elections to the actual number of people constantly attending in the election? Can 
participation in the election testify to the subjective interest of the individual?

Brak poczucia sprawczości – wybory do Parlamentu 
Europejskiego…
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Niniejszy artykuł poświęcony jest przedstawieniu zmian w partycypacji wyborczej w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego na tle wyborów samorządowych na terenie województwa zachod-
niopomorskiego. Badaniami objęto elekcje, które odbyły się między 2004 a 2014 r. Uzupełniono 
je o badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) z 2003 r. i lat 2015–2016, które mają na 
celu przybliżyć dynamikę zarówno przed badanym okresem, jak i trendy oraz nastroje w czasie 
międzywyborczym. Cezura czasowa wynika z daty pierwszych polskich wyborów do europar-
lamentu (po akcesji do Unii Europejskiej).

Głównym celem artykułu jest przeanalizowanie, w jakim stopniu można, opierając się na 
danych z badań CBOS i wynikach partycypacji wyborczej z Państwowej Komisji Wyborczej 
(PKW), uznać, że liczba głosujących w wyborach do europarlamentu jest liczbą osób stale biorą-
cych udział w głosowaniach. Następstwem tego jest skoncentrowanie się na analizie aktywności 
społeczno-politycznej mieszkańców powiatów ziemskich i grodzkich Pomorza Zachodniego.

Jednocześnie podjęta została próba usystematyzowania i porównania ze sobą partycypacji 
w wyborach do europarlamentu na tle wyborów samorządowych z uwzględnieniem, że są to 
skrajnie różne rodzaje wyborów i znajdują się na przeciwległych biegunach w hierarchii znacze-
nia dla wyborców. To rodzi pytanie, czy udział w wyborach może świadczyć o subiektywnym 
interesie jednostki. 

Artykuł opiera się na analizie danych zastanych (Makowska, 2013, s. 10); desk research (Ma-
kowska, 2013, s. 18) oraz analizie ilościowej (Marsh, Stoker, 2006, s. 217–218) w ujęciu kompara-
tystycznym (Chodubski, 2004, s. 125–126). Połączenie tych dwóch metod pozwala na usystema-
tyzowanie zebranych danych oraz przeprowadzenie wielowymiarowej analizy. Badanie poziomu 
partycypacji wyborczej najczęściej opiera się na zmiennych mierzalnych, które pozwalają na 
opatrzenie komentarza informacją ilościową (Marsh, Stoker, 2006, s. 258).

Wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory samorządowe w badaniach 
opinii publicznej
Bernard Crick w pracy zatytułowanej W obronie polityki pisze, że „dla wielu demokracja to 
niewiele więcej niż zasada jeden człowiek – jeden głos (…) dodając z nadzieją w głosie i realny 
wybór” (Crick, 2004, s. 78). W Teorii demokracji Giovanniego Sartori pojawiają się pojęcia 
zachęty i korzyści, jakie mogą mieć wyborcy z zainteresowania się polityką. Można przyjąć, że 
zwyczajnemu obywatelowi brakuje zachęty do tego, by stać się choćby nieco lepiej zorientowa-
nym w kwestiach politycznych. Samuel Brittan w swoich rozważaniach wysunął następujący 
wniosek: polityka nie dostarcza, i nie może dostarczać, wszystkim nagród i zachęty, co prowadzi 
do nieinternalizowania skutków działań oraz niebrania za nie odpowiedzialności (Sartori, 1994, 
s. 141). Patrząc na dane zestawione w tabeli 1, należy się z tym zgodzić. 
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Tabela 1. Poczucie sprawczości – zakres ogólnokrajowy vs. miasto i gmina w latach przypadających na 
wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory samorządowe 

Czy Pana/Pani zdaniem ludzie tacy jak Pan/Pani mają 
wpływ na sprawy kraju?

Wskazania respondentów według terminów badań (%)
2004  2006* 2009 2010 2014

Tak 15 ‒ 25 36 28
Nie 83 ‒ 72 60 70
Trudno powiedzieć 2 ‒ 3 4 2

Czy Pana/Pani) zdaniem ludzie tacy jak Pan/Pani mają 
wpływ na sprawy swojego miasta, swojej gminy?

Wskazania respondentów według terminów badań (%)
2004 2006 2009 2010 2014

Tak 34 ‒ 42 52 51
Nie 63 ‒ 55 45 47
Trudno powiedzieć 3 ‒ 3 3 2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CBOS (2014a, s. 2).

* badanie nie było przeprowadzane w 2006 r.

Tabela pokazuje, że brak znaczącej partycypacji wyborczej w wyborach do europarlamentu 
nie jest przypadkowy. Wydaje się, że odpowiedzi dotyczące wpływu na sprawy kraju znajdują 
odzwierciedlenie we frekwencji wyborczej. Jednocześnie ankietowani uważają, że mają większy 
wpływ na to, co się dzieje w ich miastach czy gminach (CBOS, 2010, s. 2).

Z opiniami o demokracji w Polsce zapoznać się można w cyklu badań przeprowadzonych 
przez CBOS; ostatnie miało miejsce w 2016 r. Wskazują one m.in., że dopuszcza się możliwość 
innego sposobu sprawowania władzy niż demokratyczny. Paradoksalnie w maju 2004 r. 42% 
ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie: „Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza 
ze stwierdzeniem, że niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż rządy 
demokratyczne?”. Nie zgodził się z taką tezą co trzeci respondent (CBOS, 2004, s. 4). Badania 
pokazują, jak na przestrzeni lat zmieniło się podejście do demokracji. Do odwrócenia się trendu 
dochodzi w listopadzie 2007 r., kiedy to blisko 60% respondentów zwraca uwagę na to, że ustrój 
panujący w kraju nie może być inny niż demokratyczny (CBOS, 2016, s. 4). Trend utrzymuje się 
do czerwca 2016 r., kiedy twierdzi tak 47% badanych (CBOS, 2016, s. 4).

Zanim Polacy zadecydowali o tym, kto będzie zasiadał w ławach Parlamentu Europejskiego, 
stanęli przed innym ważnym wyborem. Musieli zdecydować, czy wziąć udział w referendum 
akcesyjnym. Badanie przeprowadzone przed referendum pokazywało, że już wówczas pojawiło 
się poczucie braku sprawczości. Co siódmy ankietowany udzielił następującej odpowiedzi: „Od-
czuwam poczucie braku wpływu na wynik referendum i decyzję o przystąpieniu do Unii”. Pyta-
nie brzmiało następująco: „Dlaczego nie zamierza Pan(i) wziąć udziału w referendum w sprawie 
wejścia Polski do Unii Europejskiej lub waha się Pan(i) jeszcze, czy głosować?” (CBOS, 2003, 
s. 2). Następnym sygnałem wskazującym na tę cechę była odpowiedź: „Mój głos i tak nic by 
nie zmienił, wiadomo było, że i tak wejdziemy do Unii Europejskiej”. Odpowiedziało tak 28% 
respondentów w badaniu przeprowadzonym po referendum akcesyjnym (CBOS, 2003b, s. 5).
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Następnym krokiem było zmierzenie się społeczeństwa polskiego z wyborami do europar-
lamentu w 2004, 2009 i 2014 r. Podobnie jak w innych elekcjach deklaracje przedwyborcze nie 
pokryły się z osiągniętą partycypacją wyborczą. 

Tabela 2. Wybory do europarlamentu w deklaracjach 

Deklarowane zainteresowanie wyborami do Parlamentu 
Europejskiego

Wskazania respondentów według terminów badań (%)
2003 2004 2009 2014

Interesuję się 47 41 38 40
Nie interesuję się 49 57 59 59
Trudno powiedzieć 4 2 3 1

Czy zamierza Pan(i) wziąć udział w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego?

Wskazania respondentów według terminów badań (%)
2003 2004 2009 2014

Na pewno wezmę w nich udział 59 45 36 40
Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział 23 32 33 27
Raczej nie wezmę w nich udziału 18 23 31 33

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CBOS (2014a, s. 1–2).

W 2004 r. społeczeństwo polskie po raz pierwszy po akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do 
Unii Europejskiej miało sposobność wzięcia udziału w wyborze posłów do Europarlamentu. 
W przypadku udziału w głosowaniu na europosłów podział głosów jest zbliżony. Dla 50% an-
kietowanych wybory do europarlamentu nie mają znaczenia, zaś 45% odpowiadających uwa-
ża je za ważne (CBOS, 2010, s. 2). Taki rozkład odpowiedzi dowodzi, że eurowybory plasują 
się zdecydowanie na samym końcu hierarchii powszechnych elekcji. Zauważyć można pewną 
konsekwencję respondentów (i wyborców, o czym więcej w tabeli 5). Były one atrakcyjne dla 
Polaków, zanim mieli możliwość wzięcia w nich udziału, a później z wyborów na wybory dekla-
rowane zainteresowanie nimi słabło. Taka postawa przekłada się bezpośrednio na deklarowany 
udział. Co trzeci badany wskazuje, że raczej nie weźmie udziału w tego rodzaju wyborach. Za-
skakuje wysoki odsetek osób udzielających zdecydowanej odpowiedzi o braku zainteresowania 
eurowyborami.

Obecnie wybory samorządowe przegrywają społecznym zaangażowaniem jedynie z wybo-
rami na urząd głowy państwa. Wybory samorządowe, prezydenckie i parlamentarne jeszcze do 
niedawna cieszyły się zainteresowaniem ponad 60% respondentów1. Sytuacja uległa zmianie 
w badaniu przeprowadzonym w 2014 r. Okazało się wówczas, że 64% pytanych wskazuje wy-
bory samorządowe jako te najważniejsze (CBOS, 2014c, s. 2). Należy podkreślić, że w badaniu 
tym zestawiono wybory samorządowe, prezydenckie i parlamentarne. Brakuje w nim pytania 
dotyczącego stopnia ważności wyborów do europarlamentu.

1  Przyjmuje się, że odpowiedzi „Raczej ważne” i „Bardzo ważne” są wyrażeniem zainteresowania elekcjami w stop-
niu, który umożliwia zsumowanie ze sobą obu wartości, a jednocześnie wyrażają stopień znaczenia. To dało sumę dla 
wyborów samorządowych 68%, prezydenckich – 66% i parlamentarnych – 62% (CBOS, 2010).
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Tabela 3. Wybory samorządowe w deklaracjach

Zainteresowanie wyborami samorządowymi
Wskazania respondentów według terminów badań (%)

2006 2010 2014
Zainteresowani 57 66 66
Niezainteresowani 41 33 33
Trudno powiedzieć 2 1 1

Czy zamierza Pan(i) wziąć udział w wyborach 
samorządowych?

Wskazania respondentów według terminów badań (%)
2006 2010 2014

Tak 63 71 66
Jeszcze nie wiem 15 11 14
Nie 22 18 20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CBOS (2014d, s. 2–3).

Zauważalna jest różnica między wyborami do europarlamentu i samorządowymi na korzyść 
tych drugich. Średnia z trzech ostatnich badań pokazuje, że ponad 66% respondentów deklaro-
wało w nich udział. Zainteresowanie wyborami samorządowymi zadeklarowało 3% mniej ba-
danych. Aż 26,4% mniej respondentów było zainteresowanych eurowyborami, a 22,7% mniej 
udziałem w elekcji do Parlamentu Europejskiego. Co piąty badany wiedział, że nie będzie brał 
udziału w wyborach władz lokalnych.

Być może rozdźwięk pomiędzy dwoma tu analizowanymi rodzajami wyborów spowodowa-
ny jest stosunkiem wyborców do zakresu obowiązków osoby wybieranej i poczuciem działania 
na rzecz własnego kraju. Badanie przeprowadzone przed wyborami do europarlamentu w 2014 r. 
pokazuje, jakie zdanie na temat sprawowania mandatu europosła mają Polacy. Na pytanie: „Czy 
Pana(i) zdaniem sprawowanie mandatu europosła wiąże się z dużą ilością pracy i obowiązków” 
29% respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Z tezą, że europosłowie mają niewiele do 
roboty, zgodziło się 52% badanych, a pozostałe 19 % nie umiało wybrać (CBOS, 2014e, s. 6). Ko-
lejnym argumentem na niekorzyść eurowyborów może być brak poczucia, że biorąc udział w tej 
elekcji, działa się na rzecz kraju i wspiera polskie interesy. Takiego zdania było 37% badanych 
(CBOS, 2014e, s. 6). 

Kolejnym aspektem, jakim może kierować się osoba mająca wziąć udział w wyborach, jest 
przynależność kandydata do partii politycznej lub sama osoba kandydata. 

Tabela 4. Osoba kandydata czy przynależność partyjna? 

Wybory samorządowe

Osoba kandydata (%) Nazwa partii / komitetu 
wyborczego

rady miasta/gminy 75 10
rady powiatu 76 12
sejmik wojewódzki 53 28

Wybory do Parlamentu 
Europejskiego

Osoba kandydata Nazwa partii / komitetu wyborczego
54 45

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CBOS (2014f).
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Jak pokazują badania przeprowadzone przez CBOS, osoba kandydata ma większe znaczenie 
w wyborach samorządowych niż w wyborach do PE (CBOS, 2014f, s. 3). W przypadku eurowy-
borów pojawia się też dodatkowa trudność. Okazało się, że prawie co siódmy badany za mało 
wie na temat Parlamentu Europejskiego jako instytucji i nie zna jego uprawnień. Ponadto 16% 
respondentów nie znała sylwetek kandydatów (CBOS, 2009, s. 12).

Analiza osiągniętej partycypacji wyborczej w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego i w wyborach samorządowych na Pomorzu Zachodnim
Poniżej zestawione zostały wyniki partycypacji wyborczej w wyborach do Europarlamentu, jak 
i w wyborach samorządowych między rokiem 2004 a 2014 w podziale na powiaty. 

Województwo zachodniopomorskie składa się z 21 powiatów, które zwyczajowo dzieli się na 
powiaty grodzkie i ziemskie. W poniższych tabelach wytłuszczone zostały miasta na prawach 
powiatów.

Tabela 5. Frekwencja w wyborach do europarlamentu na terenie Pomorza Zachodniego w podziale 
na powiaty2

Powiat 2004 2009 2014
białogardzki 13,01% 16,08% 15,34%
choszczeński 12,18% 14,12% 14,04%
drawski 15,60% 16,41% 15,44%
goleniowski 15,74% 18,29% 17,63%
gryficki 15,41% 18,32% 17,59%
gryfiński 14,65% 16,14% 16,42%
kamieński 15,93% 19,64% 19,46%
kołobrzeski 17,36% 24,53% 23,18%
koszaliński 17,15% 17,41% 17,67%
łobeski 12,32% 13,97% 13,40%
myśliborski 14,99% 16,12% 16,10%
policki 18,24% 23,61% 24,88%
pyrzycki 14,06% 14,80% 15,58%
sławieński 14,16% 16,73% 16,98%
stargardzki 15,52% 19,79% 19,78%
szczecinecki 16,29% 18,90% 18,61%
świdwiński 16,28% 16,92% 16,45%
wałecki 13,61% 17,48% 16,81%
Koszalin 23,50% 28,86% 27,88%
Szczecin 25,76% 28,58% 28,17%
Świnoujście 20,05% 26,21% 23,73%
woj. zachodniopomorskie 16,86% 21,48% 14,75%
Polska 20,87% 24,53% 23,83%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKW.

2  W wyborach do europarlamentu Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych. Wśród nich nie występuje sa-
modzielnie województwo zachodniopomorskie. Jest ono scalone z województwem lubuskim. Na potrzeby artykułu 
zostały wyodrębnione składające się na Pomorze Zachodnie powiaty i w nich policzona frekwencja.
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W żadnej z trzech elekcji województwo zachodniopomorskie nie osiągnęło wyniku wyż-
szego niż ogólnopolska partycypacja wyborcza. Średnia wartość dla Polski wyniosła 23,08%, 
dla województwa natomiast 17,7%. W 2009 r. wszystkie powiaty grodzkie osiągnęły poziom 
partycypacji wyborczej wyższy od poziomu ogólnopolskiego. Powiat kołobrzeski uzyskał wynik 
równy ogólnemu (24,53%). W powiecie polickim do urn wyborczych udało się 23,61% mieszkań-
ców uprawnionych do głosowania. W następnych wyborach, przypadających na 2014 r., ten trend 
się utrzymał. W powiecie kołobrzeskim partycypacja wyborcza była niższa o 0,65%, a powiat 
stargardzki osiągnął poziom 19,78%. Pozostałe powiaty każdorazowo wykazywały partycypację 
wyborczą niższą od ogólnopolskiej.

Tabela 6. Frekwencja w wyborach samorządowych na terenie Pomorza Zachodniego w podziale na 
powiaty

Powiat 2006 2010 2014
białogardzki 43,96% 50,17% 48,18%
choszczeński 51,98% 53,26% 53,41%
drawski 45,10% 47,41% 45,96%
goleniowski 43,34% 45,54% 46,43%
gryficki 50,84% 55,06% 56,84%
gryfiński 49,69% 52,31% 50,88%
kamieński 49,85% 53,52% 51,09%
kołobrzeski 45,31% 48,61% 49,05%
koszaliński 50,32% 51,33% 50,89%
łobeski 44,17% 44,33% 48,47%
myśliborski 50,19% 50,40% 48,69%
policki 45,55% 47,74% 44,07%
pyrzycki 51,64% 53,89% 56,54%
sławieński 48,83% 51,40% 53,88%
stargardzki 41,27% 43,21% 50,63%
szczecinecki 47,83% 49,64% 49,49%
świdwiński 46,67% 49,06% 49,05%
wałecki 51,54% 51,40% 50,86%
Koszalin 38,31% 40,78% 42,38%
Szczecin 42,85% 37,47% 35,35%
Świnoujście 45,76% 45,54% 40,29%
woj. zachodniopomorskie 45,60% 46,01% 44,06%
Polska 45,99% 47,32% 50,21%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PKW. 

Powiaty łobeski i goleniowski stale znajdują się w gronie tych z niską partycypacją wybor-
czą. Nie ustępują im miasta na prawach powiatu: średnia dla Koszalina to 40,49%, dla Szczeci-
na – 38,56%, a dla Świnoujścia – 43,86%. Miasto na prawach powiatu Szczecin było najbardziej 
odległe pod tym względem od średniej ogólnopolskiej – różnica in minus wyniosła aż 9,28%. 
Taki poziom udziału głosujących w elekcji w powiatach grodzkich może się utrzymać również 
w najbliższych wyborach samorządowych. Na zmiany w partycypacji wyborczej w wyborach 
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samorządowych w miastach na prawach powiatu wpływa migracja ludności w przestrzeni oko-
łomiejskiej. W ostatnim czasie obserwuje się wyludnianie się miast na korzyść sąsiadujących 
z nimi gmin (Molska, Krzeszewska, 2016, s. 91–100).

Tabela 7 służy pokazaniu, jaka jest różnica między rozkładem głosów w głosowaniach do 
Parlamentu Europejskiego a wyborami samorządowymi. Żeby efekt był dobrze widoczny, włą-
czone do zestawienia zostały również wybory do Sejmu i Senatu RP oraz wybory prezydenckie.

Tabela 7. Średnia liczba uprawnionych do głosowania oraz średnia wydanych kart w podziale na powiaty 
grodzkie i ziemskie w latach 2000–2015

Wybory
Średnia ze wszystkich elekcji samorządowe prezydenckie parlamentarne do europarlamentu

upraw. do głosowania 1 343 352 1 348 089 1 341 959 1 350 283
wydane karty 562 321 675 727 600 398 276 728
pow. grodzkie
upraw. do głos. 438 672 436 654 442 218 438 849
wydane karty 166 345 246 392 230 259 117 924
pow. ziemskie
upraw. do głos. 904 655 911 434 899 743 911 434
wydane karty 430 625 429 335 370 139 158 804

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PKW.

Jak pokazuje powyższe zestawienie, jedynie w przypadku wyborów samorządowych widać 
przewagę powiatów ziemskich nad grodzkimi. Od 2002 do 2014 r. średnio 430 625 osób decy-
dowało się na wzięcie udziału w wyborach. Partycypacja wyborcza wyniosła 47,60%. Udział 
mieszkańców głosujących w miastach na prawach powiatów w tym samym okresie był niż-
szy o 9,68%. Jednocześnie trzeba podkreślić, że jedynie w wyborach samorządowych powiaty 
ziemskie uzyskały wyższą partycypację wyborczą niż średnia wojewódzka – o 5,74%. W wybo-
rach prezydenckich, parlamentarnych i do europarlamentu to powiaty grodzkie osiągały średnio 
o 3,32% więcej niż województwo (Molska, 2015, s. 117).

Podsumowanie 
Jak zauważa Sartori, „paradoks głosowania implikuje z innego punktu widzenia, że decyzje 
podejmowane przez większość mogą być z powodzeniem fałszywe – w tym sensie, że nie od-
bijają preferencji większości i (lub) że wybory nie odbijają społecznych preferencji głosujących” 
(Sartori, 1994, s. 142).

Przeprowadzona analiza partycypacji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
na tle wyborów samorządowych pozwala przychylić się do założenia, że liczba dokonujących 
takich elekcji jest rzeczywistą liczbą osób stale biorących udział w głosowaniach. Wynika to 
m.in. z faktu, że osoby oddające głosy w wyborach do PE nie próbują usprawiedliwić absen-
cji przy urnach wyborczych takimi powodami jak: brak zainteresowania polityką, brak czasu 
czy pobyt poza miejscem zamieszkania, brak wiedzy o kandydatach startujących w wyborach 
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i nieznajomość ich programów wyborczych, poczucie, że te wybory są mało ważne, a działal-
ność Parlamentu Europejskiego nie będzie miała większego wpływu na sytuację w kraju.

Aktywność społeczno-polityczna mieszkańców powiatów ziemskich i grodzkich Pomorza 
Zachodniego przejawia się m.in. w partycypacji wyborczej bądź rezygnacji z udziału w elekcji. 
Analizując dane na ten temat, należy wziąć pod uwagę chociażby gwałtowny przyrost liczby 
mieszkańców o najwyższych dochodach w województwie, którzy w procesie migracji zmieniają 
gminę wiejsko-miejską lub wiejską na gminę o charakterze aglomeracyjnym. Prowadzi to do 
wyodrębnienia się dwóch procesów. Proces zamykania zewnętrznego polega na odseparowaniu 
się od rdzennych mieszkańców i poczuciu utraty możliwości kształtowania swojego losu przez 
społeczność lokalną3. Drugi proces, tzw. proces zamykania wewnętrznego, polega na zdomino-
waniu społeczności lokalnej przez fale migracyjne nowych mieszkańców, którzy nie przejawią 
zainteresowania rozwojem całej wspólnoty, a jednak ich obecność znacząco przekłada się na 
partycypację wyborczą (Czyszkiewicz, Durka, 2016, s. 5–18). 

Krystyna Skarżyńska w Podstawach psychologii politycznej zwraca uwagę na konieczność 
wystąpienia konwersji: „Aby interes jakiejś społeczności (tak zwany interes wspólny) pobudził 
aktywność polityczną jednostki, musi stać się także jej subiektywnym interesem” (Skarżyńska, 
2002, s. 41). Żeby do tego doszło, niezbędna jest przynależność do jakiejś zbiorowości zajmują-
cej najlepiej niewielki obszar lub najbliższe sąsiedztwo (Skarżyńska, 2002, s. 42). Społeczność 
lokalna, community, może oznaczać – podobnie jak niemieckie Gemeinschaft – niemal każdą 
zbiorowość. George Hillary wyróżnia jej trzy zasadnicze cechy: terytorium, interakcja społecz-
na oraz istnienie trwałych więzi między członkami (Szacki, 2004, s. 596–597). To pokazuje, że 
partycypacja wyborcza w mniejszym lub większym stopniu zawsze jest podyktowana subiek-
tywnym interesem jednostki. 
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S łowa k luczowe antykomunizm, myśl polityczna, Solidarność Walcząca, PRL, lata 80.

Abstrak t Solidarność Walcząca (SW) była jedną z głównych organizacji opozycji demokratycznej 
w Polsce lat 80. XX w. Na tle innych ugrupowań opozycyjnych wyróżniała się radykalnym 
antykomunizmem, objawiającym się m.in. postulatem odsunięcia Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej od władzy i obalenia reżimu komunistycznego. W tekście poddano ana-
lizie te elementy myśli politycznej SW, które odnosiły się do oceny komunizmu w teorii 
i praktyce jego funkcjonowania w ostatniej dekadzie istnienia tzw. bloku państw socjali-
stycznych.

Anti-communism in the political thought of the Fighting Solidarity.  
An outline of the issue
Key words anti-communism, political thought, the Fighting Solidarity, the Polish People’s Republic, 

the 80s.

Abstrac t The Fighting Solidarity was one of the main organizations of the democratic opposition 
in Poland in the 80s of the 20th century. In comparison with the other opposition groups 
its distinguishing feature was the radical anti-communism, which was expressed in the 
postulate of overthrowing the rules of the Polish United Workers’ Party and the communist 
regime. The paper analyses that elements of the political thought of the Fighting Solidarity, 
which applied to its assessments about the communism in theory and practice of its func-
tioning in the last decade of the existence of the so-called socialist countries bloc.

Solidarność Walcząca (założona w 1982 r. we Wrocławiu przez Kornela Morawieckiego i grupę 
jego współpracowników) była jedną z najważniejszych organizacji opozycji antykomunistycz-
nej w Polsce w latach 80. XX w. (Adamski, Morawiecki, 2007; Borowiec, 2008; Janke, 2014; 
Kamiński, Sawicki, Waligóra, 2007; Kamiński, Waligóra, 2010; Morawiecki, 1992, 2017; Zna-
mierowski, 2016). Od samego początku na tle innych środowisk i grup opozycyjnych wyróżniała 
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się radykalizmem ocen i postulowanych działań. O ile wielu opozycjonistom zależało na zmu-
szeniu rządzących PRL do powrotu do negocjacji prowadzonych w okresie legalnej działalno-
ści „Solidarności” w latach 1980–1981, liderzy SW jako cel wskazywali odsunięcie od władzy 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i całkowitą zmianę ustroju. Antykomunizm SW miał 
przy tym szeroką podbudowę. Przez lata aktywności organizacja wypracowała niemały dorobek 
programowy, któremu warto przyjrzeć się bliżej. W centrum zainteresowania rozważań zawar-
tych w niniejszym szkicu leży jednak nie tyle całokształt myśli politycznej formacji, ile sposób, 
w jaki diagnozowano w niej rzeczywistość społeczno-polityczną ostatniej dekady PRL oraz – 
szerzej – system społeczno-polityczny panujący w całej strefie dominacji Związku Radzieckie-
go (na temat myśli politycznej SW w szerszym ujęciu zob. Brzechczyn, 2006, 2009; Kamiński, 
Waligóra, 2010, s. 471–478). Należy przy tym na wstępie wyróżnić publikację źródłową, dzięki 
której badania nad myślą polityczną SW są dziś znacząco ułatwione – obszerny wybór materia-
łów organizacji w opracowaniu Kamila Dworaczka i Grzegorza Waligóry (2016). 

***

Punktem wyjścia antykomunizmu SW było podważenie wiarygodności rządzących i możliwości 
zreformowania PRL. „Oszukiwani od 38 lat, już nie wierzymy w ugodę z tą władzą i w reformo-
wanie tego systemu. Chcemy go zmienić i tę władzę pozbawić władzy” – opisywał na przełomie 
lipca i sierpnia 1982 r. stanowisko swojego środowiska Morawiecki (2016b, s. 77). W jednym 
z kolejnych tekstów, opublikowanych na łamach „Solidarności Walczącej” (głównego pisma or-
ganizacji), zwracano uwagę na fasadowość instytucji powołanych po wprowadzeniu stanu wo-
jennego (np. Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, PRON) i kwestionowano pozornie 
godne aprobaty działania władz, takie jak stopniowe zwalnianie internowanych (TV, 2016, s. 82).

Piętnując w licznych publikacjach, apelach i listach otwartych działania represyjne podejmo-
wane przez władze PRL w stanie wojennym, przedstawiciele organizacji nieustannie domagali 
się jego zniesienia. Na początku grudnia 1982 r. Rada SW dokonała krótkiego bilansu minio-
nego roku. Według kierownictwa organizacji był to rok „krwi i bólu górników Wujka i Lubina, 
męki katowanych w milicyjnych kazamatach, rozpaczy więzionych i internowanych za wierność 
Związkowi [Zawodowemu »Solidarność«] i sobie” (Po roku, 2016, s. 111). Dalej zwracano uwagę, 
że nie udało się władzom opanować kryzysu ekonomicznego, spadła produkcja i poziom życia 
zwykłych obywateli. Wskazywano także na jawne łamanie praw obywatelskich. Zapowiadane 
zawieszenie stanu wojennego określano jako próbę oszukania społeczeństwa pozorami liberali-
zacji (Po roku, 2016, s. 111).

W obszerniejszym dokumencie programowym, datowanym na 13 grudnia 1982 r., Mora-
wiecki zwrócił uwagę na konsekwencje uzależnienia Polski i innych krajów Europy Wschodniej 
od ZSRR – traktowanie obywateli jak poddanych i podporządkowanie interesów każdego kraju 
imperialnej polityce Moskwy (Morawiecki, 2016e, s. 112–113). Zdaniem przewodniczącego SW 
panowanie komunistów w Europie Wschodniej, osiągane drogą przymusu, „opiera się na fałszu”, 
zaś wschodnioeuropejskie społeczeństwa „cierpią niespotykany socjalny i nacjonalny ucisk”. Na 
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marginesie warto odnotować, że w tym samym tekście Morawiecki krytykował (choć już nie 
tak ostro) system gospodarczy państw zachodnich, wytykając przede wszystkim nierówności 
ekonomiczne, oraz proponował swoistą „trzecią drogę”, czyli „solidaryzm”. Kreślił też jego pod-
stawowe zasady (Morawiecki, 1982b, s. 112–114; zob. też Brzechczyn, 2006, 2009).

Przewodniczący SW wyróżniał się na tle liderów podziemia ostrością antykomunistycznych 
sformułowań także w wielu innych tekstach programowych, odezwach i wypowiedziach. Wio-
sną 1983 r. udzielił wywiadu Niezależnej Agencji Informacyjnej. Przywołał w nim słowa zna-
nego rosyjskiego dysydenta Władimira Bukowskiego, który stwierdził, że „społeczeństwa Za-
chodu boją się, że terroryści obalą tamtejsze rządy i obejmą władzę”. Komentując je, stwierdził, 
że „u nas terroryści już są u władzy”. „I chodzi o to – kontynuował swój wywód – żeby obalić 
władzę terrorystów rządzących narodem, wbrew jego woli, w oparciu o zorganizowany terror, 
zwany »praworządnością«, i bezprawie, zwane »prawem«” (Morawiecki, 2016c, s. 125–126). 
Dalej Morawiecki zwracał uwagę na niesamodzielność rządzących Polską komunistów: „Spójrz-
my trochę dalej niż nasze polskie opłotki z »suwerenną juntą« i »patriotami« z ZOMO i PRON-u. 
To są tylko mali egzekutorzy wielkiej polityki kremlowskich władców. A czego chcą tamci? 
Panować nad światem” (Morawiecki, 2016c, s. 125–126). W tym samym wywiadzie lider SW 
wskazywał, że nie jest możliwe objęcie kontrolą sprawowanej bezprawnie władzy PZPR. Jego 
zdaniem po przeprowadzeniu demokratycznych wyborów rzeczona formacja albo zostałaby cał-
kowicie odsunięta od rządów, albo pozostawiono by jej tylko jakiś fragment wpływów, adekwat-
ny do woli wyborców (Morawiecki, 2016c, s. 127–128). 

Tymczasem w lipcu 1983 r. zniesiono zawieszony pół roku wcześniej stan wojenny; utrzy-
mano jednak w mocy część przepisów związanych z jego ograniczeniami i restrykcjami (Pacz-
kowski, 2006, s. 264–265; zob. też Janowski, 2004, s. 135). Rada SW wydała w związku z tym 
krótkie oświadczenie. Dokument głosił: 

Nikt nie zliczy ofiar tej wojny, ofiar salw ulicznych, przerwanej łączności, milicyjnego terroru. 13 grud-
nia 1981 r. odebrano Polakom nadzieję. Teraz połowicznie spełniono dwa z trzech pogrudniowych 
żądań: zniesiono stan wojenny, uwolniono większość uwięzionych. Ale nie przywrócono nadziei na 
Polskę praworządną i dostatnią. Ustawy, formalnie odwołując stan wojenny, pozostawiają wiele z jego 
rygorów i dodają nowe, np. uprawomocnienie stosowania przymusu bezpośredniego (bicie). Amnestia 
nie objęła najwybitniejszych przywódców Związku i opozycji demokratycznej. Rośnie bieda. NSZZ 

„Solidarność” – reprezentant i obrońca ludzi pracy – pozostaje zepchnięty do podziemia. Odpowiedzią 
narodu na ciągłe, jawne i ukryte próby jego pacyfikacji będzie opór i walka. Nie będzie spokoju i wol-
ności bez „Solidarności” (Oświadczenie, 2016a, s. 137).

Jesienią 1983 r. sporo miejsca na łamach najważniejszego periodyku SW poświęcono sytuacji 
ekonomicznej w Polsce. Asumpt do krytyki polityki gospodarczej władz, podjętej przez An-
drzeja Kisielewicza, dało przywrócenie w rzeczonym okresie reglamentacji niektórych towarów. 
Kisielewicz pisał:
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Po dwóch latach walki z gospodarką zmilitaryzowana administracja wycofuje się na wyjściowe po-
zycje: znowu niecałe 2 dkg masła na dzień. Rośnie produkcja pieniędzy, spada produkcja towarów. 
Powrót do kartek – nie tylko na tłuszcze – to sygnał znacznie większego niebezpieczeństwa. Okazuje 
się, że nowi decydenci-dyletanci sieją w polskiej gospodarce spustoszenie większe, niż to się mogło 
wydawać, że za parawanem frazesów o poprawiających się wskaźnikach następuje dalszy rozkład 
i ruina gospodarki (Kisielewicz, 2016b, s. 161).

Z kolei Morawiecki w artykule w jednym z kolejnych numerów „Solidarności Walczącej” 
zajął się sankcjami, którymi objęły Polskę państwa Zachodu po 13 grudnia 1981 r. Pisał: „Już 
samo przyjęcie tego określenia na reakcję Stanów Zjednoczonych i innych państw zachodnich po 
wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce było nieporozumieniem. Po prostu Zachód częściowo 
zaprzestał dotowania ekonomicznego bankruta – PRL, który na dodatek okazał się politycz-
nym arogantem zarówno w stosunku do własnego społeczeństwa, jak i w stosunku do swych 
wierzycieli” (Morawiecki, 2016a, s. 165). Przewodniczący SW, w odróżnieniu od apelującego 
o zniesienie zachodnich sankcji Lecha Wałęsy, opowiadał się za ich utrzymaniem. Obarczył 
odpowiedzialnością za krach ekonomiczny PRL kolejnych pierwszych sekretarzy PZPR, poczy-
nając od Bolesława Bieruta, i przekonywał, że sankcje minimalnie rzutują na sytuację zwykłych 
obywateli, a dla całego świata są „symbolem tego, że nad Wisłą wciąż nie jest normalnie” (Mo-
rawiecki, 2016a, s. 165). 

W połowie lat 80. w społeczeństwie polskim opadała stopniowo atmosfera strachu i obaw 
przed represjami, którą zastępował nastrój marazmu i braku nadziei na poprawę sytuacji (Za-
remba, 2015, s. 29). Z perspektywy władz sytuacja została natomiast opanowana na tyle, żeby 
w 1985 r. przeprowadzić w końcu kolejne wybory do Sejmu. W warunkach trwającego kryzy-
su zostały one przełożone o ponad rok (według konstytucyjnych terminów powinny się odbyć 
wczesną wiosną 1984 r.). Na łamach „Solidarności Walczącej” komentowano, że „odłożenie ter-
minu świadczy o słabości władzy, która boi się nawet sterowanych przez siebie wyborów” (Ki-
sielewicz, 2016c, s. 170–171).

Kampanię wyborczą poprzedziła reforma ordynacji wyborczej. Wprowadzono obowiązek 
wystawiania do każdego mandatu po dwóch kandydatów. W dalszym ciągu jednak wszyscy 
mieli być zamieszczeni na jednej liście wyborczej, z tym że w jej szyldzie Front Jedności Naro-
du został zastąpiony przez wspomniany PRON. Zachowano też podział na miejsca mandatowe 
i niemandatowe, zaś głosy oddawane „bez skreśleń” zaliczano na konto tych pierwszych. Zmiana 
była zatem kosmetyczna, w dalszym ciągu o składzie ław poselskich mieli decydować partyjni 
liderzy. Podział mandatów został zresztą ustalony już w maju 1985 r. Zadecydowano wówczas, że 
245 mandatów w przyszłym Sejmie przypadnie przedstawicielom PZPR, 106 – Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego, 35 – Stronnictwa Demokratycznego, zaś 74 kandydatom bezpartyjnym 
(AAN, 1985, k. 21). Wyniki wyborów przeprowadzonych w październiku 1985 r. w stu procen-
tach odpowiadały powyższemu podziałowi. Według oficjalnych danych frekwencja wyborcza 
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była natomiast, jak na peerelowskie realia1, zaskakująco niska (78,86%). Nie bez wpływu na to 
pozostawał fakt, że antykomunistyczna opozycja z jednej strony nawoływała do bojkotu, a z dru-
giej prowadziła niezależną obserwację głosowania (Siedziako, 2016).

Organizacja Morawieckiego dała wyraz swojemu stosunkowi do systemu wyborczego PRL 
już w związku z wyborami do rad narodowych, które odbyły się w 1984 r. (dla władz były one 
swoistym testem przed głosowaniem do Sejmu). W oświadczeniu Rady SW można było prze-
czytać, że 

komunistyczne wybory urągają godności każdego z nas. Nie tylko nie pozwalają na wybór rzeczywi-
stych przedstawicieli społeczeństwa, [lecz] stanowią ponadto formę ukrytego przymusu władzy nad 
obywatelami. Cała ta farsa wyborcza opiera się na oszustwie: od wysuwania uległych względem re-
żimu kandydatów po brak jakiejkolwiek społecznej kontroli nad ogłaszanymi wynikami. Zastąpienie 
FJN-u PRON-em i jednej fałszoordynacji wyborczej drugą nic tu nie zmieniło i nie zmieni. »Prze-
wodnia rola« PZPR przeczy samej możliwości wolnych, demokratycznych wyborów” (Oświadczenie, 
2016b, s. 176).

Powyższe stanowisko pozostało niezmienione także rok później, kiedy władze przygoto-
wywały wybory sejmowe. Na łamach głównego pisma SW wydano oświadczenie, sygnowane 
wspólnie z innymi ugrupowaniami i środowiskami opozycyjnymi, w którym stwierdzono, że 
nadchodzące głosowanie nie będzie wolne i demokratyczne, a obywatele nie będą mieli możli-
wości wyboru swoich przedstawicieli. Wyborem proponowanym przez sygnatariuszy oświad-
czenia był zatem bojkot (Naszym wyborem, 2016, s. 278). 

Bezpośrednio przed dniem głosowania SW, podobnie jak inne organizacje opozycyjne, 
apelowała o włączenie się obywateli w niezależną kontrolę frekwencji wyborczej (Apel, 2016, 
s. 282). Po wyborach Morawiecki podważył wiarygodność oficjalnych wyników. Jego zdaniem 
głosowało „na pewno dużo mniej niż 20 milionów [Polaków] podanych przez PZPR” (Mora-
wiecki, 2016h, s. 283). Lider SW stwierdził jednocześnie, że dyskusje o poziomie partycypacji 
wyborczej nie mają większego sensu, gdyż „to naprawdę nie były wolne wybory” (Morawiecki, 
2016h, s. 283).

Jak odnotowano już wyżej, antykomunizm SW nie ograniczał się do krytyki sytuacji pa-
nującej w Polsce. Sprzeciwiano się całemu systemowi społeczno-politycznemu, narzucanemu 
lub wspieranemu przez Związek Radziecki także w innych krajach, nie tylko wschodnioeuro-
pejskich. W publikacjach SW odnoszono się m.in. do takich wydarzeń na arenie światowej, jak 
działania wojenne podejmowane przez ZSRR w Afganistanie – piętnowano radzieckie metody, 
ale też bierność Zachodu (Morawiecki, 2016i, s. 297–298), katastrofa amerykańskiego promu 
kosmicznego Challanger – zwracano uwagę, że podczas gdy tego rodzaju informacje są zupełnie 
jawne na Zachodzie, w krajach komunistycznych wszelakie niepowodzenia w tym zakresie są 
objęte tajemnicą (Morawiecki, 2016d, s. 303), naloty USA na Libię pod rządami wspieranego 

1  W latach 1952–1980 oficjalnie w wyborach do Sejmu PRL zawsze brało udział nie mniej niż 94% uprawnionych, 
w 1980 r. ustanowiono natomiast rekord frekwencji – 98,87%.
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przez Związek Radziecki Muammara Kaddafiego (Morawiecki, 2016f, s. 316–317) czy wybuch 
w elektrowni atomowej w Czarnobylu – potępiano dezinformacyjne działania Związku Radziec-
kiego (Morawiecki, 2016g, s. 323–324). 

Na sytuację w PRL w drugiej połowie lat 80. istotnie rzutowała zmiana polityki ZSRR pod 
rządami Michaiła Gorbaczowa wobec krajów satelickich oraz reformy wewnętrzne w centrum 
radzieckiego imperium. W 1986 r. rozpoczęło się wdrażanie pierwszego etapu reform politycz-
nych w Związku Radzieckim, znanych powszechnie pod hasłem pieriestrojki: przebudowy, któ-
rej miały towarzyszyć jawność – głasnost – i przyspieszenie – uskorienije (Gorbaczow, 1989). 
Reformy te, choć w zamyśle miały usprawnić funkcjonowanie systemu komunistycznego, przy-
czyniły się do jego destabilizacji. Związek Radziecki coraz wyraźniej zostawał też w tyle w pro-
wadzonej przez lata na różnych płaszczyznach zimnowojennej rywalizacji z Zachodem. Wraz 
ze słabnięciem swojej pozycji tracił również zdolność kontroli sytuacji w państwach satelickich 
(Dudek, 2004, s. 21; Paczkowski, 1995, s. 555).

Tymczasem liderzy SW niezmiennie krytykowali uzależnienie Polski od Związku Radziec-
kiego. W sierpniu 1986 r. na łamach głównego pisma organizacji ukazał się artykuł Kisielewicza 
pt. Kto rządzi PRL-em, w którym po raz kolejny piętnowano niesuwerenność PRL. Wskazywano 
na podporządkowanie ZSRR zarówno w sferze politycznej i militarnej, jak i gospodarczej (Ki-
sielewicz, 2016a, s. 334).

W SW dostrzegano również nasilający się ponownie w Polsce w drugiej połowie lat 80. kry-
zys gospodarczy. To właśnie w uwarunkowaniach ekonomicznych dopatrywano się przyczyn 
kolejnej amnestii, ogłoszonej we wrześniu 1986 r. Diagnozowano sytuację następująco: „Gospo-
darka PRL ledwo zipie. Bez nowego miliardowego zastrzyku dolarów ani chybi kipnie, a z nią 
razem obecna ekipa władzy. Ta dramatyczna sytuacja ekonomiczna wymusiła pewną szansę 
polityczną. Stąd zwolnienie więźniów politycznych. W oczekiwaniu na dewizy generałowie nie 
mogą znowu zamykać ludzi znanych w kraju i za granicą” (Jawnie, 2016, s. 342).

W odpowiedzi na amnestię we wrześniu 1986 r. powstała, powołana przez Wałęsę, jawna 
Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność” (TR „S”) (Friszke, 2006, s. 159–172; Oświadczenie, 
2016c, s. 244), którą Bronisław Geremek na łamach „Tygodnika Mazowsze” określił jako „zespół 
mający możliwość podejmowania działań negocjacyjnych” (za: Dudek, 2004, s. 69). O gotowości 
podjęcia negocjacji z władzami świadczył również ogłoszony kilka dni później apel Wałęsy oraz 
grupy wspierających go doradców i intelektualistów o zniesienie amerykańskich sankcji nało-
żonych na PRL po wprowadzeniu stanu wojennego (Dudek, 2004, s. 69; Friszke, 2006, s. 167). 
Choć jesienią 1986 r. ekipa Jaruzelskiego nie była jeszcze gotowa do podjęcia rozmów z opozycją 
(zwolnienie więźniów politycznych miało ułatwić realizację tzw. strategii kooptacji2, którą pró-
bowano wówczas realizować poprzez utworzenie Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym 
Rady Państwa), powyższe wydarzenia stanowiły sygnał, że taki wariant jest brany pod uwagę. 

2  Polegała ona na próbach wciągnięcia wybranych osób, kojarzonych z opozycją, do oficjalnych instytucji i tym sa-
mym uczynienia ich współodpowiedzialnymi za politykę ekipy Wojciecha Jaruzelskiego (na temat polityki ekipy Jaru-
zelskiego w ostatnich latach PRL zob. m.in. Dudek, 2004; Kowal, 2012).
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Możliwość podejmowania rozmów z komunistami widziała jednak tylko część środowisk 
opozycyjnych. Środowisko Morawieckiego konsekwentnie stało na stanowisku, że nie należy 
rezygnować z działalności niejawnej i odrzucać ewentualności jakichkolwiek negocjacji z przed-
stawicielami władz. W jednym z tekstów opublikowanych w tym okresie na łamach „Solidarno-
ści Walczącej” Andrzej Zarach przyznawał, że antykomunizm stanowi główne spoiwo progra-
mowe SW, pewien „wspólny mianownik” dla zróżnicowanych ideowo środowisk tworzących 
organizację Morawieckiego. W tekście mającym formę listu pisał:

Świadomie dążymy do przyswojenia dorobku zarówno myśli prawicowej, jak i lewicowej, dorobku 
koncepcji indywidualistycznych i kolektywistycznych, koncepcji buntu i autorytetu. Programowo ra-
czej określamy wartości, jakie uznajemy, niż doktrynę. Chcemy żyć w zgodzie z doświadczeniem 
przede wszystkim z doświadczeniem społeczeństw Europy Wschodniej i Środkowej. Wiemy jedno: 
komunizm obraża jednostkę, społeczność lokalną, naród i państwo. Nie mówiąc o narodach podle-
głych. Jak wiesz, wiele wysiłków poświęcamy na zwalczanie fobii narodowych, sporów granicznych 
i występujemy z koncepcjami jednoczącymi mimo różnic. Stąd silne akcenty niepodległościowe i za-
razem internacjonalne, stąd nasza chęć współpracy z wszystkimi, którzy są przeciw komunizmowi 
(Zarach, 2016, s. 357). 

Dalej autor wiązał ocenę komunizmu z oceną próby jego realizacji w praktyce: „Dla nas ko-
munizm jest praktyką polityczną i społeczną, a nie sprawą doktryny. Jest podporządkowaniem 
nomenklaturze niemal wszystkich przejawów życia politycznego, gospodarczego, rodzinnego 
nawet. Komunizm ze swoją utopią raju na ziemi zgotował ludziom realne piekło” (Zarach, 2016, 
s. 357).

W czerwcu 1987 r. SW ogłosiła obszerny, kilkudziesięciostronicowy dokument programowy 
pt. Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej. Jak zauważył Krzysztof Brzechczyn, Za-
sady były „zakończeniem poszukiwań programowych i stanowiły w miarę dojrzały i całościowy 
zapis programu Solidarności Walczącej” (2009, s. 23). Dokument składał się ze swoistej pream-
buły, streszczenia i sześciu rozdziałów. Już na wstępie dawano w nim wyraz antykomunizmowi 
i jako jedno z zasadniczych dążeń organizacji wskazywano „wyswobodzenie narodów z pęt 
komunizmu” (Zasady, 2016, s. 393).

Twórcy dokumentu uznali komunizm za jedno z dwóch (obok nuklearnej wojny światowej) 
zasadniczych zagrożeń dalszego rozwoju ludzkości. W omawianym dokumencie czytamy: 

Komunizmem nazywamy tutaj ustrój o charakterze totalitarnym, występujący w różnych formach, 
określany najczęściej jako „socjalizm” albo „realny socjalizm”, w ok. 30 państwach (łącznie ponad 1,6 
mld ludzi). (…) Komunizm to ustrój niesprawiedliwy i niedemokratyczny, w którym władza należy do 
nielicznych uprzywilejowanych, w którym zbiorowe sprzeciwy tłumione są przez policję i wojsko. To 
system sprawowania i koncentracji władzy dla władzy” (Zasady, 2016, s. 401).

Jako kolejne cechy charakterystyczne systemu komunistycznego wskazywano: 1) zamieranie 
i marnowanie społecznej inicjatywy pod presją biurokratyczną; 2) poddanie życia publicznego 
dyktatowi partyjnej nomenklatury; 3) zubażające ludzi i państwa ograniczenia wymiany myśli, 
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twórczości i wymiany gospodarczej; 4) utratę przez pieniądz roli obiektywnego ekonomiczne-
go miernika; 5) stopniowanie odkryć technicznych przez obawiający się podważenia swojego 
statusu aparat władzy; 6) utrudnianie indywidualnego i zbiorowego doskonalenia się oraz za-
fałszowanie skali awansu w różnych zawodach poprzez awansowanie ludzi posłusznych, nie 
zaś najlepszych; 7) nierespektowanie praw człowieka, w tym swobody zrzeszania się i wolności 
słowa (Zasady, 2016, s. 401).

W odniesieniu do samej Polski oceniano, że rządy PPR–PZPR nie tylko osłabiły pozycję 
kraju i obniżyły standard życia Polaków w porównaniu ze wszystkimi krajami niekomunistycz-
nymi, ale również doprowadziły do ogólnego upadku kultury i etosu rzetelnej pracy, atomizacji 
społecznej oraz zaniku odpowiedzialności obywateli za siebie i za wspólnotę. Na konto rządów 
komunistycznych w Polsce zapisano również „znieczulicę, karierowiczostwo, alkoholizm itp.” 
(Zasady, 2016, s. 401–402).

Omawiany program poddawał krytyce także sytuację w Związku Radzieckim, gdzie

broń jądrowa i środki jej przenoszenia są poza wszelką społeczną kontrolą. Mocarstwo to szantażuje 
narody, nad którymi włada, i inne państwa swym monstrualnym i ciągle rozbudowywanym potencja-
łem militarnym, przemocą i podstępem rozszerza obszary swojego panowania. ZSRR nieraz poka-
zywał swe zbrodnicze oblicze – dziesiątki milionów niewinnie pomordowanych własnych obywateli, 
przymusowa kolektywizacja i głód na Ukrainie i w Rosji w latach 30., deportacje całych narodów, 
najazd na Polskę w 1939 r. i wkrótce potem na Finlandię i kraje bałtyckie, najazd na Węgry w 1956 r., 
na Czechosłowację w 1968 r., obecna ludobójcza wojna w Afganistanie (Zasady, 2016, s. 402). 

Według autorów programu system komunistyczny jako sprzeczny z przemianami cywiliza-
cyjnymi musiał jednak w końcu upaść. Takie przekonanie wyjaśniano następująco: 

Komunizm gwałci humanitarne wartości i blokuje rozwój. Nie ulega kwestii, że monopol władzy poli-
tycznej, środków produkcji i środków masowego przekazu stoi w sprzeczności z nadciągającą cywili-
zacją informatyczną. Wymaga ona wolności myśli i inicjatyw. Nie da się kroczyć jej szlakiem, tłumiąc 
twórczość i przedsiębiorczość, fałszując historię, okłamując innych i siebie samych. (…) W nowoczes-
nym wyścigu ducha i umiejętności komunizm skazany jest na klęskę (Zasady, 2016, s. 403).

Interesujący fragment omawianego dokumentu stanowił opis trzech przewidywanych faz 
upadku komunizmu w Polsce. Dziś patrzy się na ten tekst przez pryzmat wydarzeń, które miały 
miejsce później, warto jednak pamiętać, że został on ogłoszony w czerwcu 1987 r. W fazie pierw-
szej, nazwanej fazą „wymuszanych reform odgórnych, w której dominującym będzie zmaganie 
się z kryzysem społeczno-gospodarczym”, miały zachodzić m.in. takie procesy i wydarzenia, 
jak stopniowe ograniczanie przez władze represji za niezależną działalność, przełamywanie mo-
nopolu informacyjnego państwa aż po zniesienie cenzury, poszerzanie prywatnego i spółdziel-
czego sektora gospodarki, wprowadzenie wolnego handlu artykułami spożywczymi, umożli-
wienie wszystkim obywatelom PRL wyjazdów zagranicznych, zezwolenie na działalność więcej 
niż jednego związku zawodowego w każdym zakładzie pracy, przyznanie faktycznej autono-
mii wyższym uczelniom i wreszcie odsunięcie od władzy ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego 
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(Zasady, 2016, s. 409–410). W fazie drugiej („współudziału w rządzeniu krajem niezależnych 
zorganizowanych sił społecznych”) dominować miały „procesy upodmiotowienia społeczeń-
stwa i rozdziału władzy politycznej od sfery ekonomicznej”. Wymieniano tu m.in. dojście do 
władzy jeszcze w ramach dotychczasowego systemu grupy liderów przychylnych reformom, 
relegalizację NSZZ „Solidarność” i innych organizacji i stowarzyszeń niezależnych, usunięcie 
komórek PZPR z zakładów pracy, zniesienie ograniczeń w podejmowaniu prywatnej działalno-
ści gospodarczej, wprowadzenie jednolitej we wszystkich sektorach gospodarki, wymienialnej 
waluty, otwarcie granic dla kapitału zagranicznego, przeprowadzenie demokratycznych wybo-
rów samorządu terytorialnego (Zasady, 2016, s. 410). Faza trzecia i ostatnia („dochodzenia do 
pluralizmu politycznego w Polsce i przechodzenia do partnerskich, równoprawnych stosunków 
między państwami obozu”) miała natomiast obejmować: 1) zawiązywanie i przystępowanie 
do legalnej działalności nowych partii i stronnictw politycznych; 2) odpolitycznienie wymia-
ru sprawiedliwości, wojska i milicji; 3) przeprowadzenie wolnych, demokratycznych wyborów; 
4) opuszczenie Polski przez wojska radzieckie; 5) weryfikację umów gospodarczo-handlowych 
i ustanowienie nowej formuły relacji Polski z sąsiednimi krajami. Jednocześnie przewidywano, 
że fazy pierwsza i druga zostaną zrealizowane do połowy lat 90. XX w., trzecia zaś „jeszcze 
w tym stuleciu” (Zasady, 2016, s. 410–411). Choć w istocie upadek komunizmu i transformacja 
systemowa w Polsce nastąpiły wcześniej, niż przewidywano w programie SW, nie sposób odmó-
wić jego autorom trafności wielu prognoz i przewidywań.

Tymczasem działalność radykalnej części opozycji antykomunistycznej, w tym SW, ułatwiła 
władzom PRL podjęcie negocjacji z opozycją umiarkowaną, określaną wówczas mianem kon-
struktywnej. Podział opozycjonistów na konstruktywnych, z którymi można było podjąć rozmo-
wy, i ekstremistów, których należało izolować, ułatwiał kierownictwu PZPR tłumaczenie człon-
kom partii, dlaczego po latach stanu wojennego, delegalizacji „Solidarności”, polityki represji 
i pomijania milczeniem zdecydowano się na uznanie za partnera do dyskusji przedstawicieli 
Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Two-
rzące komitet środowisko jako swój naczelny postulat przedstawiało przywrócenie pluralizmu 
związkowego. Nie dopominało się o odsunięcie od władzy PZPR i nie podważało zależności 
Polski od Związku Radzieckiego. Jednocześnie deklarowało wolę współpracy z ukierunkowaną 
proreformatorsko częścią ekipy rządzącej. Ta ostatnia, po latach starań o relegitymizację syste-
mu komunistycznego i nieudanych próbach reform ekonomicznych, w obliczu nasilającego się 
ponownie kryzysu – wiosną i latem 1988 r. przez Polskę znów przelała się fala strajków (Dudek, 
2004, s. 132–149) – była w istocie zmuszona do podjęcia bardziej radykalnych działań i szukania 
porozumienia z darzonym niezmiennie ogromnym zaufaniem społecznym Wałęsą i jego zaple-
czem. Choć nie taki był pierwotny zamysł partyjnych decydentów, działania te doprowadziły 
po kilkunastu miesiącach (oficjalny początek negocjacji miał miejsce 31 sierpnia 1988 r., kiedy 
doszło do spotkania Wałęsy z ministrem spraw wewnętrznych gen. Czesławem Kiszczakiem) do 
oddania władzy ekipie solidarnościowej, która zdecydowała się usiąść do rozmów przy Okrą-
głym Stole, a następnie odniosła przytłaczający sukces w wyborach czerwcowych 1989 r. Nie 
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była to jednak reprezentacja całego solidarnościowego podziemia antykomunistycznego. Poza 
obozem zwycięzców znalazła się m.in. organizacja Morawieckiego. 

Liderzy SW w okresie bezpośrednio poprzedzającym upadek PRL wciąż sprzeciwiali się 
jakimkolwiek rozmowom z przedstawicielami władz i kontynuowali tajną działalność. Dopiero 
w czerwcu 1989 r. doszło do ujawnienia części działaczy organizacji. Po powołaniu rządu Tade-
usza Mazowieckiego Morawiecki wystosował list otwarty do premiera, zakończony życzeniami, 
aby za jego kadencji „rozkład komunizmu następował szybciej niż jego dopasowanie do nowej 
sytuacji” (za: Brzechczyn, 2017, s. 47). W kolejnych miesiącach SW domagała się przyspieszenia 
trwających zmian ustrojowych, m.in. natychmiastowego przeprowadzenia całkowicie wolnych 
wyborów, ustąpienia z funkcji prezydenta gen. Jaruzelskiego oraz ministrów: obrony narodowej 
gen. Floriana Siwickiego i spraw wewnętrznych gen. Czesława Kiszczaka. Kres działalności 
SW nastąpił w lipcu 1990 r., kiedy na jej bazie powołano Partię Wolności (Brzechczyn, 2017, 
s. 47–48). Formacja ta nie odegrała jednak żadnej istotnej roli na scenie politycznej III RP.

Swoistym paradoksem historii pozostaje fakt, że organizacja, która od swego zarania sprzeci-
wiała się panowaniu w Polsce komunistycznej dyktatury i jednocześnie dysponowała znacznym 
potencjałem kadrowym, nie miała bezpośredniego udziału w jej upadku. Można to jednakże 
wytłumaczyć niedopasowaniem radykalnie antykomunistycznej myśli politycznej i wynikającej 
z niej strategii działania SW do warunków, w jakich dokonała się przemiana ustrojowa PRL w III 
RP. Stanowiła ona przykład transformacji negocjowanej, w której kluczową rolę odgrywał dia-
log i porozumienie proreformatorskiej części dotychczasowej ekipy rządzącej i umiarkowanego 
odłamu opozycji. Choć postulaty SW, takie jak całkowite odsunięcie PZPR od władzy, zupełnie 
wolne wybory parlamentarne czy wyprowadzenie z Polski wojsk radzieckich, w istocie zostały 
zrealizowane, dokonało się to etapowo, w ramach rozłożonego na kilka lat procesu. Tymczasem 
SW nieustannie domagała się natychmiastowych, radykalnych reform i konsekwentnie sprzeci-
wiała się jakimkolwiek negocjacjom z przedstawicielami ekipy gen. Jaruzelskiego. To właśnie 
w głównej mierze brak umiejętności przeformułowania strategii i dopasowania działań do dyna-
micznie zmieniającej sytuacji politycznej przełomu lat 80. i 90. stał się przyczyną finalnej margi-
nalizacji środowiska Morawieckiego w tym okresie. Radykalny antykomunizm, który zjednywał 
SW sympatyków w ciągu pierwszych kilku lat istnienia, u progu przełomu ustrojowego stał się 
balastem uniemożliwiającym liderom organizacji zajęcie miejsca w głównym nurcie wydarzeń.
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